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  ردگزارش یک مو: گرانولوم آنوالر پرفوران ژنرالیزه با اسکارهای آبله ای 
  2، دکتر زهرا قورچیانی1، دکتر بهروز باریک بین1دکتر فرهاد ملک زاد

  دستیار، مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-2استادیار، -1
  

ــشخص         ــته دار م ــا پوس ــدار ی ــای ناف ــاپول ه ــا حمــالت دوره ای پ ــوالر اســت کــه ب ــوم آن ــادر گرانول ــوالر یــک زیرگــروه ن ــوالر پرف ــوم آن   گرانول
این بیماری به دو صورت لوکالیزه و ژنرالیزه تظـاهر پیـدا مـی کنـد و                 . ضایعه های پالک ، شبه پوسچول و اسکار نیز ممکن است دیده شود            . دی شو م

 هـای لنفوهیـستوسیتی نردبـانی    وم گرانولـ وسـیله  از طریق اپیتلیوم است کـه  دژنره شده موسینی خصوصیت مهم هیستولوژیک آن، تخلیه الیاف کالژن      
  .استاطه شده اح

ضـایعه هـای پـاپوالر    ) هر چند هفته یک بار   (  سال قبل دچار حمله های دوره ای         8 ساله ای است که از       23بیماری که در این جا معرفی می شود مرد          
  .  بهبود یافته است، و با اسکارهای آبله ایکرده، که عمدتاً تنه و اندام ها را درگیر  شدهنافدار

  ولوم آنوالر، بیماری های پرفوران، اسکار آبله ای گران : واژه های کلیدی
  82-78): 1(10دوره ؛ 1386فصلنامه بیماری های پوست بهار               6/10/85:     پذیرش20/8/85: وصول مقاله 

  
  مقدمه

 Perforating Granulomaگرانولـوم آنـوالر پرفـوران    

Annulare (P.G.A)     یک زیرگـروه نـادر گرانولـوم آنـوالر  
 نـام   Freeman و   Owens توسط دکتر    1971 که در سال     است

مـشخص مـی    این بیماری با نواحی نکروبیوتیکی      ). 1(گذاری شد 
 و در می شوند  هیستوسیت ها و لنفوسیت ها احاطه        وسیلهکه  شود  

  .  هستندحال تخلیه از طریق اپیدرم 
P.G.A    لوکالیزه و ژنرالیزه مشاهده مـی شـود کـه           نوع به دو 

آن عمدتًا در کف دست و اندام های فوقـانی ایجـاد      لوکالیزه   نوع
 ژنرالیـزه آن کـه شـایع تـر اسـت، در نـواحی تنـه،                 نوعمی شود و    

ایـن بیمـاری    . شکم، اندام های فوقانی و تحتانی مشاهده می شـود         
% 25بیماران خارش و در     % 25معموًال بدون عالمت است ولی در       

در ). 2(دارددرد، به خصوص در ضایعه های کف دسـت وجـود            
کـه در هـر دو      ) 3-7(خی بیماران همراهی با دیابت دیـده شـده        بر

 وگـزارش شـده اسـت    ) مـوارد % 17در (نوع لوکـالیزه و ژنرالیـزه      

ــوده     ــاالتر ب ــاری در گــروه دیابتیــک ب متوســط ســنی شــروع بیم
  ).7(است
  

  معرفی بیمار
 ساله ای است که با شکایت از پاپول های بـدون        23 مردبیمار  

 اندام هـا مراجعـه     و ا اسکارهای ناشی از آن در تنه      عالمت همراه ب  
  . استکرده

 سال قبـل شـروع شـده کـه بـه صـورت              8ضایعه های بیمار از     
حمله های دوره ای بروز پاپول ها در مناطق مختلف بدن هر چند             

 ،هفته یک بار بوده است که برخـی از ایـن پـاپول هـای اریتمـاتو                
ر از آن هـا مـاده ای        مرکز پوسچوالر پیدا می کردنـد کـه بـا فـشا           

چرکی خارج می شده و پس از گذشت چند روز با یـک اسـکار         
در معاینه، در اندام هـا      . فرو رفته هیپوپیگمانته بهبود می یافته است      

