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:: Liszaj płaski barwnikowy  
 

 

 

Orpha number: ORPHA254463 

 

STRESZCZENIE 

 

*Definicja choroby:  

Liszaj płaski (LP) barwnikowy jest rzadką odmianą skórnego liszaja płaskiego (zob. to hasło), 

charakteryzującą się obecnością przebarwionych zmian liszajowatych w okolicach zgięciowych i 

eksponowanych na słońce. 

*Epidemiologia:   

Przypadki LP barwnikowego rzadko opisywane są w Europie, natomiast często występują wśród 

populacji indyjskich i na Bliskim Wschodzie. Ogólna częstość występowania jest nieznana i nie 

różni się istotnie między kobietami i mężczyznami. 

*Opis kliniczny:   

Choroba zazwyczaj ujawnia się w trzeciej lub czwartej dekadzie życia. Zmiany są bezobjawowe 

lub nieco swędzące. Na skórze występują ciemnobrązowe lub fioletowo-szare plamki bądź 

grudki, w większości przypadków o rozlanym wzorze barwnikowym. Najczęściej zmiany 

umiejscawiają się na twarzy, szyi i kończynach górnych. W przypadku zajęcia głównie okolic 

wyprzeniowych, pach i krocza (przeważnie w rasie kaukaskiej), choroba znana jest również pod 

nazwą liszaja płaskiego barwnikowego odwróconego. Skóra głowy, paznokcie czy też błony 

śluzowe nie są zajęte. LP barwnikowy może współistnieć z typowymi zmianami LP. 

*Etiologia:   

Etiologia jest nieznana, ale pod uwagę bierze się różne czynniki mogące wywołać chorobę (np. 

infekcje wirusowe i niektóre środki stosowane miejscowo, takie jak olej musztardowy, olejek z 

owoców amla, czy farba do włosów henna). Opisano jeden przypadek związany z zespołem 

Bazexa (zob. to hasło). 

*Rozpoznanie:   

Cechy histologiczne LP barwnikowego są podobne, ale łagodniejsze niż w klasycznym LP, z 

reakcją liszajowatą na powierzchniach stykowych, zmianami wodniczkowymi i apoptozą 

keratynocytów. Nietrzymanie melaniny jest wyraźne i może być jedyną oznaką w przypadku 

starszych zmian; może rozprzestrzeniać się do skóry właściwej głębiej niż typowe pozapalne 

zmiany barwnikowe. 
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Rokowanie:   

Liszaj płaski barwnikowy wydaje się mieć przewlekły, postępujący przebieg.  

 

 

Recenzent - ekspert:  

o Dr Dr Stephanie Arnold 

o Dr Susan Cooper 

 

Aktualizacja: Maj 2011 

Tłumaczenie: Wrzesień 2013 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim 

informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej 

wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do 

diagnozowania lub leczenia.  

 

 

 


