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گزارش يک مورد ضايعه "آنژينا بولوزا همورژيکا" در بیمار مبتال به "سندرم چرگ استروس"

مررم کوپائرر ،*1وونسررم رویعیایرر و
پائ 2وووپت ا وص لح  3و

 1استتد ی ر بيم ت ر ه ت ه ت ف ت
صورت انشکده ندانپزشکی انشگ ه علوم
پزشکی تهراف ،تهراف ،ایراف
 2استتد ی ر بيم ت ر ه ت ه ت ف ت
صورت انشکده ندانپزشکی انشگ ه علوم
پزشکی البرز ،کرج ،ایراف
 3ک رشتتس ا ارشتتد ی یتت یی ،ک رشتتس ا
پژ هش ندانپزشکی انشگ ه علوم پزشکی
البرز ،کرج ،ایراف

تاریخ دریافت مقاله 94/2/8 :؛ تاریخ پذیرش94/6/4 :

چکيده
بيماري آنژینا بولوزا همورژیکا ) Angina Bullosa Haemorrhagica (ABHیک نوع اختالل تاولي دهاني پر خون نادر
ميباشد .این ضایعه خوش خيم و عود کننده معموال محدود به مخاط دهان ميباشد و وجه تمایز آن با سایر بيماريهاي
تاولي دهاني مشابه ،تشکيل تاولهاي خوني در نتيجه تروماي خفيف و عموما در غياب هرگونه دیسکرازي خوني،
بيماريهاي وزیکولوبولوز و یا دیگر بيماريهاي سيستميک ميباشد .این ضایعات عموما بدون درد ،داراي رنگ تيره و
محتوي خون ميباشند که به سرعت بزرگ شده و سپس بر اثر پارگي پوشش ،تخليه ميشوند .ميزان بروز)(incidence

این بيماري نادر تاکنون ناشناخته باقي مانده است .تشخيص این بيماري در مواقعي که احتمال دیگر ضایعهها شامل تاول
هاي خونریزي کننده ،مانند پمفيگوس یا پمفيگوئيد ،وجود دارد در حفظ سالمت بيمار بسيار مهم است .در گزارش
حاضر ،بيمار خانمي  55ساله با تاریخچه 4ساله از تاولهاي عود کننده خوني دهاني است .این تاولها در بوردرهاي لترال
و ونترال زبان و فرنولوم بيمار مشاهده شدند .در سابقه پزشکي بيمار ابتال به سندرم چرگ استروس (churg strauss

) syndromeگزارش شده است .مطالعات پاتولوژیک این ضایعه مورد خاصي را آشکار نميسازند به همين خاطر
اتيولوژي این بيماري تا کنون ناشناخته باقي مانده است .استفاده از کورتيکواستروئيدهاي استنشاقي عاملي براي بروز یا
آميلوئيدوز اوليه و ثانویه مشاهده شده است.
کلمات کليدي :آنژینا بولوزا همورژیکا ،تاولهاي خونيAngina Bullosa Haemorrhagica (ABH) ،

*ونا سندهومسئال:
هت ف ت
یدخصص بيم ر هت
صورت ،تهتراف ،انشتکده ندانپزشتکی
انشگ ه علوم پزشکی تهراف
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تشدید این بيماري در بيمار مورد نظر ميباشد .روند بيماري روندي خوش خيم است .بروز تاولهاي خونریزي دهنده در
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گزارش یک مورد ضایعه "آنژینا بولوزا همورژیکا" در بیمار مبتال به "سندرم چرگ استروس"

تاولها پاره ميشوند ،اروژني خفيف با آویختهي بافتي باقي ميماند.

مقدمه
این عارضه اوليين بيار تحيت عنيوان ضيایعات دهياني خيوني
) (Traumatic Oral Hemophlyctenosisدر سال  1933توصيف
شييد .1نييام بيميياري آنژینييا بولييوزا همورژیکييا Angina Bullosa

) Haemorrhagica (ABHبراي اولين بيار در سيال  1967توسي
2

 Badhamبهمنظور توصيف این اختالل تاولي دهاني بهکاربرده شد .
نيييام لختيييههييياي خيييوني دهييياني

