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ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه
رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮﻋﻠﻲﺳﻴﻨﺎ  -وﻻﻳﺖ
رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺪس
رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺛﺮ -ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ
رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ -ﺷﻬﺪا – رﺣﻴﻤﻴﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎ
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

ﺑــﻪﭘﻴﻮﺳــﺖ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎره 400/6088د ﺗــﺎرﻳﺦ  1401/3/21ﻣﻌــﺎون ﻣﺤﺘــﺮم درﻣــﺎن وزارت ﻣﺘﺒــﻮع در ﺧﺼــﻮص
اﺑــﻼغ "ﭘﺮوﺗﻜــﻞ ﺗﺸــﺨﻴﺺ و درﻣــﺎن ﺑﻴﻤــﺎري اﭘﻴــﺪرﻣﻮﻻﻳﺰﻳﺲ ﺑﻮﻟــﻮزا  ،" EBﺟﻬــﺖ اﺳﺘﺤﻀــﺎر و دﺳــﺘﻮر اﻗــﺪام ﻻزم
ارﺳﺎل ﻣـﻲﮔـﺮدد .ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ،دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣـﺬﻛﻮر از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺴـﻴﺮ ذﻳـﻞ و )ﻣﻨـﻮي دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺳـﺮﻳﻊ-
ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ -اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮔﺮوه ژﻧﺘﻴﻚ( اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
http://vct.qums.ac.ir/Portal/home

روﻧﻮﺷﺖ :
 ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺰوﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر -ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺰوﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

۴۰۰/۶۰۸۸ﺩ
۱۴۰۱/۰۳/۲۱

ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ /ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮﺭ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻣﯿﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻢ ﻣﻮﺳﻮﯼ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﻧﺎﺻﺤﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺋﯿﺲ ﺯﺍﺩﻩ
ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺍﺑﻼﻍ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﭘﯿﺪﺭﻣﻮﻻﯾﺰﯾﺲ ﺑﻮﻟﻮﺯﺍ )(EB

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ
ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺪﻭﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﯽ ﺭﺍ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻭ  (...ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮ ﺗﻮﺍﺗﺮ ،ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﯼ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﭘﻮﯾﺎ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ )ﺩ( ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (۱۴ﻭ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (۱۷ﻭ ﺭﺩﯾﻒ ) (۲ﺑﻨﺪ )ﯼ(
ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ  ۱۴۰۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺩﯾﻒ ) (۱ﻋﺎﻣﻞ ) (۱ﭼﺎﻟﺶ ) (۳ﺑﺤﺚ ﺷﺸﻢ
ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﺩﻣﯽ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
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۴۰۰/۶۰۸۸ﺩ
۱۴۰۱/۰۳/۲۱
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ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ » ،ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﭘﯿﺪﺭﻣﻮﻻﯾﺰﯾﺲ ﺑﻮﻟﻮﺯﺍ
) « (EBﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ،ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ
ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ /ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ،ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﯼ
ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺟﻤﻌﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪﯼ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ،ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺭﻧﻤﺎﯼ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ،ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  hetas.behdasht.gov.irﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ:
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻭﺍﻋﻈﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﯿﮕﻠﻮ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻠﺐ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﺋﯽ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﺮﮐﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻠﺐ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺫﮐﺎﯾﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻞ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﺭﯾﻮﯼ ﻣﺴﯿﺢ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭﯼ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻔﯿﺪﯼ ﭘﻮﺭ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ
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الف) مقدمه:
اپیدرموالیزیس بولوزا ( )EBیک بیماری ارثی است که با ایجاد تاول در پوست و غشاهای مخاطی تظاهر میکند.
مطالعات ثبت ملی اپیدرموالیزیس بولوزا در ایاالت متحده ،میزان بروز و شیوع بیماری را به ترتیب  91/6و  99/19به ازای هر یک
میلیون تولد زنده نشان داده است .طبق گزارشات ملی ثبت بیماری ،شیوع  EBدر نروژ  45مورد در یک میلیون تولد زنده ،در ژاپن
 ،7/8در ایتالیا 94/5و در استرالیا  91/3و بر اساس آمار و بررسیهای صورت گرفته ،میزان شیوع در ایران  7مورد به ازای هر یک
میلیون تولد زنده میباشد.
یکی از شایعترین علل مرگ و میر در آن دسته از بیماران  EBکه در دوران طفولیت زنده میمانند ،سرطان پوستی از نوع سرطان
سلول سنگفرشی تهاجمی ( SCC9متاستاتیک) میباشد SCC .در بیشتر موارد در محدوده سنی  94تا  34سال و در انواع اتوزومال

