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آفتاب یزد  -داوود خانی :برص یا پیســی یکی از شایعترین بیماریهای
پوستی میباشد که در جوانان بیشــتر بروز میکند .امروزه افراد بسیاری در
دنیا درگیر این بیماری هســتند و چون این بیماری مســتقیما بر روی ظاهر
افراد مبتال اثر میگذارد عمدتا باعث به وجود آمدن حساسیتهایی میشود و
اعتماد به نفس افراد مبتال را کاهش میدهد که خود میتواند زمینه پیشرفت
بیماری را ایجاد کند .ریشه این بیماری تاکنون به طور کامل شناسایی نشده
است ولی متخصصان با بررسی فرضیات شیوههای درمانی جدیدی را معرفی
کردهانــد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یــزد در اینباره با دکترحمید
وحیدی ،متخصص پوست و مو گفتگو کرده است.
وی دراینباره میگوید :بیماری برص یا پیسی ،یک بیماری خود ایمنی است
که بر اثر حمله سیســتم ایمنی بدن به رنگدانههای پوست در نقاط مختلف
بدن اتفاق میافتد و در نتیجه باعث به وجود آمدن لکههای روشــن بر روی
پوســت میشــود .این بیماری با نامهای دیگری مثل ویتیلیگو نیز شناخته
میشــود.دکتر وحیدی اظهار کرد :این لکههای ســفید به دلیل ازبین رفتن
رنگدانههای پوســت ( مالنین ) در بخشهایی ازپوست به وجود میآیند شما
هم افرادی را دیدهاید که بخشهایی ازپوســت صورت و یا کام ً
ال سفید شده
است ،مثل اینکه اصال رنگی ندارد و یا یک کاسه شیر روی پوست دست شان
خالی کرده اند.
این متخصص پوســت ومو اضافه کرد :هجوم این لکههای ســفید به پوست
هر بخشــی از بدن ممکن است رخ دهد ولی این لکه هاعالقه شدیدی دارند
که همزمان دردوطرف بدن به صورت قرینه ،ســر و کله شــان پیدا شــود.
با این حال صورت ،لب ها ،دســت ها ،بازوها ،پاها و نواحی تناسلی بیشترین
مناطقی هستند که در آنها عالیم ابتال به بیماری برص دیده میشود.
وی توضیح داد که "مالنین " ،رنگدانهای اســت که رنگ پوست و موی فرد و
همچنین رنگ چشمان را تعیین میکند .مالنوسیت ها ،سلولهایی در پوست
بدن هستند که رنگدانه مالنین را تولید میکنند.حاال اگر این سلولها از بین
بروند و یا توانایی تولید مالنین را از دســت بدهند ،رنگ پوست روشن ترشده
و یا به طورکلی سفید میشود.
 nاز هر صد نفر دو نفر به برص مبتال میشوند

دکتــر وحیدی اظهار کرد که اگر جمعیت را به گروههای صد نفری تقســیم
کنیم ،از هر صد نفر دو نفر به برص مبتال میشوند و حدود نیمی از این افراد
پیش از بیست سالگی ،لکههای پیسی را روی پوست خود پیدا میکنند.
این متخصص پوست ومو بیان کرد :افرادی که به بیماری برص مبتال هستند،
سلولهای سازنده مالنین را در پوست خود از دست دادهاند و ممکن است که
سلولهای رنگ ساز را نیز از بین ببرد.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص پوست و مو بررسی کرد

