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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο υπερμελαχρωματικός ομαλός λειχήνας (LP) είναι μια σπάνια μορφή δερματικού ομαλού 

λειχήνα (βλ. τον όρο αυτό), που χαρακτηρίζεται από την παρουσία υπερμελαχρωματικών, 

λειχηνοειδών βλαβών σε περιοχές του σώματος που εκτίθενται στον ήλιο ή στις καμπτικές 

επιφάνειες. Ο υπερμελαχρωματικός ομαλός λειχήνας είναι μια σπάνια ασθένεια στην Ευρώπη, 

αλλά είναι κοινή στον Ινδικό πληθυσμό και στη Μέση Ανατολή. Ο συνολικός επιπολασμός είναι 

άγνωστος. Δεν υπάρχει διαφορά στην κατανομή μεταξύ των αρρένων και θηλέων. Η νόσος 

εμφανίζεται συνήθως στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής. Οι βλάβες είναι ασυμπτωματικές 

ή παρουσιάζουν ήπιο κνησμό. Οι δερματικές αλλοιώσεις είναι σκούρες καφέ ή γκρι του 

σχιστόλιθου κηλίδες, ή βλατίδες, και στις περισσότερες περιπτώσεις με διάχυτο μοτίβο 

μελάγχρωσης. Πιο συχνά επηρεάζεται το πρόσωπο, ο λαιμός και τα άνω άκρα. Κυρίως η 

παρατριμματική νόσος, συνήθως σε μασχάλες και βουβώνες (περιγράφεται κυρίως σε 

Καυκάσιους), έχει ονομαστεί ανεστραμμένος υπερμελαχρωματικός ομαλός λειχήνας. Το τριχωτό 

της κεφαλής, τα νύχια ή οι βλεννογόνοι δεν επηρεάζονται. Ο υπερμελαχρωματικός LP μπορεί να 

υπάρχει σε συνδυασμό με τυπικές αλλοιώσεις LP. Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά του 

υπερμελαχρωματικόού LP είναι παρόμοια, αλλά πιο ήπια από ό, τι στον κλασικό LP, με 

λειχηνοειδή αντίδραση, κενοτοπιώδης αλλαγή και απόπτωση των κερατινοκυττάρων. Η ακράτεια 

μελανίνης είναι εμφανής και μπορεί να είναι το μόνο χαρακτηριστικό των παλαιών βλαβών; 

μπορεί να επεκτείνεται βαθύτερα στο χόριο από ό, τι η τυπική μετα-φλεγμονώδης μελάχρωση. Η 

αιτιολογία είναι άγνωστη, αλλά διάφοροι παράγοντες (π.χ. ιογενείς λοιμώξεις και ορισμένοι 

τοπικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ελαίων μουστάρδας και amla και των βαφών 

μαλλιών με χέννα ) μπορεί να προκαλέσουν την ασθένεια. Εχει αναφερθεί μία περίπτωση σε 

συνδυασμό με το σύνδρομο Bazex (βλ. τον όρο αυτό) και με τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. 

Ο υπερμελαχρωματικός ομαλός λειχήνας φαίνεται να ακολουθεί μια χρόνια προϊούσα πορεία.  
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Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2011 

Μετάφραση: Φεβρουάριος 2014 

 

Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 


