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Introduction: Skin manifestations play a very important role in the diagnosis of various
infectious diseases.
Case Report: A 67-year-old woman with fever (39.2 ° C), fatigue, muscle weakness, and
shortness of breath referred to the Medical Emergency Department of Tehran Hospital. From
three days before his hospitalization, he had oral ulcers on the back of the tongue and buccal
mucosal ulcers, erythematous macules, as well as papules on the palms of the hands, feet, and
legs.
Results: Pulse rate, respiration rate, blood pressure and oxygen saturation were 122 beats per
minute, 18 beats per minute, 119.78 mm Hg and 91%, respectively. Covid-19-positive or realtime polymerase chain reaction was confirmed with his pharyngeal swab. Chest CT scan showed
segmental pneumonia in both lungs with moderate involvement. Laboratory tests significant
levels of di-dimer (3.5 μg / L), lactate dehydrogenase (469 mg / L), C-reactive protein (121 mg /
L), lymphocyte count (87%) and troponin (065 / 0 ng / ml). Prothrombin time (17 seconds),
partial thromboplastin time (45 seconds), and levels of alanine aminotransferase (69 units per
liter), alkaline phosphatase (426 units per liter), ferritin (475 ng / ml) and creatinine (1.85 ml) G
per deciliter) was assessed. Loratadine and nystatin were administered for 5 days to treat local
pruritus and mucosal lesions, respectively. Finally, after recovery on the sixth day of
hospitalization, she was successfully discharged from the hospital under stable conditions with
96% oxygen saturation.
Conclusion: This study showed that erythema multiform can be a new skin manifestation caused
by the Covid-19 infection.
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C

