تناذر ستيفن جونسون وانحلال البشرة
مي Stevens-Johnson
النخري
ّ
الس ّ
syndrome
and
toxic Epidermal Necrolysis
العميد الطبيبة وجيها زيني

املعالجة:

ً
ً
ً ً
إن التدبير العالجي لـ  SJSو  TENيتطلب تشخيصا باكرا وإيقافا مباشرا لألدوية املسببة

وعناية حياتية داعمة ،وتكون العناية الحياتية الداعمة مشابهة لتلك املجراة في الحروق
الحرارية الشديدة ،وتهدف إلى الحد من االختالطات املرافقة والتي هي السبب الرئيس ي
للوفيات.
ً
العناية اليومية الجيدة باملريض تكون بالتمييه والتدعيم الغذائي الذي يعد أساسيا،
ومن األفضل أن يجرى ما سبق ذكره في وحدة العناية املشددة.
إذا حدث انفصال بشروي بنسبة  %20 -10أو أكثر من سطح الجلد من املوص ى به
ً
استخدام سرير منظم للحرارة ذي ضغط مضبوط ومالءة خاصة من األملنيوم عوضا
عن السرير واملالءة العادية.
ويجب أن تجرى كل التعامالت اليدوية بعقامة ،كما يجب أن توضع قثطرة وريدية
ً
للمريض إذا كان ممكنا في منطقة جلدية غير مصابة ،يفضل أن تجرى العناية باملريض
ً
ًّ
مرة يوميا بمساعدة أخصائي الجلدية؛ ويجب التعامل مع املريض يدويا بأقل ما يمكن
ْ
إذ َّأن كل حركة هي سبب قوي النفصال بشروي.

املعالجة الجهازية :
إلى اليوم ال توجد عالجات نوعية لـ  SJSو TENأثبتت فعاليتها في التجارب املضبوطة.
بشكل عام َّإن املعالجة للمرض ى املصابين بحاالت شديدة من  SJSمشابهة للمرض ى
املصابين بـ  ،TENأما املرض ى املصابين بأشكال أخف وغير تطورية من  SJSربما
يحتاجون فقط عناية حياتية داعمة.
إن معدل االنتشار املنخفض للـ لـ  SJSو TENجعل إجراء التجارب السريرية العشوائية
ً
صعبا ،وكنتيجة فاألدب الطبي بمعظمه حول هذا املوضوع يتكون من تقارير عن حاالت
وتجارب سريرية صغيرة غير مضبوطة؛ وفي هذه الدراسات أعطت العديد من العالجات
نتائج واعدة.
ّ
وتتضمن العالجات الجهازية للـ لـ  SJSو  TENاألدوية التالية :
ً
ً
الستيروئيدات الجهازية وريديا نبضيا :
الكورتيكوستيروئيدات الجهازية ظلت أساس املعالجة لعقود ،لكنها تبقى محل
جدال ،هذا على الرغم من أن دراسة حديثة تقترح فعاليتها عند استخدامها
ً
هجوميا ولفترة قصيرة كعالج نبض ي (  1.5 dexamethasoneملغ  /كغ ) لثالثة
أيام متعاقبة.
الـ : Cyclosporine
في دراسة استرجاعية على مرض ى الـ  TENو SJSفإن (  5 – 3ملغ  /كغ  /يوم )
ً
من الـ  Cyclosporineملدة  7أيام قد ترافق بمعدل وفيات  0.43مقارنة بمعدل
وفيات  1.43مع استخدام ( IVIgبجرعة كلية  3غ  /كغ ).
: Cyclophosphamide
 200-100ملغ  /يوم

: N-acetylcysteine
 2غرام  6 /ساعات

ً
الغلوبيولينات املناعية وريديا ": "IVIg

ً
عام  1998استخدم  IVIgعند  10مرض ى اعتمادا على املالحظات بأن IVIg
ً
يحتوي أجساما ضدية يمكنها أن تحصر ربط  Fas Lإلى  ،Fasوقد تمت مالحظة