مغلوب ایجاد میگردد.
میزان مورتالیته سالیانه بیماری  EBبرابر  1/913مرگ در هر  911هزار نفر جمعیت برآورد شده است.
ب) تعریف بیماری:
اصطالح اپیدرموالیزیس بولوزا ( )EBگروه پیچیده و نادری از اختالالت ارثی تاولی است که مشخصه آنها شکنندگی پوست و ایجاد
تاول به دنبال ترومای خفیف مکانیکی و حتی به صورت خودبهخودی است.
جدیدترین طبقهبندیها برای  ، EBکه در سال  ۸118بر سر آن توافق شده است ،چهار گروه از  EBرا نامگذاری میکند که بر اساس
سطح کلیواژ یا شکافتگی در پوست تعریف شده است .این طبقهبندی عبارت است از :
■  EBسیمپلکس (شکاف در داخل اپیدرم)
■  EBجانکشنال (شکاف در المینا لوسیدا یا  BMZ۸مرکزی)
■  EBدیستروفیک (شکاف در ساب المینا دنسا)
■ سندرم کیندلر (بسیار نادر ،شکاف در هر سطحی)
■  EBسیمپلکس ): (EBS3
تقریبا اغلب اشکال  EBSبه صورت اتوزومال غالب به ارث میرسند؛ گرچه برخی از انواع نادر به صورت مغلوب به ارث میرسند.
غالبا  EBSبه دنبال اختالل پروتئینهای کراتینی به علت جهشهای نامطلوب در پروتئینهای کدکننده کراتین  4و  95تظاهر میکند.
این پروتئینها ،ساختار یا چارچوب کراتین اصلی را در داخل سلولهای اپیدرمی پایه شکل میدهند .عملکرد نادرست این پروتئینهای
کراتینی در  EBSبه ضعف مکانیکی این سلولها میانجامد و در نهایت با سایش یا رابش جزئی ،از هم گسیختگی بافتی و تاول ایجاد
میگردد EBS .به دلیل وجود ضایعات تاولی اینترااپیدرمال ،با درگیری داخلی کمتری همراه بوده و در غالب موارد ،ضایعات بدون
ایجاد اسکار بهبود مییابند .در  ، EBSدر بررسی ایمونوهیستوشیمی ،تمامی آنتی بادیها در کف تاول دیده میشوند.
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اگرچه شماری از گونههای نادر نیز وجود دارند ،اما دو نوع اصلی  EBSعبارتند از :

◘

)EB Simplex Localized (Weber- Cockayne

این فرم شایعترین فرم  EBاست و تاولها ممکن است خفیف تا شدید بوده و به دنبال یک تروما به وجود آیند .تاولها به صورت
مکرر در کف دست و پا ایجاد شده و بخصوص در آب و هوای گرم میتواند همراه با هیپرهیدروزیس شدید باشد.
◘ )EB Simplex generalized (Kobner

فرم ژنرالیزه بیشتر به دو نوع متوسط و شدید تقسیمبندی میشود و هر دو فرم آن ،به طور مشخص با بروز تاولها کمی پس از تولد
مشخص میشود .شایعترین محلهای درگیر عبارتند از دستها و پاها .در این فرم از بیماری ،کراتودرما و اروزیون نیز شایع میباشد.
تاولها معموال بدون آتروفی بهبود مییابند و ناخنها نیز تحت تأثیر قرار میگیرند .حتی در فرمهای شدید ژنرالیزه ،تاولهای گروهی
هرپتیفرم دیده میشوند .در فرم های نادر ممکن است فرم ژنرالیزه با اندکی تأخیر در بروز و همزمان با پدیدار شدن دیستروفی
عضالنی باشد.
در برخی موارد EB ،میتواند همراه با آترزی پیلور باشد که در چنین شرایطی پروگنوز بیمار ضعیف 5است .از آنجا که درگیری
داخلی بیمار وسیع بوده و علیرغم اینکه وجود این ساب تایپ در خالل دوران نوزادی کشنده میباشد ،بعضی از بیماران با انواع
خفیفتر بیماری ،تا دوران کودکی هم زنده میمانند.
■  EBجانکشنال (: )Junctional

