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Junctional epidermolysis bullosa (JEB) 

بدون ضربه  ای مالیمبا ضربه  که یمخاط یپوست و غشاها یبا شکنندگ( JEBجانکشنال )بلوزا  سیزیدرموالیاپ 

پوست  یرو باعث ایجاد بافت گرانولی د ونباش دیممکن است شد هاشود. تاول یمشخص مدچار تاول می شوند، 

تاول ها  .شود یفوقان یتنفس یمجرانواحی داخلی در نیز ، انگشتان دست و پا و ینیدهان و ب یاطراف حفره ها

 . ابندی یبهبود م یقابل توجه اسکاربدون  یبه طور کل

 

 عالئم بیماری

JEB الف( به دو دسته گسترده JEB دیشدمنتشر (JEB-gen sev JEB generalized severe =  )هرلیتز  یا

(JEB Herlitz )ب( و JEB  حد واسطمنتشر(JEB generalized intermediate  = JEB-gen intermed )  یا

 :قسیم می شودت (Non-Herlitz JEBغیر هرلیتز )

شود، به دلیل شکنندگی شدید میایجاد  322-المینینکه در اثر نبود ، تزیهرلیا  دیشدمنتشر  JEB یماریدر ب

 یآشکار م یدر دوره نوزاد اید ندر بدو تولد وجود دار هاتاولهای موکوسی، دارای سیر کشنده است. پوست و غشا

یا  منتشر حد واسط JEBممکن است رخ دهد. در  زیو مثانه ن یدستگاه ادرار یمادرزاد یها ید. ناهنجارنشو

در دست ها ، پاها ، زانوها  یهمراه با تاول موضع فیخف پیفنوتنیز معروف است  JEB Otherکه به   غیر هرلیتز

از افراد پس  یبرخدهد، اما طول عمر افراد طبیعی است. را نشان میحالب  ای هیکل یریبدون درگ ایو آرنج ها با 

 زنند. یهرگز تاول نم یاز دوره نوزاد

 

 نحوه توارث

JEB ناقل(  یعنی) یاجبار گوتیکودک مبتال معموالً هتروز نیوالد رسد. بصورت اتوزومی مغلوب به ارث می

 ناقلی تی، وضعگزارش شده استدر این بیماری  تک والدی یزومیزودیو ا گنادی کییاز آنجا که موزااما هستند. 

 .شود دییتأ یمولکول یکیژنت شیبا آزما دیبا نیوالد

 

 تشخیص

 یمولکول یکیژنت شیآزما کیپروباند با توجه به یافته های بالینی خاص بیماری به همراه در  JEB صیتشخ

، COL17A1شامل  JEBمرتبط با  یاز ژن ها یکیرا در  دو آللی یزا یماریب واریانت هایشود که  یمشخص م

ITGB4  ،LAMA3  ،LAMB3 ای LAMC2 با جهت تشخیص پوست  د. همچنین بیوپسیکن یم ییشناسا
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 شیآزمادر واقع  .تواند انجام شود یم مونوفلورسنتیاروشهای  ای و(  (EMیکترونال کروسکوپیاستفاده از م

شود مگر  یانجام نم یصیاهداف تشخ یبرا روتینپوست به طور  یوپسیبو  ارجح است یصیروش تشخ کیژنت

 اشد.ب حاصل نشده یمولکول یکیژنت اتشیآزمانتیجه قطعی از  نکهیا

 

 از تولد شیپ صیتشخ

، COL17A1 ،ITGB4 یزا یماریب واریانت های که  یهنگام، ینلیدکتر ز یپزشک کیژنت شگاهیدر آزما

LAMA3  ،LAMB3 ای LAMC2  قبل از تولد و  صی، تشخشد ییخانواده شناسامبتالی  یاز اعضا یکیدر

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

 ژن
هایی که به واریانت های هر ژن  JEBنسبت 

 منتسب است

نسبت واریانت های پاتوژنیک قابل تشخیص با 

 روشهای مولکولی

 آنالیز توالی
آنالیز درج  و حذف در ژن های 

 منتخب

COL17A1 12% >98% <2% 

ITGB4 <1%  ~100% <1% 

LAMA3 9% >98%  <1% 

LAMB3 70% >98% <2%  

LAMC2 9% >98% <2%  
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