حصر تطور االنفصال البشروي باستخدام جرعات عالية من الـ  0.75 ( IV Igغ
/كغ  /يوم ملدة  4أيام متعاقبة )؛ ومنذ ذلك الوقت ح ِّللت دراسات عديدة عن
ً
تأثير الـ  IVIgفي  ، TENوقد َّ
تم تم تصنيف نتائج هذه الدراسات حديثا.
وبينما (جرعات كلية أقل من 2غ  /كغ ) ربما تكون غير كافية في الحصول على
تأثير عالجي مثالي فإن جرعات الـ  2 ≥ IVIgغ  /كغ ربطت بمعدل أخفض للوفيات.
مضادات االستطباب النسبية للـ  IVIgتتضمن  :حالة من قابلية أكبر على
التخثر  ،عوز  ، Ig Aوإصابة كلوية.
فصادة البالزما ""Plasmapheresis
ً
وحديثا مثبطات  : TNF-αمثل:
Etanercept
Infleximab

ً
مثال ،في تجارب متعاقبة على  10مرض ى  TENفإن حقنة وحيدة لـ  50ملغ من
 Etanerceptأدى إلى شفاء في زمن متوسط مقداره  8 - 5يوم؛ من جهة أخرى
دراسة مضبوطة باستخدام التاليدوميد قد توقفت بسبب نسبة الوفيات
العالية في املجموعة املعالجة بالتاليدوميد.

املعالجة املوضعية :
يجب أن تركز العناية الجلدية على الوجه ،العينين ،األنف ،األذنين ،الفم ،املنطقة
الشرجية التناسلية والطيات البطية " ،"axillaryواملسافات بين األصابع؛ أما بالنسبة
ً
للمناطق غير املنفصلة فتحفظ جافة وال يتم التعامل معها يدويا ،واملناطق املنفصلة
خاصة على الظهر ومناطق الضغط والتي هي بتماس مع السرير فيجب أن تغطى
بالشاش الفازليني) (Vaseline gauzeحتى تحدث إعادة تبشرن.
 العناية بالوجه :

ً
تتم بتنظيف القشور املصلية أو املدماة بمحلول كلور الصوديوم املعقم يوميا،

ويضاف بعد ذلك مرهم صاد حيوي مثلmupirucin :

أو مرهم petrolatum

 ،كما تطبق حول فوهات األذن ،الفم ،األنف بالضافة للصادات الجهازية.
تطبق ضمادات سيليكونية لتغطية املناطق االئتكالية املعراة ،والضماد
السيليكوني ال يتطلب تبديله ،ويمكن أن يبقى في مكانه حتى حدوث إعادة
ً
التبشرن  ،ويجب تنظيف سطحه يوميا بمحلول كلور الصوديوم العقيم.
 العناية بالعينين:
يوص ى بالفحص املنتظم من قبل أخصائي عينية ،ويجب أن تنظف األجفان
ً
بلطف يوميا بمحلول كلور الصوديوم العقيم ،مع تطبيق مرهم عيني صاد حيوي
ً
على األجفان ثالث مرات يوميا ،واستخدام قطرات عينية صاد حيوي ثالث مرات
ً
يوميا لنقاص التكاثر الجرثومي املسبب للتندب.
ّ
األنفية:
 الفتحات
َّ
ً
تنظف يوميا بحامل قطني عقيم مرطب بمحلول كلور الصوديوم ،وبنفس
الطريقة يطبق القليل من الصاد الحيوي.

 الفم :
يغسل عدة مرات باليوم باستخدام سيرنغ مملوء بمحلول كلور الصوديوم
العقيم ،وبعدها يسحب املحلول ( أو ي َمص ) إذا كان املريض غير واعي.
ّ
ّ
والشرجية واملسافات بين األصابع :
التناسلية
 املنطقة
ً
تجرى العناية الجلدية يوميا في هذه املناطق بتطبيق قصير املدة ملحلول نترات
الفضة  %0.5في حال التعطن ،وإذا لم يكن هناك تعطن نطبق محلول كلور
الصوديوم.
 هدف آخر ،هو وضع ضمادات غيرلصوقة ذات طبقات مثل ™ Exu-Dryفوق
املريض والسرير.

معالجة االختالطات البعيدة لـ لـ  SJSو : TEN
َ
وهي تتطلب مقاربة عديدة االختصاصات.
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