oronavirus disease 2019 (COVID-19) viral disease since late 2019 has been a major threat to
human health and the cause of human and financial losses in human societies. Cutaneous
manifestations are one of the most important and common complications of viral infections such
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as COVID-19. Skin manifestations are very important in the diagnosis of various infectious diseases
including measles, scarlet fever, toxic shock syndrome, meningococcemia, and erythema multiform
(EMF). Because COVID-19 tends to cause asymptomatic cases up to 14 days after infection, skin
manifestations may act as an indicator of infection and aid in early diagnosis. The most commonly
reported skin symptoms of this disease are eruptive xanthomas, urticaria, chickenpox, vesicles, scaly
rashes or scales such as Pityriasis rosea, and acute hemorrhagic edema in infancy. In this study, we
reported a case of EMF in an elderly patient with COVID-19 for the first time and evaluated therapeutic
and managerial measures to maintain health.
Case Introduction
A 67-year-old woman with fever (39.2°C), fatigue, muscle weakness, and shortness of breath with EMF
was referred to the Medical Emergency Department of Baqiyatallah Hospital (Tehran, Iran).
Results
Respiratory rate, pulse rate, blood pressure, and blood oxygen saturation were 18 per minute, 122 bpm,
119.78 mm Hg, and 91%, respectively. Two days later, erythematous papule lesions and plaque
appeared on the palms and soles of the feet, as well as oral erosion. The patient was previously healthy
and had no previous drug adverse effects or side effects. Molecular RT-PCR test with nasopharyngeal
swab confirmed COVID-19 disease. Laboratory tests determined white blood cell count (8.1×103/mL),
lymphocyte count (87%), platelet count (239×103/mm3) and significant levels of ferritin (475 ng/mL),
di-dimer (3.5 μg/mL), lactate dehydrogenase (469 U/L), alanine aminotransferase (69 U/L), alkaline
phosphatase (426 U/L), C-reactive protein (121 mg/L), troponin (0.065 ng/mL), prothrombin time (17
s), relative thromboplastin time (45 s), and low creatinine (1.85 mg/dL). Overall, the normal function
of the patient’s liver and kidney was observed. The chest CT showed ground-glass opacity images in
the periphery and base of both lungs in line with COVID-19 infection. She was admitted to the
Infectious Diseases Unit and started antiviral therapy without lopinavir/ritonavir and
hydroxychloroquine with a third-generation cephalosporin (Ceftriaxone). Other medications prescribed
during hospitalization included azithromycin (CAP 250), Apotel vial, prednisolone tablet (25 mg,
daily), pantoprazole (40 mg, daily), vitamin D3 (300,000 IU ampoules, single dose), naproxen tablets
(250 mg, BID), and heparin with sub-cutaneous molecular weight. Skin manifestations in patients were
followed with topical corticosteroids and antihistamines (loratadine 10 mg, BID) for pruritic lesions
and nystatin drops for oral lesions within 5 days. It was looked into. After healing of mucosal lesions
and skin manifestations, the patient was successfully discharged on the 6th hospitalization day with a
stable condition and an oxygen saturation rate of 96%.
Discussion
Viral particles in cutaneous blood vessels of COVID-19 patients can lead to lymphocytic vasculitis,
which is similar to thrombophilic arteritis induced by immune complexes activating cytokines.
Keratinocytes may be a secondary target after activating Langerhans cells (LCs) and induce a variety
of various clinical manifestations. It can be assumed that the virus does not target keratinocytes, but
rather the immune response to infection results in the activation of LCs, leading to vasodilation and
spongiosis. Further theories recommend that similar manifestations may be owing to the accumulation
of microthrombi originated from other organs. Hence, it reduces blood flow in the cutaneous
microvascular system. Similarly, such manifestations may more explain through the diffuse
intravascular coagulation and hypoxic blood accumulation associated with hypoxia in venous networks.
It is most likely that the integration of several mechanisms is responsible for the skin manifestations
present in patients with COVID-19. P. rosea is usually related to the reactivation of herpesvirus 6 and
7, but other viral-related causes, vaccinations, and medications are also involved. It seems that the
clinical image exhibits a response pattern to many different stimuli. Moreover, this issue has an
immunological basis. Maculopapular rashes are dull red, flat, or slightly bulging that may remain small
or may increase in size within 48 hours to reach a diameter of 1-3 cm.
Some target lesions can easily be represented in typical cases. The lesions are less than 3 cm in diameter,
rounded and have three areas that are well distinguishable from the central area of dark erythema or
purpura. However, the lesions have only two areas so that the back of the hand, palm, ankle and the
deadly aspects of the elbows and knees are classically affected. Therefore, acral is the typical
distribution. The lesions may be appeared as localized erythematous dermatitis, erosion, or bulging in
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the mucous membranes. The most common link with the herpes simplex virus is a preceding
mycoplasma infection.
Conclusion
Our case with EMF could be a new skin manifestation of COVID-19 infection. This type of cutaneous
manifestation contributes to the dermatologist for re-diagnosing the skin rash associated with this viral
infection.
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خدمت*4

 1مرکز تحقیقات تروما ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل االعظم (عج) ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات نفرولوژی و اورولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل االعظم (عج) ،تهران ،ایران
 3مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی ،بیمارستان سینا ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 4مرکز تحقیقات مدیریت سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل االعظم (عج) ،تهران ،ایران
دریافت1400 /6/30 :

پذیرش1400/7/19 :

انتشار آنالین1400 /7/19 :

