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Alopes� Areatanın neden� ned�r?

Alopes� areata (AA), vücudun kend� savunma hücreler�n�n (T
lenfos�tler) kıl kökler�ne saldırması neden�yle gel�şen ger�
dönüşümlü, bölgesel ya da yaygın saç/kıl kaybıyla
karakter�ze b�r hastalıktır. 
En sık saçları tutan hastalık kaş, k�rp�k, sakal ve vücut
kıllarında da dökülmeye yol açab�l�r. Her yaşta ve her �k�
c�nste de görüleb�l�r, hastaların b�rçoğunda �lk atak
çocukluk yaşlarında ortaya çıkar. 

Alopes� areatanın neden� henüz tam olarak b�l�nmemekted�r,
Genet�k yatkınlık ve çevresel faktörler�n hastalığın gel�ş�m�nde rolü olduğu düşünülmekted�r. 
Oto�mmün hastalıklar grubunda yer alan AA’da vücut b�l�nmeyen b�r nedenle kend� kıl
fol�küller�n� tehl�kel� olarak algılamakta ve onlara saldırmaktadır. Bu durumda etk�lenen alanda
saçlar/kıllar kısa süre �ç�nde dökülmekte ve yen� saç yapımı geç�c� olarak durmaktadır.

Alopes� Areata ned�r?

Resim 1

Saçlı der� (Res�m 1 ve 2), kaş (Res�m 3), k�rp�k, sakal (Res�m 4) ya da
vücut kıllarında an�den ortaya çıkan yama tarzında saç dökülmes�
olarak başlar. B�r ya da daha fazla sayıda bölgesel dökülmüş alan
olab�l�r. 
Bu şek�lde kalab�leceğ� g�b�, bazı hastalarda saçlı der�dek� tüm
saçların dökülmes�ne yol açab�l�r (Alopes� areata total�s) (Res�m 5),
bazen de tüm vücut kıllarının dökülmes�yle sonlanab�l�r (Alopes�
areata un�versal�s). 
Hastalık, kıl fol�küller� dışında tırnakları da tutab�l�r. Tırnaklarda
m�n�k çukurcuklar (yüksük tırnak), transvers çöküklükler g�b�
değ�ş�kl�kler görüleb�l�r. 

Alopes� Areatanın bel�rt� ve bulguları ned�r? 

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5
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Alopes� Areatanın tedav�s� nasıl yapılır? 

Alopes� areata tanısı kl�n�k muayene ve dermoskop adı ver�len aletle saçlı der�n�n �ncelenmes�yle
konur. Nad�ren saçlı der�den b�yops� alınması da gerekeb�l�r. 

Alopes� Areata tanısı nasıl konur?

Tedav� hastanın yaşı, hastalığın ş�ddet� ve yaygınlığı göz önüne alınarak planlanır. 
En etk�l� ve emn�yetl� olan tedav� yöntem�nden başlanarak, gerek�rse d�ğer tedav� seçenekler�ne
geç�l�r. 
Az sayıda bölgesel dökülmeler� olan hastalarda top�kal stero�d uygulaması (�ğne, krem şekl�nde) ve
antral�n (katran �çeren formülasyonlar) tedav�s� terc�h ed�l�rken yaygın dökülmeler� olanlarda
�mmünoterap� veya ağızdan �laç tedav�ler� uygulanab�l�r. 
Doktora gelmeden önce bazı hastaların tavs�ye üzer�ne kullandığı sarımsak, hazırlama as�tl� �laçlar
ve benzer� şeyler� sürmek kıl fol�küller�n� öldürüp, tekrar saç çıkma olasılığını ortadan
kaldırab�leceğ� �ç�n kes�nl�kle bu uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Hastalığın seyr� k�ş�den k�ş�ye göre farklılık göster�r; hastalığın ş�ddet� ve yaygınlığı, başlangıç
yaşı ve eşl�k eden hastalıkların varlığı öneml�d�r. 
Saçların kend� kend�ne çıkma olasılığı �lk 1 yıl �ç�nde en yüksekt�r, süre uzadıkça bu olasılık azalır.
Tedav�yle çıkan saç ve kılların tekrar dökülme r�sk� her zaman �ç�n vardır. 
Bazı hastalarda tekrarlayıcı ve kron�k sey�rl� olab�lmekted�r.

Alopes� Areatanın seyr� nasıldır?
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