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Fever and rash 



Characteristics of the Lesion 

1. Macules are flat, nonpalpable lesions in the plane of the skin 

2. Papules are small, solid, palpable lesions elevated above the plane 
of the skin 

3. Nodules: masses that are located deeper within or below the skin  

4. Vesicles and bullae are small and large blisters, respectively 

5. Pustules are usually small, palpable lesions filled with pus 

6. Plaques are large, flat lesions, usually greater than 1 cm in diameter, 
that are palpable 



  تعییي ًَع تثَرات جلذی



  :راش ته گرٍههای پٌجگاًه زیر تقسین هی گردد
 : ضایعات ماکولر یا ماکولوپاپولر1.

ضایؼات   ضایؼات هاوَلز، تغییز رًگ غیز لابل لوظ پَعت ٍ ضایؼات پاپَلز . ضایؼاتی وِ با فؾار هحَ هی ؽًَذ
 بزجغتِ ٍ لابل لوظ اعت

 : ضایعات پتشی و پورپورا2.
ضایؼات پتؾی بِ بثَرات جلذی تا اًذاسُ ووتز اس ًین عاًتیوتز ٍ پَرپَرا بیؼ اس . ضایؼاتی وِ با فؾار هحَ ًوی گزدًذ

 ًین عاًتیوتز اطالق هی گزدد 
 :  ضایعات اریترودرمی3.

  (بیؼ اس ًَد درصذ)ایي بثَرات بصَرت هٌتؾز لغوت سیادی اس پَعت را درگیز هی ًوایذ 
 :  ضایعات وزیکولوبولوز4.

 ضایؼات بزجغتِ وِ حاٍی هایغ هی باؽذ
 :  ضایعات کهیری5.

 ضایؼات خارػ دار بزجغتِ وِ هحل ٍ اًذاسُ ّای آًْا در طَل رٍس تغییز هی وٌذ

 



For purposes of the management, it is 
useful to divide eruptions into the: 

• Maculopapular rash 

• Nodular rash 

• Vesiculobullous rash 

• Erythematous rash, and 

• Purpuric rash 

































Shape and  
configuration 





























Erythematous, papular, papulovesicular, and petechial lesions 

suggestive of anaphylactic purpura in a child with coxsackie-virus 

A4 infection 





Papular-urticarial lesions in coxsackievirus 

A9 



Petechial and purpuric rash in a child 

with coxsackievirus A9 



Vesicular Eruption – Confirmed cases  



Cutaneous manifestations of covid-19 

• Vesicular Eruption 

• Urticarial Eruption 

• Maculopapular eruption 

• Pityriasis rosea-like 

• Perifollicular eruption 

• Erythema multiforme-like 

• Pseudo-vesicullar 

• Purpuric eruptions 

• Bilateral axillary purpuric 
eruption 

• Morbilliform eruptions 

• Palmar erythema 

• Enanthem 

• Livedoid or necrotic lesions 



Urticarial Eruption – Confirmed cases  



Urticarial Eruption – Confirmed cases  



Pseudo-chilblain – Confirmed cases  









5 predominant morphological patterns 

1. Maculopapular 

2. Urticarial  

3. Pseudo-chilblain (also known as COVID-19 toes) 

• ± SARS-CoV-2 infection 

• tend to affect younger, asymptomatic patients  

• often late in the evolution of COVID-19 disease 

• late-phase immune response or be associated with failure to trigger humoral immunity 

4. Vesicular 

5. Livedoid (likely complement mediated vasculopathy that may portend 
systemic thrombosis) 



Acute urticaria in a child with hand, foot, and mouth syndrome 

caused by coxsackie-virus A16 infection 













Embolic lesions on a palm secondary to 

meningococcal sepsis 





Because of Its High Morbidity 
and Mortality, 
Meningococcemia is The Most 
Important Consideration in the 
Child With a New-onset 
Purpuric Rash 

