
بولوزا اپيدرمواليزيس

)EB: Epidermolysis Bullosa(
) بولوزا اپيدرمواليزيس پروانه)EBبيماري بيماري مييا مخاطي غشاهاي و پوست ساختاري اختالل يك محلاي، حسب بر كه باشد

اصلي نوع سه به خاص، نقصساختماني آن اتصالي،سادهوجود اضمحاللين،نوع ميوع .شودتقسيم

از:ووج عبارتند بيماري اين هاي مجموعه زير و اصلي انواع تمامي بين در مشترك مشخصه ه

ژنتيكي1 انتقال .

مخاطات.2 و پوست مكانيكال شكنندگي و پذيري آسيب

مخاطي3 و پوستي زخمهاي و تاول تشكيل .

بيماري: علت
تعدادسالم،افراددر.)درم(پوستداخلياليهو)اپيدرمياروپوست(خارجياليهاست؛اصلياليهدوشاملپوستساختمان

اتصالباعثكهدارندوجودپوستاليهدوبيناندشدهساختهكالژنازكهپروتئينيهاييقالببويژهوساختمانيپروتئينهايزيادي
اينساختاردراختاللاثردر،EBبهمبتالياندراماگردند.ميهمرويآنهامستقلحركتازممانعتويكديگربهاليهدواينمحكم

درتواندميجزئي)وخفيفبصورتحتيفشار؛ياماليدن(مثلشوداليهدوبيناصطكاكايجادباعثكهعمليكوچكترينها،پروتئين
نمايد.دردناكهايزخموتاولايجادمخاطيغشاهايوپوست

ژنتيك بيماري يك بولوزا جهشاپيدرمواليزيس نتيجه در كه است ارثي و ژني در كدكنندههايي ساختمانيپروتئينانواعهاي هاي
و قرارگيري محل اساس بر و دهد مي رخ پوست بود.در خواهند متفاوت شديد تا خفيف از بيماري عاليم ها، پروتئين اين خاص عملكرد

بيماري اصلي :EBانواع
ساده-1 Simplex(نوع EB:(كاي ساده شايعترينبي وبيمارينوعه ازبوده بعد كمي يا و تولد هنگام در زدن تاول با معموالً

شود. مي شروع تاولآن خفيف، موضعي شكل دستدر از فراتر ندرت به ميها گسترش پاها و بيمارييابند.ها از نوع اين توارث نحوه
هر يكدر ازاي به و باشد مي غالب اتوزوم صورت به دهد.500000عمدتا مي رخ تولد

2-) اتصالي Junctionalنوع EB(:.رسد مي ارث به مغلوب اتوزوم صورت به اكثرا و بوده شديد معموالً بيماري نوع دراين
بيماري شديد تاولموراد ايجاد، بدن هاي قسمت تمامي روي بزرگ توانندوشدههاي دستعفونتسببمي از و دار عارضه ثانويه هاي

آ شديد شوند.دادن بدن تاولب اين فوقاني،همچنين تنفسي مجراي مري، مثل بدن داخلي اعضاي مخاطي غشاهاي در توانند مي ها
روده ادراريمعده، دستگاه و باشند.-ها مي مبتال فرد حيات تهديدكننده كه شوند تشكيل نيز تناسلي

3-) اضمحاللي Dystrophicنوع EB(:غا اتوزومال صورت دو به گروه ارثاين به (نهفته) مغلوب اتوزومال و (بارز) لب
نهفترسند.مي و بارز اشكال بعضي ناخنهاآرنجپاها،ها،دسترويفقطاستممكنهاتاولخفيف،هدر شوند؛ ظاهر زانوها بهو معموالً ها

مي شكل متفاوتي (كيستطور ميليا انگيرند؛ و بدن پوست روي است ممكن رنگ) سفيد كوچك شود.پوستي ظاهر ها نهفتدام هشكل
كنديخارش،ميليا،ضخيم،يازبرهايناخنياهاناخندادندستازبدن،ازبزرگيهايبخشرويهاييتاولباشديدتر و خوني، كم

مي مشخص نهفتهشود.رشد شديد زودهنگامEBاشكال دادن دست از قرنيه، فرسايش با شديد چشمي التهاب به منجر است ممكن
معده مجراي و دهان درون زخمهاي و تاول ها، يابعضيبيماري،ازشكلاينبهمبتالافراداكثردر.شوندايروده–ايدندان

