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 دیفن سیپرون در درمان

(ریزش موی سکه ای)آلوپسی آرئاتا  

 

 

 

قَی است کِ زر ًاحیِ زچار ریسش هَ، زر تیواراى هثتال تِ ریسش هَی  (حساسیت زای)زیفي سیپرٍى یک هازُ آلرشى 

ایي زارٍ تا سرگرم کرزى سیستن ایوٌی تِ ذَز، فرایٌس التْاتی ریطِ هَ را . استفازُ  هی گرزز (آلَپسی آرئاتا)سکِ ای 

 .هتَقف هی کٌس ٍ هَّا فرصتی ترای رضس هجسز پیسا هی کٌٌس

 :در درمان با دیفه سیپرين سٍ مرحلٍ يجًد دارد

کِ تَسط پسضک )،زر ًاحیِ کَچکی از سر  (تاالتریي غلظت ایي زارٍ)% 2 تا غلظت "زر ایي هرحلِ هؼوَال:1مرحلٍ 

آى چِ طی یک تا .  ساػت تؼس ضستِ ضَز48پس از تست هَضغ تایس پَضاًسُ ضَز ٍ . ضرٍع هی ضَز (هالیسُ هی ضَز

 زاًطگاُ ػلَم پسضکی ٍ ذسهات تْساضتی زرهاًی تْراى

   هسیریت اهَر پرستاری–هؼاًٍت زرهاى 

  فًق تخصصی پًست رازیبیمارستان
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ًظیر قرهسی، ذارش، تاٍل ٍ پَستِ پَستِ ضسى  (ػالئن حساسیت)زٍ ّفتِ هَرز اًتظار است، هطاّسُ اثرات آلرشیک 

 .ضست ایي ػالئن تِ ٍاکٌص سیستن ایوٌی تسى تیوار تستگی زارز. است

پس از ایجاز حساسیت، هرحلِ تؼسی پیسا کرزى غلظت هٌاسثی از زیفي سیپرٍى است کِ یک ٍاکٌص :2مرحلٍ 

 0.001هاًٌس )زرهاى زر اتتسا از هحلَل زیفي سیپرٍى تا غلظت ذیلی پاییي . حساسیتی کافی، ٍلی ًِ زیاز، را ایجاز ًوایس

سپس غلظت زارٍ تِ صَرت ّفتگی افسایص زازُ هی ضَز تا . ضرٍع هی ضَز کِ تِ ًیوی از سر هالیسُ هی ضَز (زرصس

ٍاکٌص حساسیت ایسُ آل زهاًی است کِ کوی قرهسی ٍ ذارش . زهاًی کِ یک ٍاکٌص حساسیتی هتَسط را ایجاز کٌس

 .طَل تکطس (یک ٍ ًین رٍز) ساػت 36ایجاز ًوایس کِ حسٍز 

زهاًی کِ غلظت هٌاسة هحلَل زیفي سیپرٍى کِ ایجاز یک ٍاکٌص حساسیتی هتَسط تکٌس، تِ زست آهس، :3مرحلٍ 

 .ایي هحلَل تِ صَرت ّفتگی یا ّر زٍ ّفتِ یک تار تِ ًیوی از سر هالیسُ هی ضَز

 چگًوٍ داري را استفادٌ کىیم؟

تا قثل از رٍیص هَّا، تیوار تایسّفتِ ای یک تار زارٍ را تِ یک ًیوِ سر توالس ٍ ًیوِ زیگر تِ ػٌَاى ترص  

تِ ایي ترتیة اثرترطی . کٌترل زر ًظر گرفتِ هی ضَز ٍ ّیچ گًَِ زرهاًی رٍی ایي ترص صَرت ًوی گیرز

زارٍ تَسط پسضک کٌترل هی ضَز ٍ تستِ تِ ٍاکٌص ّای اگسهایی هطاّسُ ضسُ زٍز زارٍ افسایص یا کاّص 

 .زازُ هی ضَز

 . زستکص پَضیسُ ضَز ٍزارٍ تا ًاحیِ زیگری از پَست تواس پیسا ًکٌس"قثل از هالیسى زارٍ حتوا 