چکیده
مقدمه :تظاهرات پوستی در تشخیص بیماریهای مختلف عفونی نقش بسیار مهمی دارند.
معرفی بیمار :یک خانم  67ستتاله با تب ( 39/2درجه ستتانتی گراد) ،خستتتگی ،ض ت ف عضتتالنی و تنگی نفس به بخش حوادث و
فوریت های پزشکی بیمارستان مراج ه کرد .وی از سه روز قبل از بستری شدن ،زخم دهانی در سطح پشتی زبان و زخم مخاط
باکال ،ماکول های اریتماتوز و همچنین پاپول در کف دست ،پا و ساق پا داشته است.
نتایج :مقادیر شمار نبض ،ت داد تنفس ،فشار خون و اشباع اکسیژن به ترتیب  122ضربه در دقیقه 18 ،بر دقیقه 119/78 ،میلی
متر جیوه و  91در صد بود .کووید 19-مثبت یا واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واق ی با سوآب حلق و بینی او تایید شد .سی
تی ا سکن قف سه سینه پنومونی سگمنتال را در هر دو ریه با درگیری متو سط ن شان داد .ت ست های آزمای شگاهی سطوح قابل
توجهی از دی-دیمر ( 3/5میکروگرم بر لیتر) ،الکتات دهیدروژناز ( 469واحد بر لیتر) ،پروتئین واکنشتتتی  121( Cمیلی گرم بر
لیتر) ،ت داد لنفوستتتیت ها ( )٪87و تروپونین ( 0/065نانوگرم /میلی لیتر) را نشتتتان داد .زمان پروترومبین ( 17ثانیه) ،زمان
ترومبوپالستین نسبی ( 45ثانیه) ،و سطوح آالنین آمینوترانسفراز ( 69واحد بر لیتر) ،آلکالین فسفاتاز ( 426واحد بر لیتر) ،فریتین
( 475نانوگرم/میلی لیتر) و کراتینین ( 1/85میلی گرم در دستتی لیتر) ارزیابی شتتد .لوراتادین و نیستتتاتین به ترتیب برای درمان
خارش موض ی و ضای ات مخاطی به مدت  5روز تجویز شدند .سرانجام ،وی پس از بهبودی در ششمین روز بستری با موفقیت از
بیمارستان تحت شرایط پایدار با میزان اشباع اکسیژن  %96ترخیص شد.
نتیجه گیری :این مطال ه نشتتان داد که اریتم مولتی فرم میتواند تظاهرات پوستتتی جدید بوجود آمده در اثر عفونت کووید19-
باشد.
کلمات کلیدی :کروناویروس ،کووید ،19-تظاهرات پوستی ،اریتم مولتی فرم.
*نویسننهده مسننلو  :لیال خدمت ،استتتتاد یار ،مرکز تحقی قات مدیر یت ستتتالمت ،دانشتتتگاه علوم پزشتتتکی بقیهاهلل (عج) ،تلفن:
 ،0989123873622ایمیلleilakhedmat@yahoo.com :
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مقدمه
کووید 19-بیماری ناشتتی از نوعی کروناویروس نووهور ()SARS-CoV-2
با منشأ خفاش میباشد .این ویروس جدید جزو خانواده بزرگی از ویروسهای
دارای آراِناِی بوده که بهجز سندرم شدید تنف سی حاد ( سارس) ،سندرم
تنفسی خاورمیانه (مرس) ،موجب بروز بیماریهای تنفسی خفیف میگردند
[ .]1از اواخر ستتتال  ،2019این بیماری ویروستتتی عامل مهم تهدیدکننده
سالمت انسانها و مسبب خسارات جانی و مالی در جوامع بشری است .لذا
محققین در تالش برای شتتناستتایی بهتر و کنترل ستتریعتر آن هستتتند .بروز
تظاهرات پو ستی یکی از مهمترین و شایعترین عوارض عفونتهای ویرو سی
ازجمله کووید 19-میبا شد [ .]2تظاهرات پو ستی در ت شخیص بیماریهای
مختلف عفونی مانند سرخک ،مخملک ،سندرم شوک سمی ،مننگوکوکسمی
و اریتم مولتی فرم بستتتیار حااز اهمیت استتتت [ .]3 ,2ازآنجاکه کووید19-
تمایل به ایجاد موارد بدون عالمت تا  14روز پس از عفونت دارد ،تظاهرات
پوستی ممکن است بهعنوان شاخص عفونت عمل کند و در تشخیص بهموقع
کمک میکند .شتتایعترین عالام پوستتتی گزارششتتده ناشتتی از این بیماری
عبارتاند از بثورات گزانتوماتوز ،کهیر ،شبه آبلهمرغان ،وزیکول ،بثورات پولکی
یا فلس مانند پیتریازیس روزهآ ( )Pityriasis roseaو ادم هموراژیک حاد
در دوران نوزادی [. ]4در این مطال ه ،گزارشتتی از نوعی اریتم مولتی فرم در
بیمار مستتن مبتالبه کووید 19-را برای نخستتتین بار گزارش نمود و اقدامات
درمانی و مدیریتی بهمنظور حفظ سالمت فرد را مورد ارزیابی قراردادیم.