دستههم پاانگشتان پردهيا (وجود باشند چسبيده هم به است يكديگربهآنهاچسبيدنباعثكهانگشتانبينكاذبممكن
بافردرهمچنين).شوندمي پوست سرطان از شكلي ايجاد احتمال نهفته، ديستروفيك نوع به مبتال ضايعاتبهSCCنامهاد صورت

دست روي اساساً كه دارد وجود ميمتعدد رخ پاها و پيشرفتدهد.ها به تمايل و شود شروع نوجواني سنين در است ممكن سرطان اين
بهدارد. مبتال افراد در سرطان نوع اين پايينEBدرواقع سنين در نيستند، مبتال كه ديگري افراد به مينسبت ايجاد شود.تري

بيماري: تشخيص
نمونه انجام با تولد از بعد حاضر حال ضايعهدر از آزمايشگاهي)پوستازيكوچكنمونه(برداشتنتاوليبرداري روشهاي كمك با و

نارميپيشرفته نوع تشخيصتوان را پوست در ساختاري اصليسايي انواع افتراقEBو هم از روشهاد.دارا امكانجديديهمچنين
خانوادهژنتشخيص اعضاي و مبتال بيماران در معيوب .دكنميفراهمراآنهاهاي

ميپيش تشخيص تولد، دراز جنين پيرامون آمنيون مايع از كوچكي ميزان يك كردن آزمايش و (برداشتن آمنيوسنتز توسط تواند
هفته ابتداي در جنين) پيرامون بيروني غشاء از (بخشي كوريون پرزهاي از برداري نمونه يا باردار) يكزن .شودانجامبارداريدهمرحم

بيماري: درمان
است بيماريممكن خفيف اشكال به مبتال باشند.،افراد نداشته نياز وسيعي نهفتهوليدرمان و (غالب) بارز اشكال به مبتال افراد

عارضه است ممكن رواني(مغلوب) حمايت به و داشته بسياري بافتوهاي و پوست از محافظت و دامراقبت نياز نرم باشندهاي .شته

كه آنجا هيچگوناز حاضر حال ندارددر وجود ژنتيكي بيماري اين براي اختصاصي و قطعي درمان بيماراني،ه چنين مديريت لذا
و مراقبت و تاول ايجاد از پيشگيري مبناي بر واصوال جسمي بازتواني و قبلي ضايعات از مانده بجا عوارض تصحيح و فعلي ضايعات درمان

است. استوار ادواري معاينات انجام و بيمار اروحي وجودبا روشهايين ابداع و پزشكي علوم عرصه در روزافزون پيشرفتهاي به توجه با
بپيوندد. حقيقت به بيماري اين انواع از برخي جهت درماني ژن كاربرد دور چندان نه اي آينده در است ممكن درماني، نوين

م توصيه پوستي عوارض ايجاد از جلوگيري جهت كه اقداماتي از برخي به ادامه مييدر اشاره نماييم.گردند،

تاول: ايجاد از جلوگيري
تاول بيماري، اين اشكال از بسياري گرفتدر خواهند سايششكل يا فشار اندكي با ضربهبايدلذا.ها هرگونه اعمال از امكان درحد

نمود. اجتناب مخاطات و پوست سطوح روي بر سايشي شود.و بلند بازوها زير از نبايد هرگز مبتال نوزاد كه است ذكر به الزم راستا اين در

مي كه اقداماتي از از:برخي عبارتند شوند انجام پوستي آسيب دربرابر محافظت جهت توانند

گرماي• از يكاجتناب در اتاق دماي داشتن نگه با حد از حرارتبيش يكنواختدرجه و معتدل

پوست• داشتن نگه مرطوب و كاهشسايش براي پوست روي روغن استعمال

ضربه• هرگونه از جلوگيري و راحت كفشهاي و نرم لباس از استفاده

روي• نرم پارچه از سختصندلياستفاده سطوح ديگر و ماشين هاي

پد• داراي اختصاصي پانسمانهاي از محافظاستفاده معرضآسيبرهاي در نواحي و زانو و آرنج مثل استخواني برجستگيهاي وي

ناخنها• توسط صورت و دستها خراشيدن از پيشگيري به كمك براي خواب زمان دستكشدر پوشاندن

زده: تاول پوست از مراقبتها
تاولزم كه مياني ظاهر بيمار،ها ناراحتي يا كاهشدرد شامل پوست از مراقبت اهداف شوند،