اریتماتو و بعضًا پوسته دار مشاهده شد و  بیمار پاپول هایی  یو تنه
وان میلـی متـر بـه تعـداد فـرا     3-8اسکارهایی فرو  رفته به ابعاد نیز  
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سایر قسمت ها از جمله اسـکالپ،       . در تنه و اندام ها وجود داشت      
ت و پا درگیر نبودنـد و در معاینـه     صورت، مخاط دهان، کف دس    

  ). 1تصویر شماره (داخلی نکته غیرطبیعی مشاهده نشد 
  نتــایج بررســی هــای آزمایــشگاهی شــامل شــمارش و افتــراق  
سلول های خونی، سدیمانتاسیون گلبـول هـای قرمـز، بیوشـیمی و           

بــا . تــست هــای کبــدی و کلیــوی و لیپیــدهای ســرم طبیعــی بــود 
 از PLEVA ، perforating disordersتـــشخیص هـــای 

ضایعه های تنه و ساق پای بیمار بیوپسی به عمـل آمـد کـه در آن            
ــساع ده ــواد ا   ات ــع م ــطه تجم ــه واس ــه فولیکــول ب ــوفیلی و ان ئوزین

انفیلتراســیون شــدید نــوتروفیلی همــراه بــا پرفوراســیون فولیکــول  
گرانولــومی ضــایعه در اطــراف فولیکــول پرفــوره مــشهود بــود و 

های اپیتلیوئیدی و سلول هـای ژانـت چنـد          متشکل از هیستوسیت    
  ). 2تصویر شماره (هسته ای دیده می شد 

 ضایعه هـای گرانولـومی متـشکل از        ،هم چنین در مقطع دیگر    
هیستوسیت های اپیتلیوئیدی و سلول های ژانت بـا نمـای نردبـانی             

 کــالژن نکروبیوتیــک همــراه بــا رســوب هــایدر اطــراف الیــاف 
کــه بــه پرفوراســیون فولیکــول بــازوفیلی آمــورف وجــود داشــت 

  . انجامیده بود
رشته های االستین خورده    (هم چنین پارتیکل های آبی رنگ       

تـصویر  (در داخـل سـلول هـای چنـد هـسته ای دیـده شـد                 ) شده  
  ). 3شماره 

  
  

  
  

  و زانوی بیمار پوسته دار همراه با اسکارهای فرو رفته آبله ای شکل در دست بعضًا پاپول های اریتماتو، -1تصویر شماره 
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رنگ آمیزی هماتوکسیلین (ه با پرفوراسیون فولیکول و گرانولوم اطراف فولیکول ارم اتساع دهانه فولیکول ه-2تصویر شماره 
  ) برابر40و ائوزین، درشت نمایی 

  

  
  

رنگ (کالژن نکروبیوتیک وئید و ژانت با نمای نردبانی در اطراف الیاف تل گرانولوم متشکل از سلول های اپی-3تصویر شماره 
  ) برابر400آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین ، درشت نمایی 
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  بحث
گرانولـوم آنـوالر بیمـاری اسـت کـه در آن پوسـت یـا بافــت        

درنـواحی فوکـال مـی      ) نکروبیـوز (زیرجلدی دچار تغییر کـالژن      
ــه  ــود کـ ــیلهشـ ــه  وسـ ــا احاطـ ــیت هـ ــا و لنفوسـ ــستوسیت هـ    هیـ

 Transepidermalپیـدرم  واژه تخلیـه از طریـق ا  ). 8(شودمی 

elimination   ،       تعریف شد   1980توسط دکتر مهرگان در سال 
که در آن تغییرهای بـه وجـود آمـده در اپیتلیـوم بـه تخلیـه مـواد                   

، بـدون   شـود مـی    منجـر    از طریق اپیدرم و یا فولیکول مو      خارجی  
  ).9(کند ایجاد در آن ها تغییرهای ساختاری عمده ایاین که 

وم آنوالر پرفوران، کالژن نکروبیوتیـک از       در بیماری گرانول  
 کـه از لحـاظ      شـود  به سطح تخلیـه مـی        ،طریق اپیدرم یا فولیکول   

