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Lichen plan 
 
 
Lichenul plan este o boala inflamatorie des intalnita care afecteaza pielea si mucoasele. 
Afecteaza intre 1-2 % din populatia generala. Termenul lichen provine de la lichenul gasit pe 
pietre sau copaci, iar “planus” inseamna plat, neted. Ce este Lichenul plan? Cum se 
dobandeste boala? Cum poate fi vindecat? 
 
Ce nu este lichen plan 
Pentru a intelege ce este lichenul plan este important de remarcat ce entitati nu implica 
prezenta lichenului plan. LP nu este o boala infectioasa; nu o poti da cuiva si nici primi de la 
altcineva; LP nu este o forma de cancer si se pare ca nu este nici mostenita; nu este legata de 
nutritie. 
 
Ce este LP 
LP este o boala inflamatorie care afecteaza pielea, mucoasa bucala (orala), sau ambele. Poate 
afecta de asemenea mucoasa genitala. LP afecteaza barbatii si femeile, in mod egal, dar LP 
oral afecteaza femeile de doua ori mai frecvent ca barbatii. LP apare mai frecvent la adultii de 
varsta mijlocie. Cauza LP este necunoscuta. Desi exista multe teorii menite sa explice LP, cei 
mai multi dermatologi considera ca este o boala autoimuna. Aceasta inseamna ca celulele albe 
ale sangelui care in mod normal distrug germenii, incep sa atace parti normale ale pielii, 
mucoaselor, parului si unghiilor. Sunt cazuri de LP – tip eruptiv - care apar ca reactii alergice 
la medicamente pentru HTA, boli de inima si artrite. Identificarea si renuntarea la 
medicamentul incriminat ajuta la tratarea afectiunii in cateva saptamani. Unele persoane cu 
LP pot asocia si hepatita cu virus C. 
 
LP al pielii 
LP la nivelul pielii se caracterizeaza prin leziuni rosii violacee, care pot fi insotite de 
mancarimi intense. Unele pot avea o retea albicioasa pe suprafata - striuri Wickham. Leziunile 
de LP pot fi oriunde la nivelul pielii dar apar mai frecvent pe partea interna a articulatiei 
pumnului si gleznei. Boala poate sa apara de asemenea la nivelul toracelui inferior, gatului, 
zona genitala si in rare cazuri la nivelul scalpului si unghiilor. LP la nivelul membrelor 
inferioare are o tenta mai inchisa; pot fi placi groase (LP hipertrofic) mai ales pe gambe. 
Basicile apar rar, caz in care boala se numeste LP bulos. Desi LP este oarecum usor de 
identificat clinic datorita leziunilor tipice, este necesara o biopsie de piele pentru a confirma 
diagnosticul. 
LP la nivelul pielii de obicei produce acuze minore, de aceea nu necesita tratament. In caz ca 
exista o mancarime intensa atunci necesita tratament. Cele mai multe cazuri de LP se vindeca 
in 2 ani. Dupa vindecare raman pete brun inchise la nivelul pielii. La fel ca si leziunile din LP, 
aceste pete se pot sterge cu timpul, fara tratament. Circa 1 din 5 pacienti vor avea al doilea 
puseu de LP. 
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Tratamentul LP de la niv pielii. 
Nu exista un tratament care sa vindece LP dar treatamentul este deseori eficient in 
ameliorarea pruritului si a eruptiei pana la disparitia ei. Din moment ce fiecare forma de 
lichen e diferita, nici un tratament nu este ideal. Doua dintre cele mai cunoscute tratamente 
includ utilizarea dermatocorticoizilor (creme, unguente) sau alte medicamente 
antiinflamatoare si antihistaminicele orale. Cazurile severe de LP necesita medicamente mai 
puternice cum ar fi terapie cortizonica orala sau terapie cu raze ultraviolete. Discutati fiecare 
efect secundar potential cu dermatologul dumneavoastra.. Ca si in cazul altor boli, urmand 
sfaturile dermatologului veti putea face fata lichenului plan. 
 
