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  Disabling pansclerotic morphea of childhoodمعرفی یک مورد 
  4، دکتر محمود فرزان3، دکتر شیده یزدانیان2، دکتر کامران بلیغی1دکتر رامین اسپندار

 استادجراحی استخوان و -4 دستیار بیماری های پوست و مو، -3استادیاربیماری های پوست ومو، -2تخوان و مفاصل، استادیار جراحی اس-1
  مفاصل، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  
 Disabling شـدید و نـادر مورفـه آ    نـوع یـک  . مورفه آ یک بیماری با علت ناشناخته است کـه بـا اسـکلروز لوکـالیزه پوسـت مـشخص مـی شـود        

pansclerotic morphea of childhood که با اسکلروز سطحی و عمقی پوست، عضله و حتی استخوان مشخص و معموالً قبـل از سـن   است 
 ساله ای است با سـفتی پـیش رونـده پوسـت سـطح پالمـار مـچ و کـف         8بیماری که در این مقاله معرفی می شود کودک . شود سالگی شروع می    14

  در انگـشتان سـوم،   claw hand deformity  مفـصل مـچ و   flexion contractureوک انگـشتان همـراه بـا    دست و انگشتان بدون درگیری ن
تحـت درمـان بـا پردنیزولـون و هیدروکـسی       Disabling pansclerotic morphea of childhoodچهارم و پـنجم دسـت کـه بـا تـشخیص      

  .یر پیش رفت بیماری شده استدرمان یاد شده موجب کندی در س. کلروکین و فیزیوتراپی قرار گرفت
   مورفه آ، بچگی، دفورمیتی : واژه های کلیدی

  77-74): 1(10دوره ؛ 1386فصلنامه بیماری های پوست بهار              12/9/85:     پذیرش24/7/85: وصول مقاله 
  معرفی بیمار

 سـال  2 ساله ای است که به اظهـار والـدین از            8بیمار کودک   
ن ضربه به انگشت میـانی دسـت راسـت بـه            قبل به دنبال وارد آمد    
 در باز ناتوانی  و flexion contractureتدریج دچار سفتی و 

همین مشکل به سایر انگشتان    کردن این انگشت و سپس گسترش       
و مچ دست شده است بـه طـوری کـه در زمـان مراجعـه قـادر بـه                    

ز انگشتان ایـن دسـت و مـچ          هیچ یک ا   (extension)بازکردن  
یمار هیچ گونه عالمتی اعم از درد، تورم یا اریـتم در            ب. دست نبود 

مفاصل دست در هنگام مراجعه نداشت ولی سابقه وجـود درد در            
عالیمـی  . اندام مبتال در شروع پیدایش ضایعه ها را ذکر می کـرد           

 در شرح حال بیمار یافت نـشد و         Raynaudدال بر وجود پدیده     
چهـار دنـدان    در سایر قسمت های بدن نیـز بـه جـز عـدم رویـش                

 شـیری در    دایمی پیشین و نیش فوقانی، به دنبال افتادن دندان های         
در سـایر   .  نداشـت   ماه قبـل، از مـشکل دیگـری شـکایت          8حدود  

 فرزنـــــدان خـــــانواده و هـــــم چنـــــین والـــــدین بیمـــــار،      

 بـرای   .دیـده نـشد   سابقه بیماری مشابه یا بیمـاری خـاص دیگـری           
ی مکـرر بـه پزشـکان       بیمار از مدت ها قبل بـه دنبـال مراجعـه هـا            

مختلف تشخیص انواع بیماری های استخوانی و مفصلی از جملـه           
بـا مراجعـه بیمـار بـه مرکـز      . آرتریت روماتوئید مطـرح شـده بـود      

) اسـکلروز (ارتوپدی بیمارستان امام خمینی تهران و یـافتن سـفتی           
مختــصر پوســت در ســطح والر مــچ دســت کــه بــه ســختی قابــل 

اری زمینه ای پوستی به بیمارستان تشخیص بود واحتمال وجود بیم
 نـاتوانی  و flexion contractureدر معاینـه  . شد رازی ارجاع

 کامل انگشتان و مچ دست راست کـه منجـر بـه             extensionدر  
) 1تـصویر شـماره   (  شده بـود  claw hand deformityایجاد 

 سـانتی متـر از      1×1همراه با پالکی بسیار کوچک به ابعاد تقریبی         
تـصویر   ( مـچ دسـت یافـت شـد        پوست در قدام  ) کلروزاس(سفتی  
پالمـار و دورسـال      پوست سایر قسمت ها اعم از سـطح       ). 2شماره  

در . انگشتان، دست و ساعد و نوک انگشتان قـوام طبیعـی داشـت            
 دنــــدان قــــدامی4معاینــــه ســــایر نــــواحی بــــه جــــز نبــــود  
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راه رفـتن و معاینـه      . فوقانی یافته غیرطبیعی دیگری وجود نداشت      
 گرفـت نیـز طبیعـی       صورتعصبی بیمار که توسط نورولوژیست      