نوعی از بیماری  EBاست که با بروز تاولهای اینترا المینا لوسیدا و به علت نقص در وجود و عملکرد فیالمانهای گلیکوپروتئین
المینین  ، 33۸کالژن  XVIIو اینتگرین  α6ß4ایجاد میشود .در بررسی میکروسکوپی ،کالژن در سقف تاول و سایر آنتیبادیها در
کف تاول قرار میگیرند و کالژن تیپ  IVدر تمامی انواع  JEBدر کف تاول دیده میشود.
در این فرم ،اروزیونهای  periorificialنظیر چشم و بینی میتواند همراه با ایجاد بافت گرانوالسیون ( )Granulation tissueباشد.
نواحی دیگری نظیر ملتحمه ،قرنیه ،فارنکس ،تراکئوبرونش ،رکتوم و ادراری تناسلی نیز میتوانند درگیر شوند .اختالالت دهان و
دندان و ناخنهای دیستروفیک نیز از عالیم شایع میباشند .بیماران فرم جانکشنال در معرض خطر افزایش ریسک مرگ و میر به دلیل
بروز عفونت یا سایر عوارض ثانویه میباشند.
■  EBدیستروفیک (: )Dystrophic EB
سطح ایجاد تاول در داخل المینا دنسا است و پروتئین درگیر ،کالژن نوع  VIIاست .در بیماران با فرم اتوزومال مغلوب شدید و
ژنرالیزه ،کالژن نوع  VIIیا وجود ندارد یا به سختی قابل تشخیص است .در این گونه موارد ،در بررسی ایمونوهیستوشیمی ،کالژن
نوع  VIIدر سقف تاول دیده میشود و درمولیتیک بودن تاول را تأیید میکند .در سایر انواع ژنرالیزه یا لوکالیزه  ، DEBبروز کالژن
نوع  VIIطبیعی یا کاهش یافته است.
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■  EBکیندلر (: )Kindler
این نوع بیماری ،با ایجاد تاول به دنبال ترومای مکانیکی در بدو تولد یا دوران کودکی تظاهر میکند .همانند  EBجانکشنال ،ضایعات
با آتروفی بهبود مییابند IFM4 .در پانل استاندارد آنتیبادیهای غشای پایه ،هیچ کاهش یا تغییر قابل توجه در شدت رنگپذیری را
نشان نمیدهد؛ گرچه آنتیبادیهای کالژن  IVو  VIIممکن است رنگپذیری پهن و رتیکولر در محل اتصال درم و اپیدرم از خود
نشان دهند.
ج) عالیم و نشانه ها:
شروع عالیم بیماری  EBدر هنگام تولد یا کمی بعد از آن بوده و استثنأ در موارد خفیف  EBسیمپلکس ممکن است تا بزرگسالی و
گاهی اصال تشخیص داده نشود EB .یک بیماری مادام العمر میباشد و بعضی از انواع مالیم آن با افزایش سن بهبود مییابند .دوران
طفولیت برای بیماران  EBمیتواند بدترین زمان باشد و تاولهای ژنرالیزه توسط هر سابتایپی از  EBممکن است پدید آیند ،به
طوری که اشکال شدید و ژنرالیزه  EBجانکشنال ،با باالترین ریسک مورتالیته در اولین سال زندگی همراه میباشند.
خارش پوستی یکی از چالشبرانگیزترین جنبههای مدیریت درمان در این بیماری است .خارش باعث خاراندن و بنابراین ایجاد
خراش در پوست شده و در نهایت منجر به آسیب پوستی بیشتر میگردد.
شدت بیماری بین تاول زدن ساده که بر روی دستها و پاها تاثیر میگذارد ،به ویژه در آب و هوای گرم ،تا مرگ در اوایل نوزادی به
دلیل سپسیس و  ...متفاوت است .در افراد مبتال به  ، EBکنتراکچر مفصلی ،میکروستومی و تنگیهای مروی میتواند پس از بهبود
ضایعات تاولی در پوست و مخاط این نواحی ،ناشی از اسکار باقیمانده ایجاد شود.
از عوامل موثر در مزمن شدن زخمها ،عالوه بر نقایص ژنی زمینهای ،میتوان به اختالالت تغذیهای همراه ،آنمی مزمن و عفونتهای
مکرر اشاره کرد.
د) علل بروز بیماری:
اپیدرموالیزیس بولوزا ( )EBیک بیماری ژنتیکی هتروژن است که عامل مشترک در کل انواع آن ،تمایل پوست و غشاهای مخاطی به
تاول زدن یا جداشدن اپیدرم در واکنش به کوچکترین سایش و آسیب است .شدت و سیر طبیعی بیماری  EBبستگی به ماهیت
پروتئینهای درگیر و جهشهای به وجود آورنده آن دارد.
ه) برخورد با بیماران مبتال به این بیماری:
بیمار مبتال به  ،EBدر تمامی مراحل ،اعم از تشخیص ،درمان و پیگیری روند بیماری  ،EBمی بایست تحت نظر پزشک فوق
تخصص درماتولوژی اطفال یا متخصص پوست و مو باشد.
نکات مهم در شرح حال و تاریخچه بیماری  EBعبارتند از :سن شروع بیماری ،اندازه و محل ضایعات ،تعداد ضایعات ،عوامل
محرک ایجاد بثورات تاولی ،عوامل گسترشدهنده درد و خارش ،اقدامات تشخیصی و درمانهای اولیه.