Lichen plan bucal 
LP bucal apare cel mai frecvent pe interiorul obrajilor, dar poate afecta si limba, buzele, 
gingiile. LP oral este mai dificil de tratat si de obicei dureaza mai mult ca LP al pielii. Din 
fericire, multe cazuri de LP bucal determina acuze minore; aproximativ 1 din 5 pacienti care 
au LP oral au si LP la nivelul pielii. 
LP oral tipic apare sub forma unor pete formate din linii fine albe si puncte care in mod 
obisnuit nu determina simptome. Dentistii le descopera frecvent in timpul examenului 
stomatologic de rutina. Formele severe de LP oral pot produce rani dureroase si ulcere in 
cavitatea bucala. Dermatologul trebuie sa se asigure ca aceste iritatii nu sunt produse de 
ciuperci, infectii sau alte afectiuni. Pentru confirmarea diagnosticului poate fi necesara 
prelevarea unei biopsii. Uneori, tesutul prelevat trebuie studiat printr-o tehnica speciala si de 
asemenea pot fi necesare teste de sange pentru a exclude alte boli . 
Exista cazuri de LP – ca reactie alergica la materiale dentare, dar sunt foarte rare. Pot fi 
necesare teste alergenice pentru a identifica alergia; in acest caz este recomandata scoaterea 
materialului dentar. 
 
Tratamentul LP bucal 
Nu exista tratament pentru vindecarea LP oral, desi exista multe tratamente care sa remita 
durerea. Daca boala nu produce durere sau arsura, tratamenutl nici nu este necesar. Formele 
severe de LP – cele insotite de durere, arsura, roseata, basici, rani si ulcere – pot fi tratate cu 
numeroase medicamente, aplicate atat la nivel local cat si oral. Ca orice alta boala ce 
afecteaza mucoasa bucala, LP poate conduce la o igiena defectuoasa si afectiuni ale gingiilor. 
Igiena orala zilnica este foarte importanta. Este obligatoriu vizita la dentist pentru examinare 
si curatare dentara de cel putin doua ori pe an. 
 
Esti la risc? 
Pacientii cu LP oral pot avea risc usor crescut de a dezvolta cancer. Datorita acestui risc este 
indicata renuntarea la fumat si alcool care pot creste de asemenea riscul. Este recomandata 
vizitarea regulata a dermatologului – la fiecare 6- 12 saptamani - pentru depistarea cancerului 
oral. 
 
Alimente de evitat 
Alimente condimentate, sucuri din citrice, rosii, bauturi cafeinizate cum ar fi cafea si cola, 
mancaruri prajite (paine prajita, chipsuri) pot agrava LP mai ales daca exista rani deschise in 
gura. 
 
Lichen Plan genital 
LP genital este mai frecvent la femei; 1 din 5 femei prezinta LP vulvar sau vaginal. De obicei 
nu exista acuze in cazul formelor usoare de LP genital, dar zonele rosii sau ranile deschise pot 
produce durere, in special in timpul contactului sexual pentru aceasta necesitand tratament. 
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Afectarea unghiala 
S-au observat modificari unghiale in LP. Majoritatea modificarilor unghiale rezulta din 
ditrugerea matricei unghiale sau a radacinii unghiei. De obicei sunt afectate doar cateva 
unghii de la maini sau picioare, rareori toate unghiile. Modificari unghiale pot apare cu sau 
fara afectarea pielii. 
Afectarea unghiala asociata LP include struri longitudinale si santuri, despicarea unghiei, 
subtierea unghiilor si pierderea unghiei. In cazuri severe, unghia poate fi distrusa temporar sau 
permanent. 
 
Afectarea scalpului. 
LP poate afecta rareori ariile paroase cum ar fi scalpul. LP cu aceasta localizare se numeste 
lichen planopilar si poate determina roseata, iritatii si, in unele cazuri pierderea ireversibila a 
parului. 
 
Mai multe despre LP 
LP poate fi neplacut si dificil de tratat, dar este o afectiune nonevolutiva. Astfel ca severitatea 
si distributia bolii se schimba rar dupa primele luni. Desi nu exista un tratament care sa 
vindece LP totusi dermatologul tau va putea gasi un plan de tratament care sa-ti controleze 
simptomele. 
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