معرفی بیمار
در این مورد ،ما اریتم مولتی فرم را در بی مار مبتال به کوو ید 19-گزارش
میکنیم .یک خانم  67ساله با تب  39/2درجه سانتیگراد و عالامی همچون
خستگی ،بیحسی و تنگی نفس به بیمارستان بقیهاهلل (تهران ،ایران) مراج ه
کرد .نرخ تنف سی ،ت داد نبض ،ف شارخون و ا شباع اک سیژن خون او به ترتیب
برابر با  18بر دقیقه 119/78 ،122bpm ،میلیمتر جیوه و  %91بود .دو روز
ب د ،ضای ات پاپول اریتماتوز و پالک روی کف دست و ساق پا (تصویر  )1و

همچنین فرسایش دهانی (تصویر  )1واهر شد .بیمار پیشتر سالم بود و هیچ
عارضتته دارویی یا عوارض جانبی دارویی قبلی نداشتتت .انجام آزمون مولکولی
 RT-PCRبا ستواب حلق و بینی ،ابتالی فرد به بیماری کووید 19-را تأیید
کرد .آزمونهای آزمایشتگاهی ،ت داد گلبولهای ستفید ( 8100بر میلیمتر)،
شتتتمار لنفوستتتیت ( ،)%87ت داد پالکتها ( 239000بر میلیمتر مک ب) و
ستتتطوح قابلمالحظه فریتین ( 475نانوگرم بر میلیلیتر) ،دی-دیمر (3/5
میکروگرم بر میلیلیتر) ،الک تات ده یدروژ ناز ( 469وا حد بر لیتر) ،آالنین
آمینوترانستتتفراز ( 69واحد بر لیتر) ،آلکالین فستتتفاتاز ( 426واحد بر لیتر)،
پروتئین واکنشتتتی  121(Cمیلیگرم بر لیتر) ،تروپونین ( 0/065نانوگرم بر
میلیلیتر) ،زمان پروترومبین ( 17ثانیه) ،زمان نستتبی ترومبوپالستتتین (45
ثانیه) و مقدار پایین کراتنین ( 1/85میلیگرم بر دستتتی لیتر) را ت یین نمود.
بهطورکلی ،عملکرد طبی ی کبد و کلیه در فرد بیمار م شاهده شد .سی تی
قفسه سینه تصاویر شیشه مات تکهای را در محیط و قاعده هر دو ریه مطابق
با عفونت کووید 19-ن شان داد (ت صویر  .)2وی در بخش بیماریهای عفونی
بستتتری شتتد و درمان ضتتدویروستی بدون لوپیناویر/ریتوناویر و هیدروکستتی
کلروکین را با سفالوسپورین نسل سوم (سفتریاکسون) شروع کرد .داروهای
دیگر تجویزشتده در طول بستتری عبارت بودند از آزیترومایستین (سترپوش
 ،)250آپوتل ویال ،قرص پردنیزولون ( 25میلیگرم روزانه) ،پانتوپرازول (40
میلیگرم روزانه) ،وی تامین دی( 3-آمپول  000،300واحد ،تکدوز) ،قرص
ناپروکستتتن ( 250میلیگرم ،هر  12ستتتاعت) و هپارین با وزن مولکولی زیر
ج لدی .ت ظاهرات پوستتتتی در بی مار با کورتیکواستتتتروا ید موضتتت ی و
آنتیهیستتتتامین (لوراتادین 10 ،میلیگرم هر  12ستتتاعت) برای ضتتتای ات
خارشدار و قطره نیستتتاتین برای ضتتای ات دهانی طی  5روز .پیگیری شتتد.
بیمار پس از بهبودی ضتتای ات مخاطی و تظاهرات پوستتتی ،در روز شتتشتتم
بستتتتری با وضتتت یت پایدار و نرخ اشتتتباع اکستتتیژن  96درصتتتدی بهطور
موفقیتآمیزی از بیمارستان ترخیص شد.