Immunofluorescence antigen mapping
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تشخیص این گروه از بیماریهای پوستی میتواند از طریق بررسیهای پاتولوژیک (میکروسکوپ ایمونوفلورسانس) نمونه پوستی یا
آزمایشهای ژنتیک روی نمونه خون صورت گیرد .با توجه به سهولت انجام آزمایشهای ژنتیک (مانند  )WESو همچنین انجامپذیر
بودن آنها در بیشتر استانهای کشور ،توصیه میشود تا حد امکان ،انجام تست ژنتیک جهت تشخیص بیماری به صورت جدی در
نظر گرفته شود زیرا عالوه بر خود بیمار ،برای خانواده ،سایر خویشاوندان و نسلهای بعدی نیز سودمند بوده و میتواند از تولد
کودکان مبتالی بعدی نیز جلوگیری کند.
 -9گرفتن شرح حال دقیق و ارزیابی وضعیت بالینی از نظر سن شروع بیماری ،اندازه ،محل و تعداد ضایعات ،بررسی و تعیین
عوامل تحریککننده ایجاد ضایعات تاولی و عوامل گسترشدهنده درد و خارش .یکی از نکات مهم کمککننده به تشخیص
بیماری  EBوجود سابقه ضایعات تاولی پوست در تاریخچه خانوادگی بیماران است.
 -۸ضرورت بررسی ضایعات پوستی از طریق نمونهبرداری پوست و ارزیابی هیستوپاتولوژیک جهت کمک به تشخیص قطعی
بیماری .بافتشناسی معمولی صرفا جهت رد سایر تشخیصهای افتراقی کاربرد دارد و در زمان شک به بیماری ،بهترین اپروچ،
گرفتن دو نمونه پوستی تاولی است؛ یکی برای مطالعه با میکروسکوپ الکترونی و دیگری جهت مطالعه با میکروسکوپ
ایمونوفلورسانس (جهت انجام آنتی ژن مپینگ).
در بیماری  ، EBتاول های پدید آمده در بررسی با میکروسکوپ نوری اساسا از نوع ساب اپیدرمال یا در سطح الیه بازال بوده (البته
در سندرمهای پیلینگ پوستی که جزو  detachment level of EBطبقهبندی میشوند ،سطحیتر است ولی تاول واضحی دیده
نمیشود) و از نوع غیر التهابی ( )Non inflammatoryمیباشند.
تستهای آزمایشگاهی نه تنها به تأیید تشخیص بیماری  EBکمک میکنند ،بلکه ابزار مهمی برای طبقهبندی  EBمیباشند .این ابزار
عبارتند از :
 )Transmission Electron Microscopy (TEM )Immunofluorescence Antigen Mapping (IFMMutation Analysis -

در سراسر جهان  IFMروش ارجح برای رسیدن به تشخیص نهایی است IFM .و  TEMنه تنها به تشخیص مطمئنتر بیماری کمک
میکنند ،بلکه اساس تستهای ملکولی و آنالیز جهشها نیز میباشند.


 TEMبهترین روش آزمایشگاهی استاندارد جهت افتراق انواع  EBمیباشد .فوائد آن شامل مشاهده اختالالت ماوراء ساختمانی
و ارزیابی نیمه کمی ساختمان اختصاصی غشای پایه است .در بیماران مبتال به نوع خفیف  EBدیستروفیک یا سیمپلکس که
 IFMمیتواند نرمال باشد TEM ،میتواند اختالالت مورفولوژیک فیبریلها و فیالمانهای بینابینی را نشان دهد .گاها در ،IFM
اختالل مربوطه مشاهده نمیشود ولی در  TEMمشخص میگردد ،به طوری که سطوح مختلف شکافها که در نوع Kindler
ممکن است به وجود آید ،فقط با  TEMدیده میشود .اما  TEMروشی گران و زمانبر بوده و نتایج آن تا حد زیادی وابسته به
اپراتور و گاها نادرست است و عالوه بر آن ،تعداد آزمایشگاههایی که تجربه و مهارت کافی جهت آنالیز و تفسیر نمونههای
EBبا روش  TEMرا داشته باشند ،محدود میباشد.
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 IFMدقت تشخیصی مشابه  TEMدارد و عالوه بر آن که تفسیر و انجام آن سادهتر و سریعتر است ،ارزانتر نیز میباشد .از
طرفی ،نمونه بیوپسی جهت انجام  IFMرا میتوان در دمای اتاق تا  ۸8روز در محلول  Michelنگهداری کرده و به سراسر دنیا
ارسال نمود .در این روش برای ایجاد رنگ ،از فلوروکرومها استفاده میشود و فلوروکرومها در صورت تحریک با اشعه ماوراء
بنفش در طول موج خاص از خود نور ساطع میکنند .شایعترین فلوروکروم مورد استفاده ،فلورسئین ( )Fluoresceinاست که
رنگ سبز لیمویی ساطع میکند .بر حسب نوع آنتیبادی با این تکنیک میتوان ثابت کرد که بروز پروتئین مورد نظر ،طبیعی،
کاهش یافته یا از بین رفته است.

