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Dystrophic Epidermolysis Bullosa (DEB) 

 می تأثیر ناخن و پوست روی بر که است ژنتیکی پوستی اختالل نوعی (DEB) دیستروفیک  بولوزا اپیدرمولیز

: شود می تقسیم عمده نوع دو به DEB وراثت الگوی به بسته. کند می بروز تولد بدو از معموالً و گذارد

که هر یک از این  (DDEB) غالب دیستروفیک بولوزا اپیدرمولیز و (RDEB) مغلوب دیستروفیک بولوزا اپیدرمولیز

( علت ایجاد هر دو COL7A1) VIIهای ژن کالژن جهش. شود تقسیم بالینی زیرگروه چندین انواع می تواند به

 .شود نمی تشخیص مانع DEB شده شناخته خانوادگی سابقه است. فقدان DEBنوع غالب و مغلوب 

 

 بیماری عالئم

DEB ( مغلوبRDEBدارای طیفی از تظاهرات بالینی و درجه متفاوتی از نظر شدت بیماری می ).نوع  باشد

هایشان منتشر شدید، با معلولیت شدید همراه بوده و اثر شدید بر روی کیفیت زندگی بیماران و خانواده

 حداقل با زدن تاول به صورت که است پوست شکنندگی شامل منتشر شدید RDEB در بالینی های دارد.یافته

های گسترده که با تاول تولد بدو در. یابد می ایجاد جای زخم تظاهر و به همراه میلیا و بهبود تاول ها ضربه

 های دارای مکانیسم ترمیم زخم ناقص و نیز اسکارهای وسیع وجود دارند. درشوند و زخمافزایش سن تشدید می

 به منجر می تواند دهانی درگیری. باشد داشته وجود است ممکن بدن کل در تحلیل و زدن تاول نوزادی دوره

 ایجاد به منجر تواند می. شود دهان حفره اندازه تدریجی کاهش و دهان کف به زبان خوردن جوش دهان، تاول

دهان و  به عالوه درگیری. در بلع می شود شدید اشکاالت در نهایت باعث که آن گردد تنگی و بافت اضافه

-میبه صورت تاول، اسکار و تنگ شدگی، باعث اختالل در بلع شده که این خود  مری دستگاه گوارش و تحلیل

 کودکان در رشد محدودیت به معدنی و به تبع آن منجر مواد و ویتامین تواند منجر به سوء تغذیه، کمبود

شود. ها منجر به کم خونی و عقب ماندگی رشد میخردسال شود. از طرفی از دست رفتن پروتئین از طریق زخم

( با Squamous Cell Carcinomaهای سنگفرشی )منتشرشدید ، کارسینوم سلول RDEBترین عوارض مخرب

درصد است.  90 از بیش زندگی طول درصد و در70سالگی  35متاستاز شدید است که خطر تجمعی آن تا سن 

شدگی انگشتان دست و پا بدفرمی و جمع. شود بینایی رفتن بین از و شدن زخم به منجر تواند می قرنیه تحلیل

(Mitten Deformiyionنیز در اوایل زندگی نیز ) دنبال به و پاها و ها دست زدن ممکن است دیده شود. تاول 

می شود که حالت جمع شدگی  "نازک" پاهای و دست به باعث اتصال انگشتان و تبدیل آن زخم، اسکار آن

(contracture و ) به هم چسبیدگی  ( کاذب انگشتانpseudosyndactylyرا ایجاد می کند ) . 

( تا Localized acer blisteringهای موضعی انتهایی )تواند از  تاولغالب، وسیع بوده و می DEBطیف بالینی 

یابند و ضایعات اسکار ها همیشه با ایجاد زخم همراه بوده و سپس بهبود میدرگیری منتشر را شامل شود. تاول
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های ( بر روی اندامPrurigo-Like nodulesهای )( در تنه، ندولAlbopapuloidمانند پاپیلوئیدی سفید رنگ )

 های معمول آن هستند. تحتانی، دیستروفی ناخن و درگیری مجاری گوارشی از ویژگی

دیگر( شامل طیف وسیعی از تظاهرات بالینی از فرسایش و تاول موضعی گرفته تا -RDEB) RDEB-Otherگروه 

شود. ایجاد اسکار، درگیری موکوسی، های موکوسی را شامل میهای فراگیر و اسکارهای پوستی و غشاءتاول

ها شایع بوده، اما نقایص جمع شدگی انگشتان دست و پاها شکل دیستروفی دندان وناخن یا از دست دادن ناخن

 گیرد.نمی

 

 توارث نحوه

به ارث ( RDEB)اتوزومال مغلوب  ا( یDDEB) به دو صورت اتوزومال غالب یکستروفیبولوزا دیزیس درموالیاپ

 رسد یم

 تشخیص

دو آللی  یزایماریب واریانت های ییمشخص و شناسا ینیبال یها افتهمشاهده یبا  فرد پروبانددر  DEB صیتشخ

(RDEBیا ی  )گوتیهتروز یزایماریب واریانت ک (DDEB ) درCOL7A1 یمولکول یکیژنت شیآزما توسط 

 COL7A1شناخته شده است،  DEBزا در آن به عنوان عامل یماریب واریانت هایکه  یشود. تنها ژن یم محقق

پوست با  یوپسیب ی، ممکن است بررسنشود قطعی محقق صیتشخ یمولکول یکیژنت شیآزمابا  اگراست. 

 صیتشخ یبرا( EM) یالکترون کروسکوپیم ای خاص و یپوست ینشانگرها یبرا( IF)میمستق مونوفلورسانسیا

و خطر عود  الگوی توارث نییتع یبرا قیتنها روش دق زایماریب واریانت های یمولکول اما تشخیص الزم باشد.

 .ستین یکاف ییبه تنها IF / EM یها افتهیو  پیشدت فنوتو  است

 

 تولد از پیش تشخیص

از تولد و  تشخیص پیشخانواده، ی مبتال یاز اعضا یکیدر  COL7A1 یزایماریب واریانت ییپس از شناسا

 است. ریامکان پذ DEB یبرا ینیقبل از النه گز یکیژنت صیتشخ

[1 ,2] 
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