چرابیماریبرصبهوجودميآيد؟

وی افزود :برخی محققان معتقد هســتند که
سیستم ایمنی بدن درحین ازبردن میکروب ها،
اشــتباها علیه این مالنوســیتها وارد عمل
شــده و آنها را از پای در مــیآورد ولی برخی
محققان نیز میگویند وجــود یک نقص ارثی
موجب حساس شدن سلولهای رنگدانه ساز به
آسیب میشود.
دکتر وحیدی ابراز داشت که تمام افرادی که به
بیماری پیسی مبتالهستند ،نشانههای یکسانی
را تجربه نمیکنند.در بعضی افراد ممکن است
فقط چند لکه ســفید دیده شود ولی در برخی
دیگر پیسی با شــدت و وسعت بیشتری ظاهر
میشود.
این متخصص پوســت ومو عنوان کرد :اگر فردی پوســت روشــنی دارد و به
برص مبتال باشد ،در صورتی که در برابر نور خورشید قرار گرفته و برنزه شود،
خواهد دید که در مناطقی ازپوست تان تفاوت رنگی با پوست برنزه تمام بدن
وجود دارد بنابر این بیماری برص درافراد با پوســت تیره بســیار واضحتر از
سفید پوستان است.
وی اظهار کرد :تمام لکههای سفید ایجاد شده به دلیل ابتال به بیماری برص
با یک شدت رنگدانههای خود را از دست نداده اند ،حتی در یک لک میتواند
ســایههای مختلفی وجود داشته باشد لذا کســانی که این بیماری را تجربه
کردهاند میدانند بیماری آنها با از دســت دادن ناگهانی رنگدانه دریک بخش
ازپوستشــان شروع شده و به تدریج بر تعداد لکههای سفید افزوده شده است
و بدون دلیل متوقف میشود و این روند به صورت متناوب تکرارخواهد شد.
دکتروحیدی اضافه کرد :تقریباً میتوان گفت لکههای ســفید ایجاد شده به
دلیل ابتال به بیمــاری برص هیچ گاه به خودی خــود بهبود پیدا نمیکنند
ومتاسفانه تا کنون روش درمانی موثری نیز برای بهبود تمام بیماران شناسایی
نشده است.
این متخصص پوســت ومو مطرح کرد که گاهی بهترین درمان برای بیماری
برص این اســت که اصال هیچ درمانی انجام نشــود.اگر شــما پوست روشنی

یک متخصص پوســت و مو گفت :لکههای پوستی عموما به چند گروه تقسیم میشوند که نوع شایع آن ناشی از تغییرات هورمونی در بدن و
بیشــتر در زمان بارداری است و اصطالحا لک حاملگی نامیده میشود .کورش احمدپور در گفتوگو با ایسنا افزود :لکهای حاملگی عمدتا در
دوران بارداری بر روی پوست ظاهر میشود ،اما امکان دارد تغییرات هورمونی در افراد غیرباردار نیز رخ دهد و موجب ایجاد لک بر روی پوست
آنها شــود.وی در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد لک بر روی پوست ممکن است بهعلت تابش شدید نور آفتاب رخ دهد ،بیان کرد :معموال ایجاد
لک بر روی پوستهای خیلی روشن و چشمهای روشن شایعتر است ،پوستهای تیره در برابر نور آفتاب مقاومتر هستند.احمدپور در خصوص
راههای درمانی برای لکههای پوستی گفت :درمانهای شیمیایی مانند محلول ،ضدآفتاب و کرمهای ضدلک برای افراد دچار این عارضه پیشنهاد
میشود ،اگر فرد به درمان شیمیایی پاسخ ندهد در موارد پیشرفته ،درمانهای لیرزی نیز مورد استفاده قرار میگیرد ،تمامی افراد در طول دوره
درمان لکههای پوستی باید از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب پرهیز و از ضدآفتاب استفاده کنند.وی ادامه داد :برخی لکههای پوستی ناشی از
تابش شدید نور آفتاب امکان دارد به سرعت پیشرفت و تبدیل به ضایعات پوستی بدخیم شوند ،معموال افرادی که در معرض تابش نور آفتاب
به مدت طوالنی قرار دارند به این عارضه دچار میشوند و معموال در سنین باال رخ میدهد.وی بیان کرد :در عارضههای پوستی بدخیم باید در
گام اول از لکههای پوستی نمونهبرداری و سپس مراحل درمانی اختصاصی پیگیری شود ،برخی از این ضایعات پوستی کشنده نیز هستند ،اما
عمدتا لکههای پوستی درمان خود را دارند و جای هیچگونه نگرانی نیست.احمدپور با تاکید بر اینکه مصرف موادغذایی با طبع سرد تاثیری در
شــکلگیری لکههای پوستی معروف به "لک و پیسی" ندارد ،یادآور شد :این مسائل تصورات عامیانه است و پایه علمی ندارد" ،لک و پیسی"
بهعلت از بین رفتن رنگدانههای طبیعی پوست ایجاد میشود و دلیل آن نامشخص بوده و پایههای سیستم ایمنی در آن دخیل است.