 .  ساػت پَضاًسُ ضَز چَى زیفي سیپرٍى تِ ٍسیلِ ًَر ترریة هی ضَز4824-ًاحیِ تایس  

 . تْتر است از کالُ قاتل ضستطَ استفازُ ضَز ٍ تؼس از ّر زرهاى کالُ ضستِ ضَز 

 . تواس زست تا سر ًثایس صَرت گیرز، ساػت اٍل6تِ ذصَظ زر  

 . ساػت پس از هصرف زارٍ، هَضغ ضستطَ زازُ هی ضَز48 

 .پس از هطاّسُ رضس هَّا زر سوتی کِ زرهاى هی ضَز، زارٍ تر رٍی کل ًاحیِ ریسش هَ استفازُ هی ضَز 
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 ؟اثرات درماوی دیفه سیپرين کی ظاَر می شًد

ٍلی زیفي سیپرٍى ترای ّر فرزی .  ّفتِ از ضرٍع زرهاى هطاّسُ هی ضَز12 الی 8هؼوَالً اثرات زرهاًی ایي زارٍ پس از 

پاسد زر کساًی هحتول تر است کِ آلَپسی آرُ آتا تِ هست کوتراز زُ سال زاضتِ اًس ٍریسش هَیطاى زر . هؤثر ًیست

 . اتتسا هحسٍز تَزُ است

 ؟مذت درمان با دیفه سیپرين چقذر است

زر صَرت ػسم هطاّسُ پاسد زرهاًی طی ایي هست، احتوال پاسد تِ زرهاى کن .  هاُ است8 تا 6حساقل زٍرُ زرهاى 

زرهاى تا زیفي سیپرٍى را هی تَاى پس از . است، ٍلی گاّی رٍیص هَ یک تا زٍ سال پس از ضرٍع زرهاى رخ هی زّس

تا ایي حال اکثر تیواراى از زٍرُ هجسز زرهاى سَز . رضس کاهل هَّا تِ طَر تسریجی قطغ کرز، ّرچٌس ػَز ضایغ است

 .هی ترًس

 ؟میسان اثربخشی داري چقذر است

از کل تیواراى هثتال کِ تحت زرهاى زیفي سیپرٍى قرار هی گیرًس، تیص از ًیوی از تیواراى رضس ذَب یا هتَسط هَّا را 

اگر تیواری ّوِ سر را زرگیر کرزُ تاضس ضاًس . ًطاى هی زٌّس، تقیِ تیواراى تا پاسد کن یا تسٍى پاسد ذَاٌّس تَز

 .است% 20زرهاى هَفق کوتر ٍ ًسزیک تِ 

 آیا پس از رشذ مًَا، مجذدا ریسش مً رخ می دَذ؟

گاّی ٍقتی هَّا هجسزاً رضس    . تایس زر ًظر زاضت کِ تیواری آلَپسی آرئاتا تیواری است کِ سیر تسیار هتغیری  زارز

زرهاى تا زیفي . هی کٌٌس رضس هَّا ازاهِ هی یاتس، ٍلی تیي ًین تا سِ چْارم تیواراى ریسش هجسز هَّا را تجرتِ هی کٌٌس

سیپرٍى، حولِ سیستن ایوٌی تسى ػلیِ ریطِ هَّا را تِ طَر کاهل ذاهَش ًوی کٌس، حولِ ای کِ هوکي است هست 

. طَالًی ازاهِ یاتس
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 عًارض درمان

 ساػت طَل    48 تا 24ػارضِ اصلی زرهاى ایجاز یک ٍاکٌص حساسیتی ذفیف از قرهسی ٍ ذارش است کِ هؼوَال 

ایي ػالئن هؼوَال ًطاى زٌّسُ غلظت . هی کطس اها تؼضی تیواراى ذارش ضسیس، سَزش، تاٍل یا تَرم را تجرتِ هی کٌٌس

زیاز زارٍ است ٍ زر صَرت قطغ زرهاى، ایي ػَارض تِ طَر کاهل تْثَز هی یاتٌس یا هوکي است تا زارٍیی کِ پسضک 

تا ًاحیِ زیگری از پَست تواس  (هثال از طریق تالص)اگر زارٍ هستقین یا غیر هستقین .ترای ضوا تجَیس هی کٌس تْثَز یاتس

 .یاتس هی تَاًس زر آى هحل ایجاز حساسیت کٌس

، کْیر تواسی، اگسها (تسرگ ضسى ٍ التْاب غسز لٌفاٍی ًاحیِ گرزى)سایر ػَارض جاًثی ضاهل لٌفازًَپاتی 

، تیرُ تر ضسى یا رٍضي تر ضسى پَست ٍ (ضثِ اریتن هَلتی فرم)هٌتطر، ًسرتاً ٍاکٌص ّای پَستی زیگر  (حساسیت)

 .هی تاضس(لک ٍ پیس)ٍیتیلیگَ 

 

 

 

 

 

 

 

 