ش کامـل   در شمار صورت پذیرفته در آزمایش های    . گزارش شد 
 در میلـی متـر      800  تعـداد ائوزینوفیـل       (CBC)سلول های خون    

بـود و   )  گلبـول سـفید گـزارش شـده        10000 درصد از    8(مکعب  
سـایر مـوارد نظیـر    . لی بیمار در چندین نوبت تکـرار شـد   ائوزینوفی

تـست هـای عملکـرد       ،CRP،  (ESR)سرعت رسوب گلوبولی    
  ، ، کمپلمــــــان هــــــای ســــــرم  ANAکبــــــد و کلیــــــه،  

  CPK   ، LDH   ، RF     و نیز  EMG   و NCV   صورت گرفت 
در رادیوگرافی به عمل آمده     . شدو همگی در حد نرمال گزارش       

با توجه بـه    .  ضایعه استخوانی رؤیت نشد    ،از دست ها و مچ دست     
 Disablingمجموع یافته های فـوق، بیمـار بـا تـشخیص اولیـه      

pansclerotic morphea of childhood  تحت نظر قـرار  
 فیزیـوتراپی و کاردرمـانی      ، بیمـار  بـرای ر ایـن مرحلـه،      گرفت و د  

در طـول مـدتی کـه       . شـد تجویز شد و بیمار به طور منظم ویزیت         
بیمار تحت نظر بود اسکلروز سطح والر مچ دست گسترش یافت           

ضمنًا بیمار متوجه   . و نواحی پالمار دست و انگشتان نیز درگیر شد        
 پالک  ،معاینه و در    شددرگیری پوست کف پای همان سمت نیز        

ــه ابعــاد تقریبــی    ســانتی متــر در پوســت 5/0×5/0اســکلروتیک ب

بیوپـسی  لذا بیمـار کاندیـدای      . بیمار رؤیت شد  قسمت پالنتار پای    
 صـورت  دسـت  نمونه برداری از پوسـت قـسمت سـفت مـچ          . شد

گرفت که آتروفی اپیـدرم، ضـخیم شـدن و هیالینیزاسـیون بافـت              
یت و پالسماسـل در درم      کالژن همراه با ارتـشاح متوسـط لنفوسـ        

بــا توجــه بــه مجموعــه یافتــه هــای فــوق خــصوصاً . گــزارش شــد
گسترش اسکلروز پوست به سطح پالمار دست و انگشتان در پـی            

بـرای  گیری های بعدی بیمار، شروع درگیری پا و نتیجه بیوپسی،           
 disabling pansclerotic morphea ofتـشخیص  بیمـار  

childhood  أیید تشخیص بیماری و به علت      به دنبال ت  .  تأیید شد
ضایعه های پوستی، بیمار تحت درمـان بـا پردنیزولـون            پیش رفت 

ز روزانه نیم میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن           وشروع با د  (
پـیش  بـرای   ، مکمـل هـای کلـسیم        )زوو سپس کاهش تدریجی د    

میلی گرم روزانه 100گیری از استئوپورز و هیدروکسی کلروکین 
و ادامه فیزیوتراپی و کاردرمانی روزانه مـچ        ) ینه چشم پس از معا  (

در پی گیری های بعدی بیمار که به . دست و انگشتان قرار گرفت    
فاصله یک و دو ماه از شروع درمان و سپس هر دو تا سـه مـاه بـه                   
مدت یک سال بوده است، افزایش دامنه حرکتی انگـشتان و مـچ             

  . شدده  پیش رفت ضایعه های پوستی مشاهو نبوددست 

  

  
  

   دفورمیتی در مفاصل مچ و انگشتان دست راست-1تصویر شماره 



  1386 بهار، 1 شماره 10های پوست، دوره  فصلنامه بیماری   / 
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  )محل نمونه برداری(اسکلروز پوستی در سطح والر مچ دست بیمار -2تصویر شماره 
  

  بحث
مورفه آ یک بیماری با علت نامشخص است که بـا اسـکلروز             

یافته هـای بـالینی      و طیف وسیعی از   ) 1(پوست مشخص می شود     
جود پالک های لوکالیزه که فقط از نظر زیبایی اهمیـت پیـدا      از و 

رای بیمـار نـاتوانی     یا ژنرالیزه کـه بـ      می کنند تا ضایعه های عمقی     
اگر چه میزان بقا بـا سـایر افـراد          .  را شامل می شود    ایجاد می کنند  

ــا    ــی یــ ــه آ عمقــ ــی در مورفــ ــدارد ولــ ــاوتی نــ ــی تفــ   طبیعــ
 Disabling pansclerotic morphea of childhood 

). 2( قابـل توجـه باشـد      محدودیت و ناتوانی ایجاد شده مـی توانـد        
اصـابت ضـربه چنـد مـاه قبـل از           . علت مورفه آ ناشناخته می باشد     

ــد      ــی توان ــان م ــصوصاً در کودک ــا خ ــایعه ه ــروع ض ــاملی ش  ع
مورفـه آ ممکـن اسـت بـه دنبـال بـی حرکتـی               . برانگیزاننده باشـد  