، به صورت پاپول های اریتمـاتو هـستند کـه برخـی از آنـان        بالینی
مرکز متمایل به زرد پیـدا مـی کننـد و سـپس مقـدار کمـی مـایع                   
شفاف چسبناک ازآن ها خارج مـی شـود کـه در سـطح خـشک                

کراست به وجود می آورد و در نهایت بـا اسـکار هیپـو یـا       شده و   
  . هیپرپیگمانته بهبود می یابند

ــده     ــزه دیـ ــالیزه و ژنرالیـ ــکل لوکـ ــه دو شـ ــاری بـ ــن بیمـ   ایـ
 ژنرالیزه، ضایعه ها به صورت حمله های دوره نوعمی شود که در 

اگـر چـه    . ای از پاپول های اریتمـاتو نافـدار یـا پوسـته دار هـستند              
ــالینی ــده   اشــکال ب ــزارش ش ــز گ ــالک نی ــکار و پ  پوســچول، اس

  ).2(است
 بیمار مبتال   23 پس از بررسی     Shimizu دکتر   1985در سال   

  ، ضــــــایعه هــــــای آنــــــان را بــــــر اســــــاس P.G.Aبــــــه 
گـروه اول   . کـرد  به دو گروه تقسیم بندی       بالینیخصوصیت های   

  papular perforating typeکـــــه بـــــه نـــــام 

(p-type) اپول های نافدار متعـدد      شدند، به صورت پ     نامگذاری
 و شباهت بـالینی بـه محـل گـزش           کندی تظاهر می     میلی متر  8-7

حشره یا مولوسکوم دارد و عمدتًا روی اندام هـا ایجـاد مـی شـود       
که در بررسی هیستولوژیک آن ها، تخلیه از طریق اپیدرم مشاهده 

  . بود) موارد% 70( بیمار 16این گروه شامل . می شود
-ulcerative perforting type (uگـروه دوم بـه نـام    

type)  ــد ــذاری ش ــام گ ــز      ن ــا مرک ــدار ب ــایی ناف ــایعه ه ــه ض  ک
  کــه توســط کراســت پوشــانده    هــستند نکروبیوتیــک زخمــی  

 سانتی متر قطر دارند وبه نظر نمـی رسـد در ایـن              1-4 و   می شوند 
ایـن  . ضایعه ها تخلیه واقعی از طریـق اپیـدرم وجـود داشـته باشـد              

بود که همگی آن ها بـه دیابـت         ) موارد% 16( بیمار   4گروه شامل   
-u مـی کنـد کـه دیابـت در ایجـاد             روشنبودند و این یافته     مبتال  

typeاز بیماران نیز هر دو نوع ضایعه % 13.  نقش داردp-type و 
u-type10(  را داشتند.(  
 که گرانولوم کرد ساله ای را معرفی 84 مرد Villegasدکتر 

ایعه های پوسچوالر ژنرالیزه عـود      آنوالر پرفوران او به صورت ض     
). 2(نـد  سال بود که بدون اسکار بهبود مـی یافت         13کننده به مدت    

 3 کــه از ســن کــرد نیــز دو کــودک را معرفــی Duncanدکتــر 
به صورت پاپول های نافـدار      گرانولوم آنوالر پرفوران را       سالگی  

 هفته  3-4 داشتند و هر ضایعه پس از        exposeکراسته در نواحی    
سکار نقطه ای سفید رنگ بهبود می یافت و ضایعه های بیمـار             با ا 

دچار تغییرهای فصلی می شدند به نحـوی کـه در فـصول بهـار و                
ــرف      ــستان برط ــصل زم ــد و در ف ــی آمدن ــود م ــه وج ــستان ب   تاب

  ).11(می شدند
 نـادر   نـوع آن کـه بـه      ، ضـمن    مورد تحقیـق ایـن مطالعـه      بیمار  

بوده است، بر مبتال ران آن یعنی نوع پرفوگرانولوم آنوالر ژنرالیزه 
 اسکارگذاری آن که به صورت فـرو        نوع موجوداساس اطالعات   

رفته و شبیه به اسکار آبله بود، تـاکنون گـزارش نـشده اسـت و از          
  . این لحاظ حایز اهمیت است
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