Acutely febrile child with skin purpuric rash = 

Lumbar puncture in addition to sepsis work up and 

prompt proper antibiotic therapy  

(consider contact precaution) 





Ecthyma gangrenosum Pseudomonas aeruginosa 



Aspergillus terreus, back 



Candida tropicalis, arm 



Fusarium, leg 













 آیا در ارزیابی سریع و اولیه حداقل یکی از نکات زیر وجود دارد؟

 ؽه بِ هٌٌضیت یا عپتی عوی 
اختالل َّؽیاری 
 اختالل ّوَدیٌاهیه( افت فؾار خَى، پزفَسیَى ٍ واّؼcap. filling) 
ُراؽْای عزیؼا پیؾزًٍذ 
 ٍ در سهاى طغیاى هٌٌگَوَن ٍ یا تواط با بیوار هبتال بِ هٌٌگَوَن، تب ّوَراصیه... 

ٍجَد بثَرات جلذی در بیوار با ًمص ایوٌی 
خًَزیشی اس هخاطات 

ّوزاّی با ػَارض ؽذیذ ٍ یا درگیزی ؽذیذ یه ارگاى 

اریتزٍدرهی 

پتؾی ٍ پَرپَرا  هحذٍد بِ عزٍ گزدى ًباؽذ 

 



 یک یا چٌذ ًشاًه ٍجَد دارد( الف

 فَرا اقذام ًواییذ1.

 وزدى بیوار ٍ در  صَرت ًیاس بزلزاری راُ َّایی stableتجَیش اوغیضى، بزلزاری راُ َّایی  ٍ ٍریذی ٍ •

 هاًیتَر کردى عالین حیاتی2.

 تاریخچه ٍ هعایٌه تالیٌی دقیق تعذ از ثثات عالین حیاتی3.

 آًتی تیَتیک ٍ یا آًتی ٍیرال هٌاسة 4.

 آزهایشات اٍلیه5.

•CBC diff ،ESR/CRP ،B/C ، ،الىتزٍلیتْا ٍ,ABG  وؾت اس ضایؼات، بزرعیCSF (در صَرتیىِ هوٌَع ًباؽذ) تغتْای ،

 در صَرت ًیاس PCRوبذی، تغتْای اًؼمادی، تغتْای ٍیزٍلَصیه ٍ 

 کَرتیکَاسترٍئیذ در هَارد الزم6.

 اقذاهات تعذی  تشخیصی ٍ یا درهاًی ٍ هذیریت درازهذت تر اساس تاریخچه، هعایٌه ٍ آزهایشات7.



 عذم ٍجَد عالین ٍ ًشاًه های خطر( ب

ؽىایات   ّوزاُ ٍ تؼییي لیغت  عابمِ تواط ٍ ػالین  عي، بزرعی لیٌه ّای اپیذهیَلَصیه،  تاریخچِ ٍ هؼایٌِ دلیك، •
 ٍ تظاّزات بالیٌی ػلل بز اعاط ًَع ضایؼِ  ٍ در ًظز گزفتي 

 

هطزح اعت ػلل لابل درهاى •
درهاى لابل ػفًَی غیز  ٍ ػفًَی ػلل گزفتي ًظز در

 هٌاعب  درهاى ؽزٍع ٍ ًیاس صَرت  در آسهایؾات درخَاعت 
 

 بزرعی هجذد  •

هطزح ًویباؽذ ػلل لابل درهاى •
 ؽَد  اًجام حوایتی درهاى اختصاصی  ػالین ٍجَد ػذم صَرت در

تؼاط   27  تا  48  اس بؼذ هجذد هزاجؼِ  
 

 تذوز ػالین ّؾذار •
 

 



درهاى تجزبی الذام  در صَرتی وِ الذام درهاًی فَری ٍ ضزٍری باؽذ بایذ در وٌار •
 . ّای تؾخیصی ضزٍری را ًیش اًجام داد

