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Skar bırakan alopes� ned�r? 

B�r�nc� grup ‘Skar bırakmayan’ yan� kıl fol�külünü ortadan
kaldırmayan ve dolayısıyla tekrar saç çıkma olasılığı olan
hastalıkları �çer�r. Toplumda sık görülen b�rçok saç dökülmes�
(androgenet�k alopes�, alopes� areata g�b�) bu grup �ç�nde yer alır. 
İk�nc� grup ‘Skar bırakan’ yan� etk�led�ğ� kıl fol�külünü harap
ederek, o bölgeden tekrar saç çıkma olasılığını ortadan kaldıran
hastalıkları �çer�r. Toplumda daha nad�r olarak görülen bu grupta
yer alan hastalıklar; L�ken planop�lar�s(Res�m 1), Frontal f�brozan
alopes�(Res�m 2), Patern dağılımlı f�brozan alopes�(Res�m 3), D�sko�d
lupus er�tematozus(Res�m 4), Fol�kül�t�s dekalvans(Res�m 5),
D�sekkan selül�t(Res�m 6) ve Brocque’un pseudopeladıdır(Res�m 7) 

Saç dökülmeler� genel olarak 2 gruba ayrılır. 

Skar Bırakan Alopes�ler 
(Ger� dönüşümlü olmayan saç dökülmeler�)

Resim 1
Liken planopilaris

Nedenler� hakkında henüz yeterl� b�lg� yoktur. 
Genet�k, hormonal, m�krob�k ve çevresel faktörler
suçlanmaktadır.

Skar bırakan alopes�ler�n neden� ned�r? 

Resim 2
Frontal fibrozan alopesi

Resim 3
Patern dağılımlı fibrozan alopesi

Skar bırakan alopes�ler�n bel�rt� ve bulguları nelerd�r?

Genel olarak saçlarda bölgesel (b�r ya da daha fazla alanda)
ya da tüm saçlı der�y� tutacak şek�lde yaygın saç dökülmes�
görülür.
Etk�lenen bölgelerde der� �nce ve parlaktır, kıl kökler�n�n
ortadan kalkması t�p�kt�r. 
Saçlı der�de kızarıklık ve kepeklenme görüleb�l�r.  
Bazı alt t�plerde saç �ç�nde s�v�lce benzer� kabarıklıklar
hatta daha büyük k�st benzer� oluşumlar da �zleneb�l�r. 
Hastalar, saçlı der�de kaşıntı, yanma, ağrı ve hassas�yet
h�ssedeb�l�r. Günlük dökülen saç sayısında artma olab�l�r.
Frontal f�brozan alopes� g�b� bazı alt t�pler�nde kaş, k�rp�k,
favor� bölges� kılları ve hatta d�ğer vücut kılları da
döküleb�l�r. 
L�ken planop�lar�ste �se ağız �ç�, tırnaklar ve vücudun d�ğer
yerler�nde farklı der� bulgularına rastlanab�l�r.  

Bu grupta yer alan her hastalığın kend�ne a�t bulguları vardır.
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Kl�n�k muayene �le skar bırakan alopes�den şüphelen�ld�ğ� zaman dermoskop adı ver�len
aletle (tr�koskop�) �nceleme yapılmalıdır.
Tr�koskop�k muayene, skar bırakan alopes�n�n alt t�p� hakkında f�k�r verd�ğ� g�b�, b�yops�
alınması �ç�n en uygun alanın da bel�rlenmes�n� sağlar. 
Kes�n tanı, akt�f hastalık bölges�nden alınan b�yops� örnekler�n�n deney�ml� b�r saç
patoloğu tarafınca değerlend�r�lmes�yle konab�l�r.

Skar bırakan alopes�ler�n tanısı nasıl konur?

Resim 4
Diskoid lupus eritematozus

 

Resim 5
Folikülitis dekalvans

Bu amaçla en sık ağızdan alınan �laçlar, dışardan
saçlı der�ye uygulanan solüsyon/spreyler ve k�m�
zaman da saç �ç�ne yapılan �ğneler
kullanılmaktadır. Uzun süre devam etmes�
gerekl� olan bu tedav�lerdek� ana amaç hastalığın
akt�v�tes�n� durdurarak, saçlı der�n�n d�ğer
bölgeler�ne yayılmasına mümkün olduğu kadar
engel olmaktır. 

Bu grupta yer alan her hastalığın kend�ne özgü
farklı tedav� seçenekler� vardır. 

Skar bırakan alopes�ler�n tedav�s� nasıl yapılır?

Skar bırakan alopes�ler�n seyr� nasıldır?

Bu hastalıklarda etk�lenen bölgelerde kıl
fol�küller� harap olur ve o alanlardan tekrar saç
çıkması beklenmez. Öte yandan, bazı alt
t�pler�nde erken evrede uygun tedav�
ver�ld�ğ�nde henüz canlı olan kıl fol�küller�nden
tekrar saç çıkab�lmekted�r. 

Resim 6
Disekkan selülit

Resim 7
Brocque’un pseudopeladı

 


