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 ووتعد االمعدةة ووااألمعاء وواالجهھازز االتناسلي.وو) هھھھو ااضطراابب يیؤثر على االجلد ووبطانة االفم LP( نبسطاالحزاازز االممرضض 
ال عالقة لهھ وو هھھھو أأنهھ غيیر معدييعنهھ  ما هھھھو معرووفف٬، ذذلك من رغمووبالليیست مفهھومة تماما.  منبسطاالحزاازز االأأسبابب 

ووااالحتاللل.المجموعة ااالقتصادديیة ااالجتماعيیة ب  
 

1حواالي  لدىىهھھھذاا ااالضطراابب يیحدثث  60 ووما بيین كال االجنسيین٬،ليیحدثث ٬، وو٪ من االسكانن2- ٪ من االمرضى 65-
في االغالب وويینتشر لنساء. مقاررنة باسنوااتت في عمر أأقل بعشر االرجالل االحدووثث لدىى يیميیل إإلى وومن االنساء. بهھ االمصابيین 

30ما بيین عمر وولمسنيین ( لدىى ذذوويي ااألعمارر االمتوسطة سنة). 70-  
 

االذيي يیظهھر في االفم عددداا من وويیمكن أأنن يیتخذ االحزاازز االمنبسط الفم. بلجلد ووكذلك با منبسطيیمكن أأنن يیحدثث االحزاازز اال
شكل نمط  بيین خطوطط بيیضاء مرتفعة قليیال فيما تترااووحح أأنن في االوااقع). وويیمكن لهھذهه ااألشكالل أأشكالل  6ااألشكالل (

االحزاازز بغض االنظر عن شكل ووبقع بيیضاء أأوو قرحح. إإلى وعا) حلقة (االشكل ااألكثر شيیيیشبهھ االمزرركش متشابك أأوو 
.يیعتبر االعالجج متماثلاالمنبسط٬،   

 
حدثث إإذذاا وو. يیحدثث في االخد ااآلخر٬، سوفف ٬، فإذذاا حدثث في أأحد االخديینفي االفم ييناظظرتشكل بفي يیحدثث االحزاازز االمنبسط 

االقوسس االسفلي لقوسس االعلويي إإذذاا تأثر ايیحدثث ب(كما أأنهھ من االمرجح أأنن فإنهھ يیحدثث في االجانب ااآلخر  االلثةفي جانب من 
. تناظظريياالحزاازز االمنبسط بشكل غيیر في بعض ااألحيیانن يیمكن أأنن يیحدثث ووسانن. للبالنسبة ). ووبالمثل صحيیحوواالعكس 

). amalgam( معدنيحشو مستمر لووضع ضم االخد أأوو االلسانن في يیكونن ندما االحدووثث بهھذاا االشكل عميیل إإلى يیوو
.بحشو غيیر معدني أأوو ااستبداالهھلحشو يیتم صقل ااعندما االتقلص ميیل إإلى وويی  

 
.االذقناالرسغيین وواالساقيین ووكل من االذررااعيین ووعلى ااألخص االجلد مناططق ووتشمل   

 
. وومع ذذلك٬، في ددررااسة حديیثة تبيین أأنن تقلص تلقائيسنة مع  15إإلى  10تستمر لمدةة تصل إإلى  أأنن بيیضاءااليیمكن للبقع وو

.سنة 41/2االمدةة حواالي متوسط   
 

غيیر متناظظرةة هھھھذهه ااآلفاتت غالبا ما تكونن وو. منبسطلحزاازز االآآفاتت مماثلة ليیمكن أأنن تسبب االتي بعض ااألددوويیة هھھھناكك 
تميیل إإلى أأنن تختفي بعد ااالنتهھاء من االعالجج بالعقاقيیر. ووهھھھي . )lichenoid reactionsيیة (االحزاازز ةحساسيیاالووتسمى 
جج مرضض االسكريي ووااررتفاعع ضغط االدمم. تلك االمستخدمة في عاليیة االحزاازز حساسيیاتتتسبب ما عاددةة االتي  ااألددوويیةووتشمل 

.تلك االحساسيیةتثيیر أأنن عالجج االتهھابب االمفاصل االرووماتويیديي) االمستخدمة في مالحح االذهھھھب (أليیمكن كما   
 

تكراارر حدووثث ووقف ة أأوو محاوولعن االحزاازز االمنبسط نتج يیيیمكن أأنن ااالحتقانن أأوو ااأللم االذيي لى االحد من عاالعالجج يینطويي 
هھھھذاا االعالجج ااألخيیر لتهھدئة ااالستجابة االمناعيیة االتي تشارركك في ) Steroidsروويیدااتت (ااالستيیستخدمم ت. ووبيیضاءاالبقع اال

.االحزاازز االمنبسطفي بكثرةة   
 

. سنة 70 - 30في االفئة االعمريیة من ااألشخاصص ؤثر على يی هھھھو ااضطراابب غيیر معديي منبسطباختصارر٬، االحزاازز االوو
على االخديین  يأأساسووبشكل ع بيیضاء متناظظرةة٬، بقفي شكل في االفم وويیحدثث يیحدثث سوااء على االجلد وو / أأوو في االفم. وو
 ة. ووغالبا ما تكونن "االبقع" غيیر مريیحةسن 41/2ةة هھھھذهه االبقع االبيیضاء مدمتوسط يیبلغ ووجانبي االلسانن. بعلى االلثة وووو

٬، يیمكن شديیدفي حالة ااالنزعاجج االاالعالجج االطمأنيینة ووووعاددةة ما يیستلزمم  .ططالما أأنهھا تختفي اططبيیعيی ااأأمريیعد ذذلك وولكن 
. االمشكلة) لحل Steroids( منشطاتتلاااء إإعط  

 
 


