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Epidermolysis bullosa simplex (EBS) 

 ی( مشخص میمخاط یایتلیموارد اپ یپوست )و در بعض یبا شکنندگ (EBS) مپلکسیا سزبولو یسزیدرموالیاپ

-آسیبشود.  یم یجزئ یکیاز ضربه مکان یناش تحلیل تدریجیو  بدون اسکار یتاول ها جادیشود که منجر به ا

 یفعل یطبقه بندها شود. های خفیف و دیستروفی ناخن(، زخمMiliaها )تواند سبب میلیومهای ثانویه می

 مشترک ویژگی دارای همهاست.  EBS از یجزئ رگروهیز 17شامل دو نوع عمده و  (EB) بولوزایس زیدرموالیاپ

 .هستند اپیدرم-درم اتصال محل باالی در زدن تاول

 شامل موارد زیر است: EBSدو زیر گروه عمده 

  سوپرا( بازالSuprabasalکه در آن ایجاد شکاف در طبقه سوپرابازال اپیدرم دیده می ).شود 

 ( بازالBasalبا شکاف )ی بازال اپیدرم.هایی در الیه 

 

( و یا Desmoplakinی دسموپالکین)های کدکنندهسوپرابازال در اثرجهش در ژن EBSهای شدید واریانت

( نوعی Plakophilinهای ژن پالکوفیلین)که جهش شوند، در حالی( ایجاد میPlakoglobinپالکوگلوبین )

-( را ایجاد میSkin Fragility Syndromeتر موسوم به سندرم شکنندگی پوست )دیسپالزی اکتودرمی خفیف

 کنند.

EBS ترین زیر گروه بازال شایعEB شوداست که در حدود نیمی از موارد را شامل می. 

 شامل موارد زیر می باشند: EBS متداول رگروهیچهار ز

 EBS   موضعی (EBS-loc = EBS localized  ) به عنوان نوع قبالً کهWeber-Cockayne یشناخته م 

 .شد

 EBS منتشر ( حد واسطEBS-generalized intermediate = EBS-gen intermed ) قبالً به عنوان که

 .شد ینوع کوبنر شناخته م

 EBS  همراه با تجمع رنگدانه به صورت لکه لکه یاmottled pigmentation (EBS-MP.) 

 EBS منتشر ( شدیدEBS generalized severe= EBS-gen sev  که ) قبالً به عنوان نوعDowling-

Meara شد یشناخته م. 
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 عالئم بیماری

تواند  یکه ممی باشد  فراگیرتر یدست و پا تا تاول ها فیخف تاها از تاول نسب رگروهیز نیا یها برا پیانواع فنوت

 کشنده باشد.

  درEBS  کم هستند و ممکن در صورت وجود  ای، تاولها به ندرت در بدو تولد وجود دارند و  موضعی

افراد  یشوند. برخ جادیا چهار دست و پا رفتن در اثر ساق پاهازانوها و  یرو یماهگ 18حوالی است در 

 یدهند. تاول ها معموالً به دست و پا محدود م یبروز م یبزرگسال لیاوا ای یرا در نوجوان یماریب نیا

 شوند. جادیممکن است ا ییدر صورت وجود ضربه در هر جا اماشوند ، 

 در EBS اول ماه چند در یا باشد داشته وجود تولد هنگام در است ممکن ها تاول ، منتشر حد واسط 

 EBS از تر خفیف کلی طور به اما ، است موضعی  EBS از تر گسترده درگیری. شوند ایجاد زندگی

 .است منتشر شدید

 در EBS-MP ، از کلینیکی نظر از و است مشهود تولد بدو از پوست شکنندگی EBS قابل منتشر شدید 

 هم در هیپوپیگمانته های لکه با پیشرونده که ای قهوه های رنگدانه زمان، گذشت با. نیست تشخیص

 ممکن. شود می ناپدید یبزرگسال درها  رنگدانه و شوند می ایجاد ی انتهاییها اندام و تنه در اند آمیخته

 .دهد رخنیز  پا کف و دست کف کراتوزهای هایپر است

 در EBS هم و ها خانواده ون یکدر هم ، شدت. است تولد بدو در عالئم معموالً شروع ، منتشر شدید 

چندتایی  های دسته یا/  و شدید و گسترده های تاول. است متفاوت بسیار مختلفی ها خانواده بین در

 اواخر تا اواسط در بهبود. هستند شایع دهنده خونریزی های تاول و است معمول کوچک های تاول از

 است ممکن و شود می آغاز کودکی از پا کف و دست کف پیشرونده هیپرکراتوز. افتد می اتفاق کودکی

 از بیشپیگمانتاسیون . است شایع میلیا و ناخن دیستروفی. باشد بزرگسالی در مبتال افراد عمده شکایت

 تغذیه در است ممکن منتشر شدید EBS در مخاط درگیری. دهد رخ تواند می یا کمتر از حد و حد

 به منجر که باشد شدید حدی به تواند می زدن تاول. کند ایجاد تداخل شیرخواران و نوزادان خصوصاً

 .شود شیرخوار یا نوزاد مرگ

 

 نحوه توارث

 رسند. ی اتوزومی غالب به ارث میبه شیوه EBSاکثر موارد 

EBS در زا بیماری واریانت های از ناشی EXPH5 یا TGM5 رسد می ارث به مغلوب اتوزومی صورت به .EBS 

 در اما رسد، می ارث به غالب اتوزومال صورت به معموالً KRT14 یا KRT5 در زا بیماری واریانت های از ناشی
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 ارث به مغلوب اتوزوم صورت به تواند می( خویشاوندیدارای ازدواج  های خانواده در ویژه به) نادر های خانواده

  .برسد

 

 تشخیص

 در دو آللی به صورت بیماریزا واریانت های شناسایی ا( بEBS سیمپلکس ) ابولوز اپیدرموالیزیس تشخیص

EXPH5 یا TGM5 در( للیدو آ ندرت به یا) هتروزیگوت یزا بیماری واریانت های یا KRT5 یا KRT14 با 

ی رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس یا بوسیله پوست بیوپسی. شود می ایجاد فرد پروباند در مولکولی ژنتیک آزمایش

 .باشد داشته EBS تشخیص در هایی محدودیتبررسی شود اما ممکن است  می تواند میکروسکوپ الکترونی

 

 از تولد شیپ صیتشخ

خطر  معرض در اعضای برای مولکولی ژنتیکی آزمایش خانواده، در واریانت بیماریزا شدن شناخته صورت در

 .است پذیر امکان بیشتر خطر های دارایبارداری برای تولد از تشخیص پیش و خانواده

[1 ,2] 
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