
  ايکتيوزيس
، ژنودرماتوزاز بيماری های پوستی ارثی، معروف به  گروهی اطالق ايکتيوزيس واژه ای عام برای

امروزه حدود . سخت و پوسته پوسته می شوداست؛ در اين بيماری پوست کل بدن يا قسمتی از آن 
ظاهر پوست و ايکتيوزيس براساس . نوع ايکتيوزيس شناخته شده است که اکثر انها بسيار نادرند 20

  .ارثی بودن به پنج دسته اصلی تقسيم می شود
  
   نوزاد/شماره   تقسيم 
  300-1/250   ايکتيوزيس ولگاريس -ايکتيوزيس عادی -
  3000 / 1   فقط پسران به ان مبتال می شوند -جنيست وابسته بهايکتوزيس  -
  000 100 / 1   مو وخي ارثی نوع -  lamellar ايکتيوزيس -
   000 300 / 1  او وخيم وزيکول ه مادرزادی  نوع –ولوز يا تاولی ايکتيوزيس ب -
  سندرم مربوط به ايکتيوزيس که شامل يکی از چند عالئم -

 می باشد سنرال -نشوگرو سندرم  Nethertonنظير سندرم 
 

  بيماری مادام العمر
يوزيس معمولی مادرزادی هستند، يا مانند ايکت lamellarايکتيوزيس يا همچون ايکتيوزيس بولوز و 

بنابراين تنها کودکان به اين بيماری العالج . بروز می کندتولد  چند سال اولدرجنسيت  وابسته بهيا 
ميزان وخامت و درجات ارثی هر يک از انواع مختلف آن متفاوت  .و مادام العمر مبتال می شوند

اگرچه . تی می باشددر تشکيل نورون های پوس تاختالال برخی ايکتيوزيس ناشی از ايجاد. است
ايکتيوزيس نوعی از سوئدی يک نفر به  300، از هر برخی از انواع ايکتيوزيس بسيار نادر است

پژوهش هايی انجام  ،در برخی نقاط دنيا برای تشخيص ايکتيوزيس و بهبود درمان. مبتال می شود
  .شده است

  
  ايکتيوزيس شايع

ه همانطور که از نام آن برمی آيدشايع ترين همچنين عنوان ديگر آن ايکتيوزيس ولگاريس است ک
تمام يا قسمتی از پوست بدن فرد مبتال خشک، پوسته پوسته و نازک می شود . شکل ايکتيوزيس است

بسياری از افراد مبتال به اين نوع ايکتيوزيس احساس می کنند  .و نيازهای درمانی متفاوت است
عالئم آن در خيص داده نشده است؛ اغلب، تشآنان  پوست پوست آنها خشک است اما اين خشکی

نقص موجود در . همچنين ابتال به اگزمای آتوپيک شايع می باشد. فصل تابستان کاهش می يابد
به يکديگر چسبيده و کامال خشک می ايکتيوزيس عادی آنست که سلول های اليه شاخی پوست کامال 

  .شوند
  

  به جنسيت وابسته ايکتيوزيس
ها  برجستگی. ن مبتال می شوندآبه ارث می رسد و فقط پسرها به  Xوموزوم اين نوع از طريق کر

هستند و بيشتر بر روی نواحی بازوها، تيره تر  )اشکال ايکتيوزيس( iktyosformernaساير  از
ممکن است به اشتباه چنين تصور شود که فرد کثيف . پاها، گردن، و پوست سر مشاهده می شوند

به کلسترول  پوست زيس سولفات کلسترول در بيرونی ترين اليه شاخیدر اين نوع ايکتيو .است
  . اتصال طوالنی مدت سلول های شاخی پوست می شود باعث ، کهفيلترهای چربیتبديل نمی شود 

  Lamellarايکتيوزيس  
معموال  .که انواع گوناگونی دارد و وخامت آن متفاوت است اين بيماری استشکل وخيم مادرزادی 

که به آن  بدو تولد ضخيم است که ترک خورده و پس از مدتی پوسته ريزی می کندپوست در 
Collodion baby سپس پوست بسيار خشک، پوسته پوسته، زبر و اغلب ضخيم می . گفته می شود

. ن نخواهند بودرنگ پوست بسيار قرمز و دچار خارش می شود؛ مو و ناخن ها نيز در اما. شود
نتيجه چشم آنها خشک می شود و از  توانند به راحتی چشمان خود را ببندد درنمی برخی افراد مبتال، 

ممکن است قرنيه چشم آسيب ببيند و اين مسئله عالوه بر اثرات منفی بر پلک . جاری می شودآن آب 
علت آن ايجاد جهش در ژنی است  .به دنبال داشته باشدرا جراحی پالستيک  لزومچشم ممکن است 
دچار   1در نيمی از افراد آنزيم ترانس گلوتاميناز . ای شاخی را بر عهده داردکه کنترل سلول ه

  .می شود جهش
  
  

  ايکتيوزيس بولوز
تاول . ممکن است پوست سراسر بدن نوزاد تاول بزند و زخم شود. شکل مادرزادی و وخيم می باشد

. رعت عفونی می شوندها بهبود می يابند ولی هنگامی که عود می کنند بسيار دردناک بوده و به س
پوست بسيار  .زانو، دست و پا را محدود می کند-پوست آنچنان ضخيم می شود که حرکت بازو

ايجاد جهش در ناشی از علت . شکننده می شود و با هرگونه برخورد چيزی با آن آسيب می بيند
  .کراتين است که باعث رشد و پيوستگی سلول های شاخی می شود/ پروتئين ها 

  
ايکتيوزيس به همراه پوسته پوسته شدن و : ، دارای سه عالمت استSLS، سنرال -نشوگرسندرم 

اهل  SLSاکثر افراد سوئدی مبتال به . خارش پوست، ناتوانی بدنی و عقب ماندگی ذهنی
Norrbotten  و Västerbotten )هستند) وستربوتن.  

