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لیکن پالن
بیماری لیکه پالن چیست و چرا ایجاد می شود؟
لیکي پالى ًَػی بیواری التْابی پَست با ػلت ًاهطخص است کِ هی تَاًذ داخل دّاىً ،اخي ّا ٍ هَّا را ّن گرفتار کٌذ .ػلت ایي بیواری هطخص ًیست،
اها بیواری کبذی هی تَاًذ ػلتی برای ایجاد لیکي پالى باضذّ ،وچٌیي برخی از دارٍّا هوکي است ضایؼاتی ضبیِ بِ لیکي پالى ایجاد کٌٌذ.
بیماری لیکه پالن چگووه ظاهر می شود؟
ضایؼات پَستی لیکي پالى ،برجستگی ّایی بٌفص رًگ ٍ سر ٍ صاف ٍ خارش دار ّستٌذ کِ بیطتر بر رٍی هچ دست ّا یا پاّا ایجاد هی ضًَذ .هوکي است
داخل دّاى ّن درگیر ضَد .درگیری دّاى هی تَاًذ بصَرت ایجاد ضایؼات سفیذ رًگ ضبکِ هاًٌذ یا ضایؼات زخوی باضذّ .وچٌیي لیکي پالى هی تَاًذ هَّا
ٍ ًاخي ّا را ّن گرفتار کٌذ .اگر هَ گرفتار ضَد ،ریسش هَ ّن بَجَد هی آیذ ٍ هوکي است بؼذ از بْبَد دیگر در هحل ّای درگیری سر ،هَ رضذ ًکٌذ.
هؼوَال بیواراى از خارش ضکایت دارًذ (اها هوکي است در  %02هَارد ضایؼ ات خارش دار ًباضٌذ) .هوکي است ضایؼات دّاًی بِ تٌْایی یا ّوراُ با ضایؼات
پَستی باضٌذ.
بیماری لیکه پالن چه مذت طول می کشذ؟
بیواری لیکي پالى هؼوَال در هذت  1سال (بذٍى درهاى) بْبَد هی یابذ .البتِ برخی از اًَاع ایي بیواری (بِ ػٌَاى هثال ضایؼات پَستی برجستِ ،گرفتاری
ًاخي ٍ گرفتاری هَ) هوکي است بیطتر ّن طَل بکطٌذ.
بیماری لیکه پالن چگووه تشخیص داده می شود؟
هتخصص پَست هی تَاًذ با دیذُ ضایؼات پَستی لیکي پالى تطخیص را بذّذ ٍ درهاى را ضرٍع کٌذ ،اها تطخیص دادى ضایؼات دّاًی یا درگیری هَ در ایي
بیواری هی تَاًذ هطکل باضذ ٍ در ایي حالت ضایذ ًیاز ضَد ًوًَِ برداری از پَست اًجام گیردً .وًَِ برداری پَستی تحت بی حسی هَضؼی اًجام هی ضَد ٍ
در آى تکِ ای کَچک از پَست ضایؼات جذا ضذُ ،برای بررسی بیطتر بِ آزهایطگاُ پاتَلَشی فرستادُ هی ضَد.
بیماری لیکه پالن چگووه درمان می شود ؟
لیکي پالى بِ کوک دارٍّای حاٍی کَرتَى درهاى هی ضَد .اگر ضایؼات پَستی هحذٍد باضٌذ ،ازکَرتَى ّای هَضؼی هاًٌذ کلَبتازٍل یا فلَئَسیٌَلَى
استفادُ هی ضَد .برای از بیي بردى خارش ًیس از دارٍّایی ًظیر ّیذرٍکسی زیي استفادُ هی گردد .گاُ الزم هی ضَد کَرتَى بِ داخل ضایؼات لیکي پالى
تسریق ضَد ّوچٌیي اگر ضایؼات ٍسیغ باضٌذ ،یا لیکي پالى سبب ریسش هَ یا درگیری ضذیذ ًاخي ضَد ،بْتر است پسضک کَرتَى خَراکی تجَیس کٌذ.
ّواًطَر کِ اضارُ ضذ ،درگیری هَ تَسط بیواری لیکي پالى هی تَاًذ سبب ریسش هَی دائوی ضَد .پس بْتر است با قذرت توام ًَػی از بیواری را کِ سبب
ریسش هَ هی ضَد ،درهاى کرد.
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