 درمان با بعضی داروها  ،Kطوالنی، واکسیناسیون، تزریق ویتامین 
در . از جمله پنی سـیالمین و عفونـت ناشـی از بورلیـا ایجـاد شـود            

اپیـدرم نرمـال، مـسطح یـا        ممکن اسـت    بررسی هیستوپاتولوژیک   
در ابتدا درم ادمـاتو همـراه بـا دژنراسـیون الیـاف             . آتروفیک باشد 

کالژن و در مراحـل انتهـایی از بـین رفـتن ضـمایم درم و ضـخیم          

اسکلروز پوست ممکن است در     . ژن مشهود است  شدن الیاف کال  
موارد دیگری به جز مورفه آ و اسکلروز سیستمیک تحت عنـوان            

از جمله اسـکلرادما، پـورفیری،      . شودواسکلرودرما مشاهده    پسود
scleromyxoedema   ،ــا ــون اوری ــل کت  و Acrogeria ، فنی

Progeria      یافته های دیگر بیماری     ، که در تمام موارد ذکر شده 
 نحــوه بــروز متفــاوت در تــشخیص افتراقــی آن هــا از مورفــه آ  و

  ).1(کمک کننده خواهد بود 
 درصد از موارد اسـکلرودرما از دوران کـودکی          3 تا   2شروع  

تظاهرهای بالینی مورفه آ    . استبوده که اکثرًا به صورت مورفه آ        
 25، در   افراد بـالغ  خالف  ت ولی    اس افراد بالغ  شبیه به    کودکاندر  

 چند ماه قبل از شـروع       ،موضعی کودکان مبتال، ترومای     درصد از 
ــت    ــده اس ــزارش ش ــا گ ــایعه ه ــان. ض ــای  ،در کودک ــتالل ه  اخ

  فقـط در    ANA دیده می شود و      افراد بالغ سرولوژیک کم تر از     
  ).1(استیک سوم موارد مورفه آ لوکالیزه مثبت 

Disabling pansclerotic morphea of 
childhoodخریــــب کننــــده  یــــک نــــوع شــــدید، نــــادر ت

(mutilating) کــه درم، بافــت چربــی، فاشــیا، اســت  مورفــه آ 
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ایـن بیمـاری    . عضله و حتی استخوان را نیز می تواند درگیـر کنـد           
 سالگی شروع می شود و ممکن است بـه دنبـال            14معموًال قبل از    

 اسکلروز می تواند پوست تنه، اندام ها،. مورفه آ خطی ایجاد شود
یر کند ولی غالباً پوست نوک انگـشتان  اسکالپ و صورت را درگ  

 claw handممکــن اســت . شــوندنمــی  دســت و پــا درگیــر

deformity            ایجاد شود و بیمار به علت کوتاهی تانـدون آشـیل 
ــرود  ــا راه ب ــژی، ســفتی مفاصــل،  . روی نــوک انگــشتان پ  آرترال

flexion contracture    اســـتئوپروز و ســـایر تغییرهـــای ، 
تعـداد  تغییرهای دندان، مـری و ریـه در         استخوانی به طور شایع و      

ــده . دکمــی از بیمــاران دیــده مــی شــو    در ایــن Raynaudپدی
وپسی عـضله     و بی   (EMG)الکترومیوگرام  .  بیماران وجود ندارد  

  ،  ESR  نرمال و افزایشCPKد ولی ممکن است غیرطبیعی باش
در یـک مـورد     ). 1و3(ائوزینوفیلی و هیپرگلوبولینمی شایع اسـت       

 ،  PUVAدرمان با   ). 4(یپوگاماگلوبولینمی دیده شده است     نیز ه 

UVA-1         سیکلوسپورین و سیکلوفسفاماید گزارش شده اسـت ، 
 ، و در اکثر موارد    استمعموًال پاسخ به درمان ضعیف      ). 1 و   7-5(

  ).1و8(است و گاهی اوقات کشنده داردبیماری سیر پیش رونده 
شـامل اسـکلروز    در بیمار مورد بحث باتوجه بـه نمـای بـالینی            

پوســت در ناحیــه کــف پــا، مــچ دســت و ســطح پالمــار دســت و 
 انگــشتان دســت راســت و flexion contractureانگــشتان و 

claw hand deformity درگیـری نـوک انگـشتان و    نبـود  و 
 ، سیر پیش رونده بیماری و وجود سـابقه ترومـا            Reynaud نبود

نی و هم چنین  قبل از پیدایش ضایعه ها، همراهی مشکل های دندا        
 مطـرح   مزبورتغییرهای هیستوپاتولوژیک و ائوزینوفیلی، تشخیص      

نکته قابل مالحظه و جالب در مورد این بیمار تظاهر اولیه آن            . شد
فقط با درگیری مفاصل دست به صورت دفورمیتی و محـدودیت           

ه منجـر بـه عـدم تـشخیص         حرکتی بدون تظاهرهای پوستی بود ک     
  . پزشکان مختلف شده بود به صحیح بیماری و مراجعه
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