تعریف:

مرحل :2

دیفن سیپرون یک ماده حساسیت زای قوی است که

د

ناحی دچا یزش مو د بیما ان مبتال ب یزش موی سک
ای (آلوپسی آ ئاتا) استفاده می گردد .این دا و با سرگرم
کردن سیستم ایمنی ب خود ،فرایند التهابی یش مهو ا
متوقف می کند و موها فرصتی برای شد مجدد پیدا می
کنند .د د مان با دیفن سیپرون س مرحل وجود دا د.

پس از ایجاد حساسهیت ،مرحله بعهدی پیهدا کهردن غلظهت
مناسبی از دیفن سیپرون است که یهک واکنه

دیفن سیپرون با غلظت خیلی پایین شروع مهی شهود که به
نیمی از سر مالیده می شود .سهپس غلظهت دا و به صهو
داده مهی شهود تها زمهانی که یهک واکنه

حساسیتی متوسط ا ایجاد کند .واکنه

د این مرحل تست معموال“ با غلظهت ( %2بهاالتهریهن
غلظت این دا و) د ناحی کوچکی از سر (ک توسط پزشک
مالیده می شود) شروع می شود .پس از تسهت مهو ه
طی یک تا دو هفت مو د انتظا است مشهاههده ااهرا
آلرژیک (عالئم حساسیت) نظیر قرمزی ،خا ش ،تهاو
این عالئم ب

سیستم ایمنی بدن بیما بستگی دا د.

واکهنه

و

حساسهیتی مناسه

زمانی است ک کمی قرمزی و خا ش ایجاد نمایهد که حهدود
 63ساعت (یک و نیم وز) طو بکشد.
مولو دیفن سیپرون ک ایجاد یهک

واکن

حساسیتی متوسط بکند ب دست آمد ،این مولو ب

صو

هفتگی یا هر دو هفت یک با ب نیمهی از سهر مالیهده

می شود.

یک نیم سر بمالد و نیم دیگر ب عنوان بخ

کنتر د نظهر

گرفت می شود و هیچ گون د مهانی وی ایهن بخه

صهو

ااربخشی دا و توسهط پزشهک کنهتر

می شود و بست ب واکنه

ههای اگزمهایی مهشاهده شهده

یا کاه

داده می شهود .قبهل از مالیهدن

مقدا دا و افزای
دا و حتما“ دستک

پوشیده شهود ودا و بها ناحیه دیگهری از

پوست تماس پیدا نکند.

قابل شستشو استفاده شود و بعد از هر د مان کاله شهست
شود .ب خصوص د  3ساعت او تماس دست با سر نبایهد
صههو

گههیرد 84 .سههاعت پههس از مههصر ،دا و ،مو ه

شستشو داده می شهود .پهس از مهشاهده شهد موهها د
سمتی ک د مان می شود ،دا و بر وی کل ناحی

یزش مهو

استفاده می شود.
اارا

د مانی دیفن سیپرون کی ظاهر می شود؟
د مانی این دا و پهس از  4الهی  12هفته از

شروع د مان مشاهده می شود .ب خاطر داشت باشهید که
تاایر این دا و د هم ی افراد یکسان نیست.
مد

د مان با دیفن سیپرون چقد است؟
عهدم

مشاهده پاسخ د مانی طی این مهد  ،احتمها پاسهخ به

موها ،بیما باید هفت ای یک بها دا و ا به

نمی گیرد .ب این ترتی

می گردد .بهتر اسهت از کهاله

حداقل دو ه د مهان  3تها  4مهاه اسهت .د صهو

چگون دا و ا استفاده کنیم؟
تا قبل از وی

سیپرون ب وسیل نو تخری

معموال اارا

مرحل :6
زمانی ک غلظت مناس

باید پوشانده شود و  84ساعت بعد شست شود .آن چ

حساسهیتی

کافی ،ولی ن زیاد ،ا ایجاد نماید .د مهان د ابتهدا از مولهو

هفتگی افزای

مرحل :1

پوست پوست شدن است .شد

ناحی باید  28تا  84سهاعت پوشهانده شهود چهون دیفهن

د مان کم است ،ولی گاهی وی

مو یک تا دو سها پهس

از شروع د مان خ می دهد .د مان با دیفن سهیپرون ا مهی
توان پس از شد کامل موها ب طو تد یجی قط کرد.

میزان ااربخشی دا و چقد است؟
از کل بیما ان مبتال ک توت د مان دیفن سیپرون قرا مهی
گیرند ،بی

از نیمی از بیما ان شد خوب یا متوسط موهها

ا نشان می دهند ،بقی بیما ان با پاسخ کم یا بدون پاسهخ
خواهند بود .اگر بیما ی هم سر ا د گیر کرده باشد شهانس
د مان نزدیک ب  %22است.
آیا پس از شد موها ،مجددا" یزش مو خ می دهد؟
باید د نظر داشت ک بیما ی آلوپسی آ ئاتا بیما ی اسهت
ک سیر بسیا متغیری دا د .گاهی وقتی موها مجددا شهد
می کنند شد موها ادامه مهی یابهد ،ولهی ممکهن اسهت
تعدادی از بیما ان یزش مجدد موها ا تجرب کنند.
عوا ض د مان:
عا

اصلی د مان ایجاد یک واکن

حساسهیتی خفیهف از

قرمزی و خا ش است ک معموال  28تا  84سهاعت طهو
می کشد اما بعضی بیما ان خا ش شدید ،سوزش ،تاو یها
تو م ا تجرب می کنند .این عالئهم معمهوال نهشان دهنهده
غلظت زیاد دا و است و د صو

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

قط د مان ،این عهوا ض

ب طو کامل بهبود می یابند یا ممکن است با دا ویی که
پزشک برای شهما تجویهز مهی کنهد بهبهود یابهد .اگهر دا و
مستقیم یا غیر مستقیم (مثال از طریه

بهال

) بها ناحیه

دیگری از پوست تماس یابد می توانهد د آن موهل ایجهاد
حساسیت کند .سایر عوا ض جهانبی شهامل بهز د شهدن و
التهاب غدد لنفاوی ناحیه گهردن ،کههیر تماسهی ،اگزمهای
(حساسیت) منتشر ،تیره تر شدن یا وشن تر شدن پوست و
ویتیلیگو (لک و پیس) می باشد.
منبع:
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