تصویر  :1تظاهر ضای ات پاپول اریتماتوز و پالک روی کف دست و ساق پا و فرسایش دهانی در بیمار مبتالبه کووید19-
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تصویر  :2تغییرات برونشکتازی در قسمت میانی سمت راست عمدتاً در بخش داخلی مشاهده میشود .دو کانون شیشهای در قسمت جانبی لوب وسط
راست و لوب فوقانی چپ ریه وجود دارد که میتواند مربوط به ذاتالریه ویروسی ازجمله کووید 19-باشد .یک اتصال آتلکتاتیک در قسمت تحتانی ریه
مشاهده میشود.
اریتم مولتی فرم میتواند در هر سنی ایجاد شود .بهطورکلی ،این دوره
بحث
ممکن استتت که طی چند روز ایجاد میشتتود و در  3-2هفته برطرف
تظاهرات پو ستی در ت شخیص بیماریهای عفونی مختلف مهم ارزیابی
میشود .ازنظر بالینی ،اریتم مولتی فرم شامل ضای ات ماکولر ،پاپولر یا
میشتتود .ازآنجاییکه کووید 19-تمایل به ایجاد موارد بدون عالمت تا
کهیر ا ست .همچنین ضای ات کال سیک یا ضای ات هدف ترجیحاً در
 14روز پس از عفونت دارد ،تظاهرات پوستتتتی ممکن استتتت بهعنوان
انتهای اندامها توزیع میشوند .ضای ات ممکن است کف دست یا تنه و
شتتتاخص عفو نت ع مل ک ند و در تشتتتخیص بهموقع ک مک ن ما ید.
همچنین مخاط دهان و تناستتلی را دچار فرستتایش کنند [ .]8به نظر
شتتتایعترین ویژگیهای گزارششتتتده در کووید 19-عبارتند از :مانند
میرستتد که تصتتویر بالینی ،یک الگوی واکنشتتی به بستتیاری از عوامل
وزیکول ،پتشتتتی ،پیتریازیس روزه آ و ادم هموراژیک حاد در دوران
محرک مختلف است .ب الوه این موضوع دارای پایه ایمونولوژیکی است
نوزادی [ .]3 ,2مکانیستتم اختالالت پوستتتی کووید 19-هنوز بهخوبی
[ .]8ضتتتای ات ماکولوپاپولهای قرمز کدر ،مستتتطح یا کمی برآمدگی
شتتناختهنشتتده استتت ،اما برخی نظریههای رایج وجود دارد .میتوان
هستتتتند که ممکن استتتت کوچک باقی بمانند یا ممکن استتتت برای
تصتتور کرد که ذرات ویروستتی موجود در رگهای خونی پوستتتی در
رسیدن به قطر  1-3سانتیمتر اندازه آنها در  48ساعت افزایش یابد.
بی ماران مبتال به عفو نت کوو ید 19-میتوا ند منجر به واستتتکول یت
موارد م مولی حداقل برخی از ضای ات هدف را نشان میدهد .ضای ات
لنفو سیتی م شابه آنچه در شریان ترومبوفیلیک نا شی از مجتمعهای
موردنظر کمتر از  3سانتیمتر قطر دارند ،گرد شده و دارای سه ناحیه
ایمنی خون که ستتایتوکینها را ف ال میکند ،گردد .کراتینوستتیتها
بوده که با منطقه مرکزی اریتم تاریک یا پورورا بهخوبی قابلتشتتخیص
ممکن است پس از ف ال شدن سلولهای النگرهانس یک هدف ثانویه
ه ستند .ضای ات فقط دو ناحیه دارند .بهطور کال سیک ،پ شت د ست،
باشتتتند و طیفی از تظاهرات بالینی مختلف را القا کنند [ .]5میتوان
