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 ایکتیوز ولگاریس

 شرح بیماری:

ایکتیوزیس به گروهی از بیماری های ژنتیکی گفته می شود که باعث خشک شدن و پوسته پوسته شدن غیر 

ریشه یونانی دارد که به معنی  "ichthy" . واژههستند و خشک عادی پوست میگردد ، که این پوسته ها ضخیم

 ماهی می باشد که مقصود همان فلس ماهی است که شباهت با پوسته های ایجاد شده بر روی بدن بیمار دارد

که در آن سلولهای مرده پوست به شکل فلسهای ضخیم وخشک بر روی سطح پوست افراد بیمار انباشته می 

 شود.

اوقات به نام بیماری فلس ماهی یا بیماری پوست ماهی موسوم  اغلب Icthyosis vulgaris ایکتیوز ولگاریس

است، این بیماری وقتی توسعه می یابد که سلول های پوست به صورت طبیعی پوست ریزی نکند و به صورت 

کبره های خشک و ضخیم بمانند . کبره ها کوچک و چند ضلعی هستند و رنگ آنها از سفید تا قهوه ای متغیر 

قلم پاها ضخیم و تیره باشد.ایکتیوز ولگاریس  در ناحیه یمحل آنها پایین پاها و ممکن است است. شایعترین 

همچنین می تواند موجب پوسته پوسته شدن پوست سر و ایجاد ترک های عمیق و دردناک در پاها و کف 

ل اول زندگی دستها شود. بچه ها با نوع ارثی آن معموال در هنگام تولد پوست طبیعی دارند ولی در چند سا

شروع به زبر شدن و پوسته دار شدن پوست می کنند.در زمانی ممکن است ایکتیوز ولگاریس در سال های بلوغ 

 گاهی میکند بروز سالگی 5 تا ماهگی 3 سنین بین بالینی تظاهرناپدید شود ، فقط با افزایش سن باز می گردد. 

. احتمال به دنیا آمدن نوزاد شود اشتباه وستپ خشکی با کودکی دوران در بیماری خفیف فرم است ممکن

ایکتیوز مختص جنس یا رنگ یا نژاد خاصی نیست. این بیماری در بدو تولد یا در طول سال اول شناسایی شده و 

 .در تمام طول عمر ، زندگی بیمار را تحت تأثیر خود قرار می دهد

  مشکالت بیماران مبتال به ایکتیوز

سته و فلس، برخی دیگر از مبتالیان ممکن است همه یا بخشی از مشکالت زیر را تجربه عالوه بر تولید مداوم پو

 .کنند
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 :گرم شدن غیر قابل تحمل بدن .1

بسیاری از مبتالیان به ایکتیوز بطور طبیعی عرق نمی کنند. ضخامت پوست و پوسته هاشان اجازه نمی دهد که 

را خنک کند. در برخی از موارد اصال غدد عرق ایجاد نشده عرق به سطح بدنشان برسد و بطور موثری پوستشان 

 .اند

 :محدودیت حرکت. 2

 .ضخامت پوست ممکن است حرکت برخی از قسمتهای بدن را دردناک کند

 :عفونت های ثانویه. 3

 .شکاف و ترک خوردن پوست می تواند منجر به عفونت های پوستی یا عفونت های منتشر در کل بدن شود

 :ر شنوایی و بیناییاختالل د .4

پوسته های تجمع یافته در گوش ممکن است باعث اختالل در شنوایی شوند. عالوه بر این ضخیم شدن پوست 

دور چشم ها می تواند مانع بسته شدن پلک ها شود که می تواند باعث خشک شدن پوست و افزایش خطر 

 .آسیب به قرنیه )بخش جلویی چشم( شود

 علل بروز بیماری:

این بیماری بصورت اکتسابی بدنبال بعضی از بیماریها و مصرف بعضی داروها و بصورت ارثی یعنی کمبود بعضی 

 . می باشدآنزیمها از جمله انزیم تولید کراتین که در پوسته ریزی نقش دارند 

 .است مهم بسیار مثبت فامیلی ی تاریخچه بنابراین دارد . 1:311این بیماری اتوزوم غالب است و شیوع 

جهش ژنتیکی باعث این اختالل شده است که از والدین به فرزند منتقل می شود. اما در برخی از موارد ، هیچ 

ی این بیماری نیستند ، اما آن ها حامل ژن معیوب این بیماری می باشند. هنگامی که این دو ایک از والدین دار

مبتال به ایکتیوز به دنیا می آید. در برخی از موارد ژن جهش یافته خود را به جنین انتقال می دهند ، نوزاد 

 .بسیار بسیار نادر ، جهش ژنتیکی در بدن خود بیمار رخ می دهد و او را مبتال می کند
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 الگوی توارث در بیماری ایکتیوزیس:

 

 

 

 آزمایشات و تشخیص بیماری:

بیماری را تشخیص می دهد. بعالوه معموال با معاینه پوست آسیب دیده و بررسی فلس های پوست، پزشک 

ممکن است بیوپسی پوست یا نمونه برداری از پوست نیز انجام شود. این کار به خاطر رد کردن دیگر علل بروز 

 خشکی روی پوست انجام می شود.

هی سابقه یی از ایجاد بیماری در بعضی فصول سال، گا. نیست دشوار پوست خشکی از اکتسابی ایکتیوز افتراق

فاده از دیورتیک ها، حمام کردن بیش از حد و استفاده از صابون ها در تشخیص کمک کننده است. از طرفی است

خشکی پوست به درمان های ساده مثل کرم های نرم کننده جواب می دهد در حالی که ایکتیوز نیاز به درمان 

افزایش ضخامت اپیدرم  های اختصاصی دارد و گاهی بیوپسی جهت افتراق کمک می کند که در پوست خشک

همراه پاراکراتوز فوکال و هیپرگرانولوز را نشان می دهد در صورتی که در ایکتیوز اکتسابی عدم وجود الیه ی 

 .گرانولر یا کاهش ضخامت وجود دارد، اپیدرم طبیعی است یا آتروفی مختصری دارد

 آیا ایکتیوز درمان پذیر است؟
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یکتیوز وجود ندارد. اما تحقیقات برای پیدا کردن راه های درمانی و در حال حاضر هیچ درمانی قطعی برای ا

 بهبود روشهای درمانی گذشته ادامه دارد
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