Epidermolysis Bullosa, röviden EB.
Az epidermolysis bullosa (EB) örökletes, genetikailag meghatározott, hólyagképződéssel
járó bőrgyógyászati megbetegedések csoportja.
Ezekben a kórképekben a bőrön és a nyálkahártyákon hólyagok képződnek akár a
legkisebb fizikai ráhatásra, nyomásra, dörzsölésre, vagy súlyosabb formáiban látszólag
spontán is. A bőr rendkívüli sérülékenysége, folyamatos fájdalmas sebképződése, és az
ennek nyomán kialakuló számos szövődmény az életminőséget nagymértékben rontja, és
egyes ritka, súlyos kórformák esetében magát az életet is veszélyezteti. A betegekre és
az őket gondozó családokra és közösségekre igen nagy lelki, szociális, fizikai és anyagi
terhek hárulnak.
Az EB betegségcsoportot a bőrben zajló hólyagképződés mélysége alapján három fő
altípusba soroljuk, melyek további típusokra oszthatók. A három fő altípus az EB simplex,
EB junctionalis és EB dystrophica.
EB simplex
E betegségtípus a bőr külső rétegeit érinti. Legtöbb formája domináns módon öröklődik,
ezért gyakori, hogy a családok történetében már fellelhető ez a probléma a szülőknél,
nagyszülőknél is. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a beteg elsőként találkozik ezzel a
rendellenességgel, ekkor úgynevezett új mutációról beszélünk.
Az EB simplex diagnózisú bőrbetegek általában enyhe, tenyéri-talpi hólyagokkal
rendelkeznek, gyakran csupán a nyári hónapokban, szezonális jelleggel tünetesek. Habár
állapotuk jobbára nem igényel speciális kezelést, azért fokozottabb óvatossággal kell
élniük mindennapjaikat. A hólyagképződés dörzsölődés hatására alakul ki,
legjellemzőbbek a lábbeli okozta problémák. Hazánkban megközelítőleg az EB betegek
45%-a tartozik ebbe a csoportba.
EB junctionalis
Ez a típus recesszív módon öröklődik, mindkét szülő hordozza a betegséget okozó hibás
gént. Ezek a betegek a bőr mélyebb rétegeit érintő károsodásban szenvednek. Ide
tartozik az újszülöttkorban fatális kimenetelű EB junctionalis lethalis (Herlitz) variáns.
Magyarországon az EB betegek kb. 5%-a ehhez a csoporthoz tartozik.
EB dystrophica
Ez a típusú EB öröklődhet domináns vagy recesszív módon is.
E betegek esetében a legmélyebben zajló hólyagképződés után a bőr és a nyálkahártya
hegesedéssel gyógyul, ezért igen sok szövődmény kísérheti.
A domináns öröklődési forma jóval gyakoribb, itt jellemzően csupán a traumának,
mechanikai sérüléseknek kitett területeken (kézfej, könyök, térd, láb) jelentkeznek a
tünetek. A recesszív forma súlyosabb megjelenésű, több problémát okoz, speciális
ellátást igényel. A ritka Hallopeau-Siemens típus velejárója, hogy deformálódik a kéz és a
láb, az ujjak összenőnek, a hólyagképződés a testfelületen kívül érintheti a
szájnyálkahártyát, a nyelőcsövet is.
Az EB dysthrophica súlyossága esetenként nagyon különböző lehet.
Hozzávetőleg az EB betegek 50%-a tartozik ebbe a csoportba Magyarországon