 تکنیک بیوپسی :
یکی از مهمترین مراحل  ، IFMگرفتن صحیح بیوپسی پوست و ارسال آن به آزمایشگاه است .برای این منظور ،به دو نمونه بیوپسی
نیاز داریم :
 )9پانچ بیوپسی  3تا  5میلیمتری shave ،بیوپسی یا  ellipseاز تاول القا شده ( : )artificially inducedبهتر است از تاولی که موجود
است ،بیوپسی گرفته نشده و سعی شود در هنگام بیوپسی ،با سایش پوست ،تاول جدید ایجاد گردد و مورد بیوپسی قرار گیرد ،چرا که
در اثر تجزیه پروتئولیتیک آنتیژن در تاولهای قدیمی ،ممکن است نتایج مثبت کاذب ایجاد شود و یا در اثر ریاپیتلیالیزاسیون زیر
سقف تاول ،جداشدگی در چند سطح دیده شود.
 )۸یک پانچ بیوپسی  3تا  5میلیمتری دیگر از پوست غیرگرفتار و مالش داده نشده (به ظاهر نرمال) از سطح فوقانی داخلی بازو گرفته
میشود ،چرا که بررسی کاهش پروتئین روی پوستی که تاول نداشته باشد ،راحتتر صورت میگیرد.
نکته  shave :بیوپسی به پانچ بیوپسی ارجحیت دارد زیرا در روش پانچ ،سطح تاول باالتر قرار میگیرد؛ همچنین نمونه بیوپسی در
محیط  Michelقرار داده شده و به آزمایشگاه ارسال میگردد و تا  ۸8روز در داخل این محیط و دمای اتاق قابل نگهداری است و در
صورت در دسترس نبودن چنین محیطی ،میتوان نمونه را در نرمال سالین قرار داد و ظرف یک ساعت به آزمایشگاه منتقل کرد .در
صورتی که دو نمونه بیوپسی تهیه شده باشد ،باید در ویالهای جداگانه به آزمایشگاه ارسال شوند و روی هر دو نمونه ،برچسب مناسب
با ذکر نام بیمار ،کد بیمار و محل نمونهگیری نصب شود .چنانچه مقرر است از یک نمونه بیوپسی ،هم برای هیستوپاتولوژی روتین و
هم برای  IFMاستفاده شود ،برش های ایمونوفلورسانس ابتدا باید تهیه شوند ،زیرا آلودگی با فرمالین سبب نامناسب شدن نمونه برای
 IFMخواهد شد.
آنتیبادیهای مورد استفاده عبارتند از  :کالژن تیپ  - XVIIالمینین  - 33۸کالژن تیپ  - VIIکالژن تیپ IV

