آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

)Epidermolysis bullosa simplex (EBS
اپیدرموالیزیس بولوزا سیمپلکس ) (EBSبا شکنندگی پوست (و در بعضی موارد اپیتلیای مخاطی) مشخص می
شود که منجر به ایجاد تاول های بدون اسکار و تحلیل تدریجی ناشی از ضربه مکانیکی جزئی می شود .آسیب-
های ثانویه میتواند سبب میلیومها ( ،)Miliaزخمهای خفیف و دیستروفی ناخنها شود .طبقه بندی فعلی
اپیدرموالیزیس بولوزا ) (EBشامل دو نوع عمده و  17زیرگروه جزئی از  EBSاست .همه دارای ویژگی مشترک
تاول زدن در باالی محل اتصال درم-اپیدرم هستند.
دو زیر گروه عمده  EBSشامل موارد زیر است:
 سوپرا بازال ( )Suprabasalکه در آن ایجاد شکاف در طبقه سوپرابازال اپیدرم دیده میشود.
 بازال ( )Basalبا شکافهایی در الیهی بازال اپیدرم.
واریانتهای شدید  EBSسوپرابازال در اثرجهش در ژنهای کدکنندهی دسموپالکین( )Desmoplakinو یا
پالکوگلوبین ( )Plakoglobinایجاد میشوند ،در حالی که جهشهای ژن پالکوفیلین( )Plakophilinنوعی
دیسپالزی اکتودرمی خفیفتر موسوم به سندرم شکنندگی پوست ( )Skin Fragility Syndromeرا ایجاد می-
کنند.
 EBSبازال شایعترین زیر گروه  EBاست که در حدود نیمی از موارد را شامل میشود.
چهار زیرگروه متداول  EBSشامل موارد زیر می باشند:


 EBSموضعی (  ) EBS localized =EBS-locکه قبالً به عنوان نوع Weber-Cockayneشناخته می
شد.

 EBS منتشر حد واسط ( )EBS-generalized intermediate = EBS-gen intermedکه قبالً به عنوان
نوع کوبنر شناخته می شد.
 EBS همراه با تجمع رنگدانه به صورت لکه لکه یا .)EBS-MP( mottled pigmentation


 EBSمنتشر شدید (  )EBS generalized severe= EBS-gen sevکه قبالً به عنوان نوع Dowling-

 Mearaشناخته می شد.
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عالئم بیماری
انواع فنوتیپ ها برای این زیرگروه ها از تاول نسبتا خفیف دست و پا تا تاول های فراگیرتر می باشد که می تواند
کشنده باشد.
 در  EBSموضعی  ،تاولها به ندرت در بدو تولد وجود دارند و یا در صورت وجود کم هستند و ممکن
است در حوالی  18ماهگی روی زانوها و ساق پاها در اثر چهار دست و پا رفتن ایجاد شوند .برخی افراد
این بیماری را در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی بروز می دهند .تاول ها معموالً به دست و پا محدود می
شوند  ،اما در صورت وجود ضربه در هر جایی ممکن است ایجاد شوند.
 در  EBSمنتشر حد واسط  ،تاول ها ممکن است در هنگام تولد وجود داشته باشد یا در چند ماه اول
زندگی ایجاد شوند .درگیری گسترده تر از  EBSموضعی است  ،اما به طور کلی خفیف تر از EBS

منتشر شدید است.
 در  ، EBS-MPشکنندگی پوست از بدو تولد مشهود است و از نظر کلینیکی از  EBSمنتشر شدید قابل
تشخیص نیست .با گذشت زمان ،رنگدانه های قهوه ای پیشرونده که با لکه های هیپوپیگمانته در هم
آمیخته اند در تنه و اندام های انتهایی ایجاد می شوند و رنگدانه ها در بزرگسالی ناپدید می شود .ممکن
است هایپر کراتوزهای کف دست و کف پا نیز رخ دهد.
 در  EBSمنتشر شدید  ،شروع عالئم معموالً در بدو تولد است .شدت  ،هم درون یک خانواده ها و هم
در بین خانواده های مختلف بسیار متفاوت است .تاول های گسترده و شدید و  /یا دسته های چندتایی
از تاول های کوچک معمول است و تاول های خونریزی دهنده شایع هستند .بهبود در اواسط تا اواخر
کودکی اتفاق می افتد .هیپرکراتوز پیشرونده کف دست و کف پا از کودکی آغاز می شود و ممکن است
شکایت عمده افراد مبتال در بزرگسالی باشد .دیستروفی ناخن و میلیا شایع است .پیگمانتاسیون بیش از
حد و یا کمتر از حد می تواند رخ دهد .درگیری مخاط در  EBSمنتشر شدید ممکن است در تغذیه
خصوصاً نوزادان و شیرخواران تداخل ایجاد کند .تاول زدن می تواند به حدی شدید باشد که منجر به
مرگ نوزاد یا شیرخوار شود.

نحوه توارث
اکثر موارد  EBSبه شیوهی اتوزومی غالب به ارث میرسند.
 EBSناشی از واریانت های بیماری زا در  EXPH5یا  TGM5به صورت اتوزومی مغلوب به ارث می رسدEBS .

ناشی از واریانت های بیماری زا در  KRT5یا  KRT14معموالً به صورت اتوزومال غالب به ارث می رسد ،اما در
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خانواده های نادر (به ویژه در خانواده های دارای ازدواج خویشاوندی) می تواند به صورت اتوزوم مغلوب به ارث
برسد.

تشخیص
تشخیص اپیدرموالیزیس بولوزا سیمپلکس ( ) EBSبا شناسایی واریانت های بیماریزا به صورت دو آللی در
 EXPH5یا  TGM5یا واریانت های بیماری زای هتروزیگوت (یا به ندرت دو آللی) در  KRT5یا  KRT14با
آزمایش ژنتیک مولکولی در فرد پروباند ایجاد می شود .بیوپسی پوست بوسیلهی رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس یا
میکروسکوپ الکترونی می تواند بررسی شود اما ممکن است محدودیت هایی در تشخیص  EBSداشته باشد.

تشخیص پیش از تولد
در صورت شناخته شدن واریانت بیماریزا در خانواده ،آزمایش ژنتیکی مولکولی برای اعضای در معرض خطر
خانواده و تشخیص پیش از تولد برای بارداریهای دارای خطر بیشتر امکان پذیر است.
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