
 پیتریازیس لیکنوئید چیست؟

پیتریازیس لیکنوئید یک بیماری   

است  که به   غیر مسری غیرشایع و 

 دو دسته تقسیم می شود:

  PLEVA          نووووا  ووواد کوووه در :

 کودکان شایع تر است.

 PLC    نوا مزمن  که درموان نن :

 طوالنی مدت است.

علت این بیمواری ناشوناهته اسوت.         

بووه ن وور مووی رسوود ع ئمووی  کووه در          

کودکان بیمار رخ می دهد مربوط به  

یک عفونت باکتریوایی یوا ویروسوی         

باشد. شیوا این بیماری بیوتتر در   

مردان و در دهه های دوم و سووم       

 زندگی است.

 

 ع ئم این بیماری چیست؟

این بیماری با گروه هوایی از اوایتات      

قابل لمس به رنگ قرموز قوووه ای و           

به صورت منفرد یا دسوته ای ت اهور          

می کند. برجستگی ها به رنگ بنفش    

و پوسته های نازک چسبناک متاهده  

می شوند. هر یک از اوایتات ممکون        

است تاولی شوند. اایتات متموال در  

تنه، ران و قسمت فوقانی انودام هوا        

 ایجاد می شوند.  

% افووراد، صووورت،     ١0تقریبوواد در    

پوست سور، کود دسوت هوا و کود             

پاها نیز درگیر می شووند. اوایتات    

متموالد بدون ع متند، گرچه ممکون      

 است هارش هفیفی داشته باشند.

در صورت هوراشوانودن، اوایوتوات         

مزمن شده و به صورت برجستوگوی   

هایی به رنگ قرمز مایل بوه قووووه      

ای بووا پوووسووتووه هووای  ووریوود و              

چسبناکی شبیه به طولو) یمویوکوا ،          

 عمدتاد روی تنه ایجاد می شوند.

شتله وری های  اد شایع اسوت و      

بیماری ممکن اسوت توا مواهوووا یوا             

 سالوا اوج و فرود داشته باشد.

هر یک از اایتوات موموکون اسوت          

بوبود پیدا کنونود، ولوی اوایوتوات           

 جدید همچنان  اهر میتوند.
 



 پیتریازیس لیکنوئید

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت 

 اسالمی، بیمارستان تخصصی پوست رازی

-55853655-55853555-55853655تلفن: 

55856585 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 

6-55868535 

6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل:

 درمان این بیماری چیست؟
              اسووتووفوواده از ننووتووی بوویوووتوویووک

یاریتوروموایسویون هووراکوی  طوبو)              

 دستور پزشک متالج

  نوردرمانی 

  کورتیکوستروئیدهای هوراکی 

 استروئیدهای مواتی 

 

بیماری پیتریازیس ممکن است  چندیون  

بی هطر به طور کلی سال ادامه یابد اما 
گرچه موارد بسیار نادری هوم از     است،

پیترفت به سوی بدهویوموی متواهوده        

شده است. به همین دلویول پویوگویوری          

روند درمان، و مراجته جوت موتوایونوات       

 است. اروریدوره ای امری 

 

 

 

 منابع:

http://www.dermnetnz.org 

http://www.bad.org.uk 

 کمیته آموزش پرستاری و پزشکی