دارید بهتر اســت از برنزه کردن پوست تان
خــودداری کنید چــون با ایــن کارمانع
پیدایش تضاد رنگ در پوســتتان شــده و
تغییر رنگ لکههای ســفید کمتربه چشم
میآید.وی اظهارکرد :مالنین مانند چتری
از پوســت دربرابر اشــعههای خورشــید
محافظــت میکند.این لکههای ســفید از
آنجا که مالنین خود را از دســت دادهاند
هیچ حفاظتی در برابر نورخورشید ندارند
و بنابراین به راحتی دچار آفتاب سوختگی
میشوند.
دکتر وحیدی توصیــه کرد :افراد مبتال به
بیماری برص باید تالش کنند که پوســت
شــان را با لباس بپوشانند و روی صورت ،دستها و پاها که با لباس پوشانده
نمیشــوند ،کرم ضدآفتاب با  spfحداقل  ۱۵بمالند و درساعات بین ۱۰صبح
و ۴بعد از ظهرکه در آن شــدت نور خورشید شدید است زمان مناسبی برای
خارج شدن از منزل به شمار نمیآید.
این متخصص پوست ومو افزود :افراد مبتال به بیماری برص میتوانند از انواع
کرم پودرها و پنکیکها برای پوشــاندن لکههای ســفید ،ایجاد شده استفاده
کنند تا به زیبایی ظاهری شان کمک کند و مواد آرایشی ضدآب که با شست
و شو هم روی پوســت باقی میمانند ،میتوانند به فرد مبتال در دستیابی به
زیبایی ظاهری کمک کنند.
وی تشــریح کرد :شــیرها و کرمهای برنزهکننده محتوی یک ماده شیمیایی
به نام " دی هیدروکسی استون" هستند که برای رنگین کردن پوست نیازی
به وجود مالنوســیتها ندارند ،رنگ ناشــی از این فرآوردهها به تدریج محو
میشوند و با هر بار ریزش سلولهای مرده از روی پوست ،بخشی از این رنگ
نیز با آنها از پوست جدا میشود.

 nهدف اصلی از درمان برص،بهبود ظاهر بیمار است

دکتر وحیــدی بیان کــرد :هدف اصلــی از درمان کردن بیماری پوســتی
برص،بهبود ظاهر بیمار است.درمان این بیماری زمان زیادی میطلبد در حد
بین  ۶تا ۱۸ماه انتخاب روش درمان بستگی به تعداد ضایعات سفید محل آن
دربدن و اندازه آنها دارد.
این متخصص پوســت ومــو ادامه داد که روشهایی کــه اکنون برای درمان
افراد مبتال به بیماری برص وجود دارد شــامل درمانهای دارویی ،جراحی و
درمانهایی که شــامل هم جراحی و هم دارویی است و ممکن است که یک
روش درمانی بخصوص برای یک بیمارمبتال به برص مفید باشد برای دیگری
مفید نباشد.
وی ادامه داد :بعضی از ضایعات ســفید ایجاد شــده به دلیل بیماری برص به
کمک داروهایی مانند اســتروئیدها که عمدتاً بطور موضعی استفاده میشود
ممکن است که از بین بروند.
دکتــر وحیدی ادامه داد :گاهــی از این داروها (اســتروئیدها) برای ضایعات
سفیدی که عمر زیادی از آنها نگذشته و مخصوصا برای کودکان زیر ده سال
اســتفاده میشــود.از نوعهای قویتر آنها گاهی برای بزرگساالن نیز استفاده
میشود.حداقل سه ماه زمان برای نتیجه گرفتن الزم است.این داروها ازجمله
ایمنتریــن و مفیدترین داروها در درمان ویتیلیگو به حســاب میآیند اما به
خوبی نور درمانی ( اشعه ) نیستند.
این متخصص پوست ومو بیان کرد:اشعه درمانی موثرترین روش درمانی برای
افراد مبتال به بیماری برص به حساب میآید و مهمترین هدف استفاده از این
روش عادی کردن رنگ ضایعات ســفید است لذا افراد قبل از استفاده از این
روش باید دارویی به نام پسورالن را بخورند تا اشعه بتواند اثر کند.
وی میگوید :در افرادی که بیماری برص بیش از  ۵۰درصد سطح بدن آنها را
گرفته گاهی از داروهایی استفاده میشود که رنگ بر هستند که رنگ مناطق
بــه اصطالح پررنــگ را از بین میبرد تا چند رنگی نباشــد.داروهای خانواده
"هیدوروکینون" از این دســته اســت که در جای خودش حرف زیادی برای
گفتن دارد.
دکتر وحیدی متذکر شــد :پاســخ به درمان بیماری برص معموال چند ماه تا

