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:: Θυλακικός λειχήνας 

 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA525 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο θυλακικός λειχήνας (LPP) είναι μια σπάνια δερματική παραλλαγή του ομαλού λειχήνα (βλ. τον 

όρο αυτό), η οποία επηρεάζει τους θύλακες των τριχών. Μπορεί να παρουσιαστεί μεμονωμένα ή 

σε συνδυασμό με πιο κοινές μορφές του ομαλού λειχήνα, συνήθως τον κλασικό τύπο ή / και τον 

στοματικό, ομαλό λειχήνα. 

Η επίπτωση είναι άγνωστη. Ο LPP είναι πιο συχνός στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. 

Η ασθένεια εκδηλώνεται στην ενήλικη ζωή (40-60 ετών), με ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις 

στην παιδική ηλικία. Οι ασθενείς παρουσιάζουν περι-θυλακική φλεγμονή και απώλεια μαλλιών. 

Μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί ή να έχουν κνεισμό ή δυσφορία. Η συχνότερη περιοχή που 

προσβάλεται είναι το τριχωτό της κεφαλής αλλά μπορεί να επηρεαστεί κάθε μέρος του σώματος 

με τριχοφυϊα, όπως για παράδειγμα η μασχάλη ή η ηβική περιοχή. Στα όρια της πληγείσας 

περιοχής παρατηρούνται περιθυλακικό ερύθημα, λέπια  και / ή εστίες κερατίνωσης. 

Χαρακτηριστικές είναι οι μονομερής ή πολλαπλές περιοχές ουλώδους αλωπεκίας χωρίς 

θυλακικά στόμια. Παρατηρούνται ακόμα δύο παραλλαγές του LPP : η μετωπιαία ινωτική 

αλωπεκία (FFA) και το σύνδρομο Lassueur-Graham-Little (βλέπε αυτούς τους όρους). Στην FFA, 

υπάρχει συμμετρική, προοδευτική υποχώρηση της μετωποκροταφικής γραμμής του τριχωτού 

και απώλεια των φρυδιών. Το σύνδρομο Lassueur-Graham-Little αποτελεί ένα συνδυασμό 

ομαλού λειχήνα του τριχωτού της κεφαλής με κερατίνωση των θυλακίων και αλωπεκία των 

μασχαλών και της ηβικής περιοχής χωρίς ουλές. 

Η αιτιολογία είναι άγνωστη, αλλά θεωρείται ότι ο LPP είναι μια αυτοάνοση διαταραχή κατά την 

οποία τα Τ-λεμφοκύτταρα επιτίθενται και καταστρέφουν τα κερατινοκύτταρα που εκφράζουν 

άγνωστα αντιγόνα-στόχους. Είναι πιθανό να υπάρχουν παράγοντες ενεργοποίησης όπως 

φαρμακολογικοί παράγοντες, ευαισθητοποιητές επαφής ή μολυσματικοί παράγοντες. 

Η διάγνωση βασίζεται στα κλινικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα. Η βιοψία μιας φλεγμονώδους 

βλάβης δείχνει ταινιώδη, περιθυλακική, λεμφοκυτταρική διείσδυση στο επίπεδο του ισθμού και 

της χοάνης. Μπορεί να υπάρχουν κενοτοπιώδεις αλλαγές της βασικής στιβάδας και θυλακική 

σύνδεση. Σε πιο προχωρημένες βλάβες παρατηρούνται περιθυλακική ίνωση και αντικατάσταση 

των θυλάκων των τριχών από ίνωση. Η διάγνωση είναι δύσκολη στα προχωρημένα στάδια, όταν 

εξαφανίζεται η φλεγμονή. 

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τον δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο (DLE), την αποψιλωτική 

θυλακίτιδα (foliculitis decalvans), το πεμφιγοειδές των βλεννογόνων (βλέπε αυτούς τους όρους), 

την σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, την γυροειδή αλωπεκία, και την κεντρική φυγόκεντρη ουλώδη 

αλωπεκία (CCCA). 

Δεν υπάρχει καμία μακροπρόθεσμη αποτελεσματική θεραπεία για τον LPP. Οι τρέχουσες 

θεραπείες στοχεύουν στην επιβράδυνση της εξέλιξη της απώλειας μαλλιών και τη μείωση των 

συμπτωμάτων. Τα τοπικά, εντός της βλάβης, και από του στόματος κορτικοστεροειδή είναι η 

βασική θεραπεία. Δυστυχώς, η υποτροπή είναι συχνή. Άλλες θεραπευτικές επιλογές είναι η 

υδροξυχλωροκίνη, η κυκλοσπορίνη και η μεθοτρεξάτη. 
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Ο LPP μπορεί να εξελιχθεί αργά ή γρήγορα. Ορισμένες περιπτώσεις υποχωρούν αυθόρμητα 

ενώ άλλες είναι προοδευτικές. 
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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. 

 

 

 