را تا هؾخص  در صَرتی وِ الذام درهاًی فَری ٍ ضزٍری ًباؽذ، هی تَاى درهاى •
گاُ تحت ًظز گزفتي بیوار ٍ . ؽذى ًتیجِ الذام ّای تؾخیصی بِ تؼَیك اًذاخت

   ٍ ًؾاًِ ّای ّؾذار وافی اعت هاًیتَر ًوَدى ٍی اس ًظز ػالئن 



 :ضایعات ماکولر یا ماکولوپاپولر-1

.aهایکَپالسوا پٌَهَکَک، آًفلَاًسا، ّوَفیلَس هٌٌگَکَکسی، :اختصاصی درمان با عفونی  
  آرکاًَتاکتر ٍ ثاًَیِ سیفیلس هٌَسیتَشى، لیستریا سالوًَال، الین، تیواری پٌَهًَیِ،

 ّوَلیتیکَم

.bدارٍئی، ٍاکٌص کاٍازاکی، تیواری :اختصاصی درمان با عفونی غیر JRA ٍARF (اریتن  
 (هارشیٌاتَم

.cاًفکتیَزٍم، اریتوا ایٌفاًتَم، رٍزئَال سرخجِ، سرخک، :اختصاصی درمان بدون EBV،  
 آدًٍَیرٍس ٍ B، HIV ّپاتیت آًترٍٍیرسْا،

 



 :ضایعات پتشی و پورپورا-2

.aّوَفیلَس) هٌٌگَکَکی غیر ّای سوی سپتی هٌٌگَکَکسوی، :اختصاصی درمان با عفونی  
 کریوِ تة) ٍیرٍسی ّوَراشیک ّای تة آًذٍکاردیت، ،(پٌَهَکَک سَدٍهًَاس، آًفلَاًسا،

 اپیذهیک تیفَس راکی، کَّْای تة ،(ّوَراشیک داًگ تة کٌگَ،

.bعفًَی غیر ٍاسکَلیتی ضایعات :اختصاصی درمان با عفونی غیر (SLE ٍ ضَئي ٌَّخ  
 ... ٍ دارٍیی ٍاکٌص ،(الیي

.cّا، اًترٍٍیرٍس آتیپیک، سرخک :اختصاصی درمان بدون HIV، TORCHs، پارٍٍیرٍس 
B19 (پاپَلَّوَراشیک جَراب ٍ دستکص تیواری) 

 



 :  ضایعات اریترودرمی -3

.aهخولک تة :اختصاصی درمان با عفونی (Scarlet fever) ، TSS (استافیلَکَکی ٍ  
 آلثیکاًس کاًذیذا ٍ (استرپتَکَکی

.bضذ دارٍّای تِ ٍاتستِ حساسیتی افسایص سٌذرم درهاى :اختصاصی درمان با عفونی غیر  
 Redman syndrome ٍ تطٌج

.cدارٍّا ٍ ّا ٍیرٍس :اختصاصی درمان بدون 



 :ضایعات وزیکولوبولوز-4

.aاختصاصی درمان با عفونی: SSSS ٍ زخن، زرد HSV، ِزًٍا هرغاى، آتل 

.bاختصاصی درمان با عفونی غیر: TEN ٍ جاًسَى استیَى   

.cّا اًترٍٍیرٍس هثل ٍیرٍسی علل ٍ دارٍّا :اختصاصی درمان بدون 



 :ضایعات کهیری -5

.aگرٍُ استرج پٌَهًَیِ، هایکَپالسوا :اختصاصی درمان با عفونی A، ،اًگل ٍ یرسیٌیا ضیگال 
  ّا

.bحطرات گسش ٍ دارٍئی ٍاکٌص :اختصاصی درمان با عفونی غیر 

.cاختصاصی درمان بدون:  EBV، ّپاتیت B، HIV ٍ ّا اًترٍٍیرٍس 