است. عفونت از پيشگيري و بهبودي تسريع بدن، آب حد از بيش اتالف از هايپانسمانجلوگيري
مي را پوست به درچسبيده آنها كردن آغشته با گرمتوان ازبرداشت.آب كه است بهتر همچنين

نمي پوست به كه نمود استفاده بيماري اين با مرتبط تخصصي چسبند.پانسمانهاي



عفونت: درمان
مي را پوستي عفونت تغذيهاحتمال توسط وبخشدميارتقارابهبوديوازدسميتقويترابدندفاعيهايمكانيسمكهخوب،توان

.دادكاهشاستريلموادازاستفادهوپاكيزههايدستباپوستازمحتاطانهمراقبتبا

دارد. وجود عفونت ايجاد امكان هم باز خوب، مراقبتهاي وجود با عفونتنشانهازالبته بروز بر دال گرمي،هاي و يكاطرافقرمزي
پزشكبهمراجعهصورتينادركهباشدميلرزياتبزخم،سطحرويشديدگرفتگيجرمرنگ،زردترشحياچركپوست،ازبازناحيه

موثرمتخصص درمان .شودميتوصيهتعفونجهت

تغذيه مشكالت اي:درمان
بهتاول مبتال افراد از بعضي در مري و دهان در كه ميEBهايي ميگيرندشكل جويتواند، در اشكال وسبب غذا بلعيدن يادن،

شوند. تاولنوشيدن بطري، يا سينه با دادن (شير) غذا مياگر كند، مي ايجاد را بههايي ازتوان استفاده با بانرمپستانكيككودك
بزرگسوراخ كام،پستانك،هاي شكاف با نوزادان چكانمخصوص غذاقطره سرنگ يك يا چشم،

اندازهداد. به كودك كه رااست،بزرگكافيزماني آن بلعيدن شده پوره غذاي به مايع افزودن
مي تر آبكي،كند.آسان غذاهاي و مايعات زمينيآبگوشت، فرنيهايسيب انواع شده، ونرم ها،

ميپودينگ را شود.ها مصرف داغ خيلي غذاي نبايد هرگز صورت، هر در داد. نوزادان به توان
تغذيه بهتوانميمتخصص مبتال بيماران و خانواده اعضاي به تهEBد ومغذيكهييهاغذايهبراي

دهداست،آسانآنخوردن ميبسدهانخوببهداشت.آموزش مهم بهباشد.يار است كادندانپزشكيبهتر تجربه كه شود رمراجعه
باشد. داشته را بيماري اين به مبتاليان با كردن

جراحي: درمانهاي
اشكال از بعضي در است ممكن جراحي باشد.EBدرمان داشته ديستروفيكضرورت يا اضمحاللي فرم شديد اشكال به مبتال افراد
مي تنگ زخم اثر در مري مجراي آنها در كه مرنهفته كردن گشاد نيازمند است ممكن بشود، بههي دهان از غذا حركت تسهيل منظور

باشند. نيازمعده جراحي به آنها جداسازي براي است ممكن است چسبيده هم به پاهايشان يا دست انگشتان كه بيماراني همچنين،
باشند. داشته

مفاصل: تحليل از جلوگيري
مي فيزيوتراپيست يك از نگهكمكگرفتن فعال و بيمار بازتواني به كمككند.تواند مفاصل حركت داشتن

پيشگيري:
ژنتيكمي ژنمشاور انتقال احتمال با رابطه در سودمند اطالعات ارائه با ،EBتواند

بارداريبه ريزي برنامه جهت بيماران آتيوالدين نيزكمكهاي بارداري حين در نمايد.
ميتست كه دارند وجود جنين ابتال زودهنگام تشخيص براي 10تا8درتوانهايي

داد. انجام بارداري هفتگي

مي كهتاكيد ميمواردبسياريدرEBبهابتالشود والدين فاميلي ازدواج از يا.باشدناشي و فاميلي ازدواجهاي انجام از اجتناب لذا
كند. مي ايفا بيماري اين بروز از پيشگيري در نقشمهمي آن، از پيش ژنتيكي دقيق مشاوره انجام

وبسايتوجه:ت از را خصوص اين در مفيد اطالعات توانند مي همچنين ها آموزشيخانواده هاي

آورند: دست به ذيل
- www.debra.org

- www.debra-international.org

- www.eb-home.ir ايران)( بي اي )(خانه
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