رنگ پوست به . بدن ظاهر می شود، عالئم آن در پوست، مو، و سيستم ايمنی Nethertonسندرم 
اکثر . موها نيز دچار تغيير و بسيار شکننده می شوند. شدت سفيد، نازک و پوسته پوسته می شود

  .افراد مبتال به اين سندرم دچار آلرژی های مختلف می شوند
  

  مشکالت مربوط به تنظيم دما
در نتيجه به  ال عمل نمی کند،به صورت نرمدمای بدن  ،در بسياری از افراد مبتال به ايکتيوزيس

آنچنان که بايد عرق کاهش می يابد و فرد يی تعريقاتوان .دنسرد و گرم شدن دما بسيار حساس می شو
و روزهای گرم  یاين امر در انتخاب شغل، فعاليت بدن. نمی کند يا اينکه خيلی احساس گرما می کند

  .تابستان مسئله ساز می شود
  

  درمان
درمان آنچه که در . يوزيس قابل درمان نيست، بايد در جهت کاهش عالئم برآمداز انجايی که ايکت

و پوسته ريزی پوست است که حياتی، مقرون به صرفه است و  هدف قرار می گيرد نرم کردن
  :موارد زير را دربر می گيرد



  درمان شامل
به آب . ا بريزنديا حمام رفتن روزانه تا پوست پاکيزه و تميز شده و پوسته ه/دوش گرفتن و -

 .مورد استفاده روغن، اوره و نمک افزوده می شود
روغن ها و کرم ها . برای نرم کردن پوست ، روزانه چندين مرتبه،استعمال روغن يا کرم -

حاوی يک يا چند عنصر موثر مانند اروه، اسيد الکتيک، گليکول پروپلين و گليسرول 
 .باشد

توده ای شکل می گيرد که بر کانال گوش  در. برداشتن پوسته ها از روی پوست سر -
نزد پزشک  برای برداشتن اين توده ها ممکن است الزم شود. شنوايی تاثيرگذار خواهد بود

 .جعه کردمرا) ENT(گوش و حلق و بينی 
آن دسته از افرادی که پوست پاهايشان بسيار ضخيم، پوسته پوسته شده و ترک برمی دارد  -

 .متخصص پا مراجعه فرمايند بايد به طور مرتب نزد پزشک
به فيزيوتراپيست مراجعه  مدتیافرادی که تحرک آنان کاهش يافته الزم شود ممکن است  -

 کنند 
آب گرم  حضور، و به ويژه در مورد ايکتيوزيس عادی و ايکتيوزيس مرتبط با جنسيت -

 .موثر می باشد
با قرص ويتامين درمان . درمان داخلی موثر می باشد iktyosformernaدر سخت ترين   -

Aعوارضی به دنبال خواهد  .را به حالت عادی درآوردشرايط   ، به نام رتينوئيد، می تواند
 .و درمان داخلی بايد تحت نظارت دقيق پزشکی انجام شود داشت

  
  پيامدهای اجتماعی و روانی

دليل مطلع  به همين. نگاه های متفاوت، احتمال آسيب پذير بودن و نگاه ها و اظهارنظرات ديگران
زمانی که يکی از اعضای خانواده به . بودن درباره ايکتيوزيس ونه عفونت بسيار حائز اهميت است

مبتال می شود با شستن و تميز کردن که ناشی از بيماری می باشد و کاری اضافی  يسايکتيوز
  .محسوب می شود بر زندگی تمام افراد آن خانواده تاثيرگذار خواهد بود

  
Iktyosföreningen  

افراد تحت تکفل آنان و کسانی که مايل به / انجمنی برای افراد مبتال به ايکتيوزيس و وابستگان 
اين انجمن به افراد مبتال به ايکتيوزيس يا کسانی که فرزندی مبتال . حمايت از انجمن هستند می باشد

دگی به اين بيماری دارند، اطالعات و خدماتی در زمينه ايکتيوزيس و وضعيت زن
iktyosdrabbades  ارائه کرده و آنان را راهنمايی می کند؛ همچنين جلساتی را برای اعضای آن

هدف اين انجمن ارتقاء پژوهش در زمينه ايکتيوزيس و . در سطح ملی يا ناحيه ای برگزار می کند
 .جهت کسب اطالعات بيشتر به وب سايت ما مراجعه کنيد. درمان بيماری می باشد

www.iktyos.nu 
 

IKTYOSFÖRENINGEN 
Box 1386 (Sturegatan 4 c)

172 27 Sundbyberg
08-54640451 : تلفن 

شماره  :کمک مالی / عضويت51
 0556-5668بانک جيرو 

 

 
 

  
 ايکتيوزيس

 گروهی از بيماری های پوستی ارثی
 

 اطالعات از
 

IKTYOSFÖRENINGEN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ©
 I

K
T

Y
O

S
F

Ö
R

E
N

IN
G

E
N

 2
00

7 
T

ex
t:

 A
gn

et
a 

o 
M

al
in

 G
ån

em
o,

 t
ec

k
n

in
g 

G
u

n
il

la
 D

ah
lg

re
n

 