Stomatopompholyx

 )Hemorrhagicaتوسيي  Kirtschigدر سييال  1994بييراي ایيين
بيماري به کار رفت 3ضایعات ،تاولهاي پير از خيون بيا سيایزهاي
مختلف با قطر حدود  2تا  3ميليمتير تيا  1سيانتيمتير مييباشيند.
تاولها ممکن است منفرد یا متعدد باشند اميا تعيداد آنهيا معميوال
بيشتر از  4تاول نميباشد.
این تاولها عموما به دوفرم کلينيکي قابل مشاهده ميباشند:
به صورت تنها و بزرگ به صورت کوچک ولي گروهي
این ضایعات به شکل تاول بدون درد یا دردناک به رنيگ قرميز
عرض  24الي  48ساعت ميترکند .این ضایعات عموما حيين غيذا
 7تيا  10روز بيدون بيه

جاگذاشتن اسکار بهبود ميیابنيد .از  1054بيميار مطالعيه شيده در
بخش بيماريهياي دهيان و آسيي شناسيي دانشيکده دندانپزشيکي
دانشگاه بوینوسيایرس در سيالهياي  1990تيا  1996تنهيا  54نفير
 )0.53%مبتال به این بيماري بودند.4

در این گونه ضایعات هيچ التهابي وجود ندارد .گياهي خيون لختيه
شده در تاولها دیده ميشود .هييچ غشياء مخياطي دیگيري درگيير
نيست .در تعداد کمي از بيماران این ضایعه در خویشياوندان بيميار
نيز گزارش شده است.
در چندین بيمار احساس سوزش یا درد در نواحي فشار دنچير
گزارش شده است .سایرین چيالیتيس ،ضایعات مخاط لينگيوال یيا
هایپرتروفي پاروتيد ویژگيهایي که در افراد دیابتي دیده مييشيود)
را گزارش کردهاند .ميزان ابيتالي هير دوجينس ميرد و زن در ایين
بيماري یکسان ميباشد زنان  52درصد و مردان  48درصيد) .ایين
اختالل در بيماران  60تا  70ساله شایعتر است ،همچنين این اختالل
هرگز در کودکان کوچکتر از  10سال گزارش نشده است .بير طبي
مطالعه  Badhamبيماران معموال زنان  40ساله یا جوانتر هسيتند و
در دوره قبل از یائسگي ظاهر ميشيود .اتيوپياتولوژي

تاولها اغل

زمينهاي این بيماري مبهم باقي مانده است اگرچه ممکن است یيک
پدیدهي مولتي فاکتوریال باشيد و بيمياريهياي ماننيد دیابيت و یيا
مصر

داروهایي مانند استروئيدهاي استنشياقي در بيروز آن نقيش

داشته باشد .این بيماري نه با دیسکرازيهاي خوني ميرتب اسيت و
نه با سایر اختالالت وزیکولوبولوز ارتباطي دارد.5

شرح مورد
بيمار خانمي  55ساله با تاریخچه  4ساله از تاولهاي عودکننيده

دهد اما ممکن است هر ناحيه دیگير در دهيان را درگيير نمایيد .در

ونترال زبان شکل-ب )1و فرنولوم بيمار مشياهده شيدند .تياولهيا

چندین بيمار ،بيشتر از یک ناحيه در دهان درگير ایين ضيایعه بيوده

گاهي متعيدد بودنيد و انيدازه آنهيا از  10تيا  15ميلييمتير متييير

است .در تعداد کمي از بيماران تاولها کيف دهيان و ميري را نييز

ميباشند .پس از  2تا  3روز با ترکيدن تاولها زخمي ایجاد ميشود

درگير مينماید .فرکانس و طول مدت حمالت در بيماران بيه طيور

که در مدت  7روز بدون برجاي ماندن اسکار بهبود ميیابيد .بيميار

قابل توجهي متفاوت است .در بعضي از بيمياران تنهيا یيک اپييزود

 6بار عود ضایعه را در مدت زميان  4سيال گيزارش نميوده اسيت.

گزارش شده است در حالي که در دیگران ایين تياولهيا چنيد روز

در سييابقه پزشييکي بيمييار ابييتال بييه سييندرم چييرگ اسييتروس

یکبار رخ ميدهد .در بيشتر موارد این بيماري بعد از یک دوره چند

 )churg strauss syndromeگزارش شده است .این سندروم یک

ماهه توسعه ميیابد .در این موارد ميزان عود  30درصيدي مشياهده

وضعيت اتوایميون است که باعث التهاب عروق خيوني کوچيک و

شد که لزوما در همان محل عيود رخ نمييداد .وقتيي کيه تياولهيا

متوسيي

واسييکوليت) در افييرادي کييه تاریخچييه اي از افييزایش

پدیدار ميشوند ،یک سقف اپيتليالي سفيد دارند و هنگامي کيه ایين

حساسيت آلرژیک آتوپي) دارند ميشود.