 nدکتر وحیدی :تمام لکههای سفید ایجاد
شــده به دلیل ابتال به بیمــاری برص با یک
شدت رنگدانههای خود را از دست نداده اند،
حتی در یک لک میتواند سایههای مختلفی
وجود داشته باشد لذا کسانی که این بیماری
را تجربه کردهاند میدانند بیماری آنها با از دست دادن ناگهانی
رنگدانه دریک بخش ازپوستشان شــروع شده و به تدریج بر
تعداد لکههای ســفید افزوده شده اســت و بدون دلیل متوقف
میشود و این روند به صورت متناوب تکرارخواهد شد
 nبه طور کلی بیماری برص یک درگیری پوســتی است که به
علت نمایان بودنش گاهی فقط از نظر روحی فرد را دچارمشکل
میکند و متاسفانه دانشمندان هنوز نتوانستهاند چگونگی سیر این
بیماری را کشف کنند اما در مواردی که لکهها محدود هستند،
میتوان ازطریق دارو یا پیوند ،آنها را کنترل کرد
 nبیماری برص یا پیسی ،یک بیماری خود ایمنی است که بر اثر
حمله سیستم ایمنی بدن به رنگدانههای پوست در نقاط مختلف
بــدن اتفاق میافتد و در نتیجه باعث بــه وجود آمدن لکههای
روشن بر روی پوست میشود .این بیماری با نامهای دیگری مثل
ویتیلیگو نیز شناخته میشود
چند سال زمان میبرد لذا جهت جلب اطمینان بیمار و همراهی او در درمان
بهتر است عکسهای بیمارانی که تحت درمان موفقیت آمیز قرار گرفته را به
شخص نشان داد و قبل و در طول درمان نیزعکسهای کنترل جهت تقویت
روحی بیمار وبررسی به درمان گرفته و نشان داده شود.
این متخصص پوست ومواظهار داشت :روشهای جراحی مختلفی برای درمان
افراد مبتال به بیماری برص وجود دارد که شــامل پیوند پوست ،تاتو کردن و
تزریق سلولهای مالنین سازمی شود.
وی افزود :در روش جراحی پیوند پوســت؛ پیوند پوست از مناطق دیگر بدن
برای ضایعات بخصوصی اســت و روش تاتو کردن بیشــتر بــرای ناحیه لب
مخصوصاً برای سیاه پوستان کاربرد دارد اما این روش سختی برای دکترهای
با تجربه اســت چون جور کردن رنگ مناطق کمرنگ و پر رنگ کار سادهای
نیست.
دکتــر وحیــدی بیان کــرد :روش درمانی تزریق ســلولهای مالنین ســاز
برای درمان افراد مبتال به برص بدین صورت است که در این روش از پوست
ســالم نمونهبرداری شده و در محیط آزمایشگاه سلولهای مالنین ساز کشت
داده شده و آنها را در مناطقی که نیاز است به اصطالح میکارند.
این متخصص پوســت ومو عنــوان کرد :بیماری برص یکــی از بیماریهای
پوســتی اســت که از مدتها پیش آن را شناخته و تحت عنوانهای مختلف
از آن یاد کرده اند.
 nامکان ابتالی وراثتی بیماری برص  ۲۰درصد است

وی بیان کرد :امکان ابتالی وراثتی بیماری برص تنها  ۲۰درصد است بنابراین
ممکن اســت هر کس با زمینه ژنتیکی یا غیــر ژنتیکی به این بیماری مبتال
شــود .دکتر وحیدی اظهار داشت :لک و پیسهای ایجاد شده در افراد مبتال
به بیماری برص ابتدا از مناطقی که بیشــترتحت فشارهستند ،مانند آرنج ها،
زانوها و نشیمنگاه شــروع میشود اما گاهی در نقاط دیگر بدن هم گسترش
پیدا میکند و در بعضی افراد هم ابتال پس از زخم شدن ناحیه رخ داده است.
این متخصص پوســت ومــو ادامه داد که روند پیشــرفت بیماری برص قابل
پیشبینی نیســت و اینکه بیمــاری در آینده چه ســیری را طی میکند و
آیا کســی که دو یا سه لکه سفید داشته باشــد لکه هایش اضافه یا محدود
ال خود به خود خوب میشــود یا نه ،کام ً
میشــوند یا اص ً
ال مشــخص نیست
لذا ممکن اســت در فردی  ۲یا  ۳لکه سالیان ســال ثابت بماند درحالی که
در فــرد دیگری ظرف مدت کمتر از  ۴ماه ،لکهها ســطح وســیعی از بدن را
بپوشانند.
وی گفت :به طور کلی بیماری برص یک درگیری پوســتی است که به علت
نمایان بودنش گاهی فقط از نظر روحی فرد را دچارمشکل میکند ومتاسفانه
دانشــمندان هنوز نتوانستهاند چگونگی ســیر این بیماری را کشف کنند اما
در مواردی که لکهها محدود هســتند ،میتوان ازطریق دارو یا پیوند ،آنها را
کنترل کرد.
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