 -3ضرورت بررسی ژنتیک (ملکولی) در بیماری : EB
برای انجام انواع آزمایشهای ژنتیکی مربوط به بیماری  ، EBنیاز به نمونهبرداری از پوست و یا تاولهای پوستی نیست و فقط دریافت
 3تا  4میلی لیتر خون در لولههای  EDTAمیتواند کافی باشد .در نوزادان تازه به دنیا آمده نیز میتوان ماده ژنتیکی را از لکههای خون
خشک شده بر روی کاغذهای مخصوص ،استخراج کرد .سلولهای موجود در نمونههای آمنیون و یا پرزهای کوریونی نیز کامال مناسب
برای آزمایش ژنتیک است .در بیمارانی که مشکالت پوستی شدید دارند ،میتوان از بزاق و نمونهبرداری از دهان استفاده کرد.
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شدت و سیر طبیعی بیماری  EBبستگی به ماهیت پروتئینهای درگیر و جهشهای به وجود آورنده آن دارد .انواع اصلی بیماری EB
به ویژه در دوران نوزادی ممکن است از یکدیگر قابل افتراق ن باشند .از طرفی ،همپوشانی قابل توجهی از لحاظ فنوتیپی بین انواع
مختلف وجود دارد .لذا طبقهبندی بیماری صرفا بر اساس مشاهدات بالینی ،ممکن است دقیق و صحیح نباشد .به عنوان مثال ،عالئم
بالینی نظیر اسکار آتروفیک ،تشکیل میلیا و دیستروفی ناخن ممکن است در هر چهار نوع  EBدیده شود .در موارد شدید  EBمانند
انواع جانکشنال و دیستروفیک ،اسکار و تغییرات ناخن ممکن است در دوران نوزادی وجود نداشته باشد که موجب اشتباه در تشخیص
میگردد.
در مجموع به دالیل فوق ،تشخیص انواع اصلی  EBمیبایست توسط مطالعات هیستوپاتولوژیک و همچنین انجام تستهای ژنتیک
تأیید شود .اطالعات به دست آمده از این تستها ،پزشک را قادر میسازد به بیمار و والدین وی ،در مورد وضعیت بیماری ،بر اساس
نوع آن ،مشاوره الزم را ارائه نماید.
در خصوص پیچیدگیها و محدودیتهای تشخیص پاتولوژیکی و همچنین همپوشانی عالئم کلینیکی نیز ذکر این نکته قابل توجه است
که در روشهای تشخیصی پاتولوژیکی ،رسیدن به یک نتیجه صحیح و قابل اطمینان ،مستلزم وجود پرسنل مجرب ،چه در زمینه تکنیکی
تهیه نمونه از بافت پوستی و چه در زمینه وجود متخصص پاتولوژی مجرب جهت تشخیص دقیق وجود آنتیبادیهای ویژه و همچنین
امکانات خاص همچون میکروسکوپ الکترونی میباشد.
با در نظر گرفتن این موارد و همچنین سهولت در دسترسی به امکانات تشخیصی ژنتیکی میتوان به سادگی نوع جهش بیماریزا را در
بیماران  EBتعیین نمود .به عنوان مثال در  EBSکه نوعا توارث اتوزومال مغلوب دارد ،می توان با انجام تستهای ملکولی ژنهای
 EXPH5 or TGM5به تشخیص رسید .بدین منظور الزم است که ابتدا با انجام تستهای ژنتیکی مانند  Sanger sequencingو یا
 ، WESنوع موتاسیون و تغییر ژنتیکی بیماریزا شناسایی گردد و متعاقب آن میتوان در زمینه مدیریت درمانی در شخص بیمار و یا
انجام  )prenatal diagnosis( PNDدر مادر باردار تصمیمگیری نموده و اقدامات الزم را انجام داد.
البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که در تست ژنتیکی  ، WESنواحی اگزونی ژنها و قسمتهای جانبی اینترونها بررسی میشود
و بنابراین ممکن است برخی از واریانتها که در اینترونها قرار دارند ،با این روش شناسایی نشوند؛ که در این مورد پیشنهاد میشود
توالییابی کل ژنوم ( )WGSانجام شود  .در حال حاضر ،در بیشتر کشورهای پیشرفته ،از آزمایش ژنتیک برای تشخیص و مدیریت
فرد بیمار و خانواده و حتی خویشاوندان آنها استفاده میشود.
از طرف دیگر ،ذکر این نکته قابل توجه است که در بررسیهای هیستوپاتولوژیک ،رسیدن به یک نتیجه صحیح و قابل اطمینان ،عالوه
بر اینکه مستلزم وجود پرسنل مجرب در زمینه تهیه نمونه مناسب از پوست و پاتولوژیست مجرب در زمینه تشخیص دقیق است،
نیازمند امکاناتی از قبیل کیت آنتیبادی اختصاصی و میکروسکوپ الکترونی نیز میباشد.
 ضرورت تشخیص ژنتیک قبل از تولد :
تشخیص بیماری  EBپیش از تولد ،بر پایه پروتکل ژنتیک استوار است و اطالعات ژنتیکی از طریق آنالیز موتاسیون روی ژنهای
مسبب بیماری به دست میآید .چنانچه موتاسیون در یک خانواده مشخص شود ،تشخیص پیش از تولد امکانپذیر خواهد بود.