کف دستتتت ،مچ پا و نواحی آرنج و زانوها ت حت تأثیر قرار میگیرد؛
ت صور کرد که ویروس کراتینو سیت را هدف قرار نمیدهد ،بلکه پا سخ
بنابراین ،توزیع م مولی بهصتتورت آکرال استتت .ممکن استتت ضتتای ات
ایمنی به عفونت منجر به ف ال شدن سلولهای النگرهانس می شود و
بهصتتورت اریتماتوز موضتت ی ،فرستتایش یا زخم در غشتتاهای مخاطی
درنتیجه منجر به حالت گ شاد شدن عروق و ا سپونژیوز می شود [.]6
باشتتند [ .]9شتتایعترین ارتباط با ویروس هرپس ستتیمپلکس قبلی یا
تواند
نظریههای بیشتتتر نشتتان میدهد که تظاهرات شتتباهت دار می
عفونت مایکوپالسما است [.]10 ,9
ناشی از تجمع میکروترومبوزها که از سایر اندامها سرچشمه میگیرد،
نتیجهگیری
باشد .ازاینرو ،جریان خون را در سیستم میکرو عروقی پوستی کاهش
موردمطال ه ما با اریتم مولتی فرم میتواند تظاهرات پوستتتتی جدیدی
میدهد [ .]5 ,3بهطور مشتتتابه ،ان قاد داخل عروقی منتشتتتر و تجمع
از عفونت کووید 19-باشد .این نوع تظاهر پوستی به متخصص پوست
خون کم اکستیژندار مرتبط با کمبود اکستتیژن در شتتبکههای وریدی
کمک کند تا بثورات پوستتتی مرتبط با این عفونت ویروستتی را دوباره
ممکن استتتتت چنین ت ظاهرات را بیشتتتتر توضتتتیح د هد [.]7 ,5
تشخیص دهد.
واسکروپوپاتی ترومبوژنیک التهابی همراه با رسوب  C5b-9و  C4dو
هممحلی سازی اینها با گلیکوپروتئینهای سنبله کووید 19-تو سط
تشکر و قدردانی
ماگرو و همکاران گزارش شده ا ست [ .]7هنوز م شخص نی ست که آیا
نویستتتندگان الزم میدانند از راهنماییهای "واحد توستتت ه تحقیقات
عالام پوستتتتی یک پیامد ثانویه هستتتتند عفونت مربوط به تنفس یا
بالینی بیمارستان بقیهاهلل" قدردانی کنند.
عفونت اولیه خود پوستتت .بهاحتمالزیاد ترکیبی از چندین مکانیستتم
مستتئول تظاهرات پوستتتی موجود در افراد مبتالبه کووید 19-استتت.
مالحظات اخالقی
پیتریازیس روزه آ م موالً با ف ال شتتدن مجدد ویروس تبخال  6و 7
این تحقیق مطابق با اعالمیه هلستتینکی اصتتول استتاستتی اخالقی و بر
همراه استتت ،اما ستتایر عوامل ویروستتی ،واکستتیناستتیون و داروها نیز
استتاس کد اخالق مصتتوب دانشتتگاه علوم پزشتتکی بقیهاهلل به شتتماره
بهعنوان علت این واکنش دخیل هستند [.]6
 IR.BMSU.REC.1399.180به انجام رسیده است.
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محدودیتها

میزان مشارکت نویسندگان

محدودیت خاصی وجود نداشت.

مشارکت نویسندگان در این مطال ه یکسان بود.

پیشنهادات

تضاد منافع

پیشتتنهاد میشتتود از نتایج این مطال ه در شتتناستتایی موارد عفونت
کووید 19-استفاده گردد.

تضاد مناف ی بین نویسندگان وجود ندارد.
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