نشم هوعلم وئژوهش ودانشگ هوعلاموئزشک والبمز،ودویه،4وشم یهو،4وئ یزو1394
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این ضایعات غالبا در کام سخت  )43.33%و کام نرم رخ ميي-

خوني دهاني است .این تاولها در بوردرهاي لترال شکل-1الف) و

] [ Downloaded from aums.abzums.ac.ir on 2022-08-10

تيره و پرخون ظاهر شده که سریعا بزرگ ميشوند و خودبخيود در
خوردن ایجاد مييشيوند و معميوال ظير
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مریم کوپائی و همکاران
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ب)

الف)

شکل :1الف) ضایعه آنژینا بولوزا همورژیکا در سطح لترال زبان .ب) ضایعه آنژینا بولوزا همورژیکا در سطح ونترال زبان

) (early prodromalکه با التهاب راه هوایي مشيخص مييشيود و

جلوگيري شود و مانع انسداد راههاي تنفسي گردد. 8-9همچنين باید

تقریبا همه بيماران آسم و/یيا رینييت آلرژیيک را تجربيه مييکننيد.

به خاطر داشت که این ضایعه خاص نميبایست با اشياء تيز و برنده

مرحله دوم با تعداد خيلي زیادي ائوزینوفييلهيا هيایپرائوزینوفيلي)

برخوردي داشته باشد .هنگامي که کلينيسين با تاول خونریزي دهنده

در ریيههيا و مسيير

حاد یا عودکننده در حفره دهان مواجه ميشود ،باید ایين ضيایعه را

گوارشي ميشود .مرحله سوم شيامل واسيکوليت اسيت کيه گياهي

در تشخيص افتراقي مد نظر داشته باشد .گياهي اوقيات  NSAIDو

منجر به مرگ سلولي ميشود و ميتواند تهدید کننده حييات باشيد.

مواد آنتيميکروبيال به صورت دهانشویه یا درمان سيسيتميک بيراي

بيمار مورد بررسي بهجهت درمان این بيماري در ابتدا به مدت یيک

بهبود عالئم و پيشگيري از عفونت ثانویه به کار مييرود  .همچنيين

ميکرده است و سپس بيا

در برخي گزارشات درمان این بيماري شامل اسيتفاده از ميواد ضيد

مشخص ميشود که باعث آسي

بافتي ،اغلي

سال  50mg/dayهيدروکورتيزون مصر

 taperingدوز کورتييون روزانييه  2/5mgهيييدروکورتيزون مصيير
مينماید .همچنين بيمار تاریخچه مصر

10سياله اسيپري seroflo

براي کنترل عالئم آسماتيک سندرم  churg straussرا دارا ميباشد.

التهاب و آنتيبيوتيکها و مواد آنتيسپتيک و دهانشویههياي حياوي
کلرهگزیدین گلوکونات  %0.12یا  %0.25است تا بيه بهبيود عالئيم
دردناک و جلوگيري از عفونت ثانویه کمک نماید.10-12

با توجه به عالئم کلينيکي ذکر شده ،اولين تشخيص افتراقيي آنژینيا
بولوزا همورژیکا ميباشد.
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این بيماري معميوالا در سيه مرحليه تظياهر ميينمایيد .مرحليه

مسيرهاي هوایي ،ضایعه بهتر است تخليه شود تا از بيزرگشيدن آن

هيستوپاتولوژي
 ABHشامل تاولهياي تيک حفيرهاي و پير از اریتروسييت بيا

براي ایين بيمياري هييچ درمياني نيياز نمييباشيد .6-7تياولهيا

کراتنيزه است اگرچه گياهي پياراکراتوز نييز گيزارش شيده اسيت.4

خودبخود ميترکند و در مدت زمان کمي بهبود ميیابند .اگر ضایعه

ممکن است آکانتوز اطرا

ضایعه و آتروفيي سيقف ضيایعه دیيده

بزرگ باشد ،براي پيشگيري از بزرگشدن بيشتر و انسيداد احتميالي

شود.