9

ماده  DNAالزم جهت انجام فرایند تشخیص پیش از تولد را میتوان از نمونه پرز جنینی (نمونه جفتی) در هفته  99بارداری تهیه
کرد .به طور آلترناتیو میتوان در انتهای هفته  94بارداری از نمونه مایع آمنیوتیک استفاده کرد.
به طور مشخص ،بیوپسی از پوست جنین و فتوسکوپی ،با افزایش خطر از دست دادن حاملگی همراه است و امروزه انجام نمیشود.
لذا نمونهبرداری از پرزهای کوریونی یا مایع آمنیوتیک در سه ماهه دوم بارداری ،به عنوان روش انتخابی جهت بررسی پرهناتال توصیه
میگردد.
در این خصوص ذکر این نکته الزم است که برای انجام  PNDحتما می بایست قبل از بارداری ،زیگوسیتی و نوع موتاسیون با تست
ژنتیکی در والدین بررسی گردد .سپس با انجام  PNDمیتوان در صورت  Biallelicبودن جنین ،اقدامات مربوط به سقط را انجام
داد .البته باید توجه نمود که در زمینه سقط جنین درمانی ،میزان نفوذ ژن و همچنین دانستن ارتباط قطعی فنوتیپ  -ژنوتیپ الزم است
که تنها از طریق ژنتیک مولکولی قابل بررسی میباشد.
 تشخیصهای افتراقی بیماری :


بولوس پمفیگوئید



لوپوس اریتماتوی سیستمیک



اگزمای دیستروفیک



گزش حشرات



تاول های سایشی



LABD



پمفیگوس ولگاریس



سوختگیها

و) درمان:
اپیدرموالیزیس بولوزا ( )EBیک بیماری ژنتیکی هتروژن است که تاکنون هیچگونه درمان دارویی موثری برای اصالح نقایص ملکولی
آن وجود نداشته و پروتکل ژن درمانی استانداردی نیز برای اصالح موتاسیونهای آن معرفی نشده است .البته برای اکثر بیماریهای
ژنتیکی ،در حال حاضر امکان ژن درمانی به صورت گسترده وجود ندارد.
اساس درمان در بیماری  ،EBمراقبت طوالنی مدت ،استفاده از پوشش پانسمانی مناسب جهت مراقبت از زخم ،درمان سایر یافتههای
غیرپوستی همراه ،رفع عوارض (درد ،سوء تغذیه ،تنگیها و اختالالت گوارشی و ادراری تناسلی ،چسبندگیهای پوستی و انگشتان
دست و پا و اختالالت اندامها ،کانسرهای پوستی از قبیل  SCCو  ،) ...فیزیوتراپی ،اقدامات دندانپزشکی ،به همراه بهبود وضعیت
تغذیهای و آموزش به بیمار و خانواده وی میباشد.
ز) فارماکوتراپی:
بر اساس نظر پزشک از انواع کرمها و لوسیونها استفاده میشود.
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ح) اندیکاسیون های بستری:
با توجه به اینکه انجام پانسمان و یا تعویض آن جزو خدمات سرپایی محسوب میگردد ،تنها در زمان ایجاد عفونتهای شدید پوستی
یا افزایش شدت و وسعت زخمها و نیاز به دبریدمان یا انجام جراحی پالستیک اندامها ،پروسیجرهای گوارشی و خدمات
دندانپزشکی (با یا بدون بیهوشی) بر اساس نظر پزشک معالج در بخشهای مربوطه بستری انجام میشود.
ط) پیگیری های الزم پس از درمان:
 -9ارزیابی ضایعات پوستی شامل مدیریت فاکتورهای موثر بر ترمیم مناسب زخم از قبیل حذف اجسام خارجی ،درمان عفونتهای
باکتریال ،پیشگیری از تروما ،مصرف آنتیبیوتیک موضعی ،استفاده از گاز و باندهای غیرچسبنده بر روی زخم جهت پیشگیری از
عفونتهای باکتریال گرم مثبت و گرم منفی
 -۸مطالعات تصویربرداری از قبیل گرافیهای  Upper GIو اندوسکوپی ،به خصوص در اختالالت  GIمانند تنگیهای گوارشی
 -3ارزیابی آنمی فقر آهن و کمبود سایر مواد معدنی ،ویتامینها و ریزمغذیها بر اساس انجام آزمایشات خون
 -5ارزیابی وجود عفونت
 -4ارزیابی وضعیت دهان و دندان
 -6ارزیابی وضعیت تغذیه و بررسی از نظر وجود اختالالت متابولیک و همودینامیک و سوء جذب
 -7ارزیابی وضعیت چشم و گوش
 -8ارزیابی دامنه حرکت اندامها و وضعیت کنتراکچر ،لزوم انجام اقدامات فیزیوتراپی ،ارتوپدی فنی و در صورت نیاز ،انجام
جراحیهای ترمیمی و اصالحی
 -1توجه به اختالالت روحی روانی بیماران و انجام مشاورههای مورد نیاز
 عوارض بیماری :
 .9کارسینوم سلول سنگفرشی ( : )SCCبهویژه در بیماران  EBبا توارث اتوزومال مغلوب و با حداکثر بروز در دهه  ۸تا  3زندگی
دیده میشود SCC .روی زخمهای مزمن یا اسکار ناشی از آنها سوار میشود و ارتباطی به تماس با نور آفتاب ندارد؛
 .۸سودو سین داکتیلی6؛
 .3دیسفاژی ،ایجاد پرده ( )Webو بروز تنگی مری در  EBبا توارث اتوزومال مغلوب ،رفالکس معدی -مروی ،طوالنی شدن
زمان غذا خوردن ،استفراغ ،اختالل در بلع ،گاستریت ،آنتروپاتی از دستدهنده پروتئین ،مگاکولون و یبوست؛ که در میان اینها
تنگی مری و درمان آن از اهمیت باالتری برخوردار است؛
 .5ضایعات چشمی :بیماران مبتال به  EBدیستروفیک خصوصا نوع مغلوب ،ممکن است با ضایعات تاولی در ملتحمه و دورههای
راجعه بلفاریت و در نتیجه ،اکتروپیون سیکاتریسیل و کراتیت ناشی از  exposureتظاهر کنند .در  EBجانکشنال ،ضایعات
چشمی میتواند به صورت اسکار در قرنیه ،مجاری اشکی ،پلک و اسکارهای سیکاتریسیل در ملتحمه باشد؛
 .4ضایعات اروزیو در مخاط دهان و مشکالت دندان؛
Pseudosyndactyly
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 .6درگیری مخاطی در نازوفارنکس ،چشم ،دستگاه تناسلی و ادراری ،گوارش و تنفس؛
 .7تنگی مجاری ادراری؛
 .8سایر عوارض شامل اختالل در رشد ،تاخیر در بلوغ ،سوء تغذیه ،از دست دادن وزن ،پوکی استخوان ،شکستگیهای استخوانی،
خارشهای مقاوم به درمان ،مشکالت دندانی و آسیبهای شدید پوستی؛
 کنترل عوارض جانبی :
 )9درمان جراحی عوارض و تنگیهای گوارشی ،دیالتاسیون مری ،تعبیه استنت و استفاده از لوله گاستروستومی؛ تحت نظر پزشک
فوق تخصص گوارش