نشم هوعلم وئژوهش ودانشگ هوعلاموئزشک والبمز،ودویه،4وشم یهو،4وئ یزو1394
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مقادیر کمي فيبيرین و لنفوسيت است .پوشش آن یک اپيتليوم غيير
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Mucous membrane pemphigoid
Bullous pemphigoid
Bullous lichen planus
Epidermolysis bullosa
Dermatitis herpetiformis
Linear IgA disease
Oral amyloidosis

این بيماري عموما یک بيماري خود محدود شونده ميباشد کيه
عمدتاا در محدوده دهان رخ ميدهيد .آنژینيا بوليوزا همورژیکيا در
غياب هرگونه بيماري سيستمسک در بيمار پدیيدار مييگيردد و در
برخي موارد به سيستم لنفوسيتها نيز نفوذ مينماید 14.تشخيص این
شکل  :2نماي هيستوپاتولوژیک آنژینا بولوزا همورژیکيا بيميار
مذکور

خونریزي کننده مانند پمفيگوس یا پمفيگوئيد وجود دارد بسيار مهم
است 15.عامل دیگر بروز این بيماري ظریيف بيودن بافيت عروقيي

اسييتروما شييامل یييک انفيلتراسيييون التهييابي اسييت کييه غالبييا از
لنفوسيت ها تشيکيل شيده اسيت .در ایين ضيایعه تعيداد فایبرهياي
االستيک محدود است .از بيميار نمونيه هيسيتوپاتولوژي تهييه شيد.
نمونه الم هيستوپاتولوژي بيمار در شکل 2نشان داده شده است کيه

دهان ميباشد که عموما در هنگام استنشاق استروئيدهاي تنفسي رخ
ميدهد .مصر

طوالني مدت این مواد باعث ضعف در مخاط دهان

ميشود و اليا

االستيک زیر الیههاي مخاطي کاهش خواهند یافت.

این تييير باعث ضعف و شکستگي مویرگي خواهد شيد کيه نهایتيا
منجر به بروز ضایعه آنژینا بولوزا همورژیکا ميگردد .مواردي وجود
دارد که بروز ایين بيمياري در افيرادي کيه کورتيکواسيتروئيدهياي
استنشاقي مصر

بحث
استفاده از کورتيکواستروئيدهاي استنشاقي هميراه بيا ترکيبيات
 Salbutamolو ) Ipratropium Bromide (IBدر بيماران مبتال به
بيماري آسم به نظر ميرسد عامل بهوجودآورنده و یا تشدید کننيده
این ضایعه باشد .در بزرگترین گزارشي که درباره این بيماري منتشر
شده است 30 ،بيمار مورد بررسي قرار گرفتند .در  47درصد از این
بيماران هيچگونه عامل تشدیدي یافت نگردید .ضيایعات عميدتا در
کام بيماران ظاهر ميشوند 13.در برخي موارد ضایعات خودبيهخيود
ميترکيدند و محلهاي ضایعه بدون هيچگونه اتفاق خاصيي بهبيود
ميیافت .مطالعات پاتولوژیک این ضيایعه ميورد خاصيي را آشيکار
نميسازند بههمين خاطر اتيولوژي این بيماري تاکنون ناشناخته باقي
9

تمامي بيماراني که در آنها عود ایين بيمياري مشياهده مييشيود و
همچنين بيماران بدون دادههاي مربوط به سيستم ایمني ،توصيه شده
است 18.آسي هاي مکانيکي و حرارتي به ناحيهاي که توسي اپيي-
تليوم غير کراتنيزه پوشانده شده است ،ميتواند منجر بيه پيارهشيدن
عروق خوني کوچک مخاطي همراه با خيونریزي مخياط و تشيکيل
تاول تحت اپيتليالي خونریزي دهنده شود .برخيي محققيان اعتقياد
دارند که در بيشتر بيماران علت ناشناخته است11.و12و19و 20در برخيي
مقاالت از هيچ مادهي آنتيسپتيکي قبل از تشخيص کلينيکي عفونت
استفاده نشده است21.و 22این بيماري ممکن است در بيماران مبتال به
نارسایي کليوي و افراد تحت همودیاليز نيز دیده شود و این احتمال
وجود دارد که در دورههاي طوالني عود نماید 23.هنگامي که بيماري
دیابت ،فشار خون و کم خوني با بيماري  ABHهمراه شود ،ریشه-
یابي این بيماري سخت خواهد شيد ،زیيرا تميامي ایين بيمياريهيا
معموالا در بزرگساالن معمول ميباشد.
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] [ DOI: 10.18869/acadpub.aums.4.4.278

مانده است .تشخيص افتراقي که در مورد ضایعات مشابه در مقاالت

ميکنند ،گزارش شده است16.و 17آزمایش خون در

] [ Downloaded from aums.abzums.ac.ir on 2022-08-10

مؤید تشخيص این بيماري ميباشد.

ارائه شده است عبارتند از:

بيماري در مواقعي که احتمال دیگر ضيایعههياي شيامل تياولهياي
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