 )۸درمان جراحی چسبندگیهای دست ،رفع دفورمیتیها ،استفاده از اسپلینت در فضای بینانگشتی و کاهش بیحرکتی؛ تحت نظر
پزشک فوق تخصص جراحی ترمیمی

)3

اکسیزیون و درمان سرطانهای پوستی مثل  SCC؛

 )5تعبیه لوله اندوتراکئال در بیمارانی که نیاز به مراقبتهای ویژه جهت انجام بیهوشی دارند؛
 )4استفاده از جایگزینهای پوستی و پیوندهای پوستی آلوگرافت ،به ویژه در جراحتهای  ، Deglovingاز طریق انجام جراحی-
های سریع جهت جداسازی انگشتان؛
 )6مدیریت درمان خارش ،به ویژه در شب ،با استفاده از داروهایی از قبیل آنتیهیستامینها ،گاباپنتین ،آمیتریپتیلین ،اندانسترون،
تالیدومید ،سیکلوسپورین و ...
 )7مانیتورینگ مداوم زخمها خصوصا زخمهای مزمن؛
 )8بهبود وضعیت تغذیهای؛
 )1فیزیوتراپی؛
ی) توصیه های ضروری به بیمار:
با توجه به ضرورت انجام پانسمان جهت درمان بیماران  EBو اینکه اقالم متفاوتی از پانسمان و دستکش در بیماران کاربرد دارد،
استفاده از پمفلتهای آموزشی به همراه عکس ،فیلمهای تهیه شده از نحوه انجام پانسمان و دستورالعملهای استفاده از پانسمان که
همگی توسط تیم علمی تهیه و تدوین گردیدهاند و به همراه بستههای پانسمان برای بیماران ،پرستاران و کارشناسان تعویض پانسمان
در مراکز درمانی ارسال میگردند ،کاربرد دارد .همچنین آموزش پیشگیری از اختالالت دهان و دندان ،استفاده از شیرخشکهای غنی
شده در دوران نوزادی و استفاده از مکملهای غذایی ضرورت دارد.
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