
  پیسی، برص، لک و پیس یا ویتیلیگو:

ازبین رفتن اکتسابی رنگدانه های پوست ،موو         

وگاهی مخاط با علت نامشخص که با از دسوت          

رفتن مالنوسیت )سلول های تعیین کونونود           

 رنگدانه ( همراهی دارد.

 علت پیسی چیست؟

علت بیماری دقیقا مشخص نشد  ولی فرضیوه        

های متعددی در ایجاد آن مورورش هود              

است.مانند:تخریب مالنوسیت ها بور اسوا         

واکنش های خود ایمنی،آزا هدن مووادی از          

انتهاهای عصبی که سبب کاهش مالنوسیت می       

هود،اختالالت متابولیکی )تجمع متابولیت های      

سمی ورادیکال هوای آزاد اکسویودان در            

مالنوسیت (،خودتخریبی مالنوسیت ها )ناهوی        

از اختالل در مسیر های تونومویوش ورهود              

سلولی(.گاهی این بیماری به دنبوال دودموه            

فیزیکی از قبیل آفتاب سوختگی یا اسوتور          

تواند بیمواری   عاطفی ایجاد می هود. پیسی می  

ارثی باهد یعنی در بین افراد فامیل بروز کنود.          

این بیماری گرچه تهدید کنند  حیات نیسوت        

در “ ولی بعلت ایجاد بدهکلی ظاهری مخصودا     

باعث بروز مشکالت روحی،    افراد تیر  پوست ،     

 انزوا و گوهه گیری میگردد.

  

یابد ولی این     های سفید گسترش نمی     در برخی افراد لکه   

اختالل گاهی پیشرفت می کند و به مرور زموان ایون              

یابند .در     های سفید به دیگر نواحی بدن گسترش می         لکه

بعضی افراد پیسی به آهستگی طی چند سال گستورش          

دهود. در       یابد و در برخی دیگر انتشار سریعًا رخ می          می

های استر  فیزیکی یا روحی، به        برخی افرادپس از دور    

 های سفید اضافه میشود. تعداد لکه

 عالیش بیماری:

 

هوای     معمواًل افراد مبتال به پیسی اول از همه به لکه         

هوا     سفید روی پوستشان توجه میکنند. این لوکوه         

بیشتر از همه در مناطق در معرض نور از قوبویول               

دستها، پاها، بازوها، دورت و لبها هایع هسوتونود.           

اند از زیر بغل      دیگر نقاط هایع لکه های سفید عبارت      

های بینی، ناف     وکشاله ران، اطراف دهان و چشش، پر       

 .و نواحی تناسلی

 

 :هود پیسی معموالً به یکی از سه هکل زیر ظاهر می

 

 .لکه های سفید نواحی کمی را درگیر می کند 

             لکه های سفید یک سمت بدن را درگیور موی

 کند.

 .لکه های سفید در کل بدن پراکند  هستند 

های سفید روی پوست، ممکون اسوت           عالو  بر لکه  

افراد مبتال به پیسی، سفید هدن زودر  مووهوای           

سر، ابروها و ریش را داهته باهند. افراد با پووسوت             

تیر  ممکن است متوجه از بین رفوتون رنور در              

 .ای در داخل دهانشان هوند ناحیه
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 تشخیص:

  از طریق معاینه بالینی ونوع ضایعات 

 مشاهد  ضایعات با المپ وود 



 درمان پیسی:

 متاسفانه درمان قرعی برای بیماری وجود ندارد.

 های رایج ویتیلیگو، بهبود  هدف ادلی در درمان

 وضعیت ظاهری پوست است و روند درمان نیاز به  

 زمان طوالنی دارد انتخاب نوع درمان به محل،

  تعدادو پراکندگی لکه های سفید بستگی دارد.

 استروئید موضعی:
تواند در برگرداندن رنر پوست کمک کند، بوه           می

خصوص اگر این درمان در مراحل اولیه بویومواری           

 هروع هود. 

 نور درمانی )فتوتراپی(: 
تووانود      با وجود آن که استفاد  از نور درمانی می  

عوارضی را برای هخص به همرا  داهته بواهود           

)بخصوص برروی پوست نواحی سالش(، در مواردی         

ای دارد، انوتوخواب          که بیماری هکل گسترد    

 های پوستی می باهد. مناسبی برای درمان لکه

 سایردرمان ها:

نانومتر،درمان جراحی با پیوونود        803لیزر اگزایمر   

پوست،درمانهای آنتی اکسیودان، درموان هوای          

 بیرنر کنند  پوست،،استروئید خوراکی

 وتیلیگو
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آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان 
وحدت اسالمی، بیمارستان فوق تخصصی 

 پوست رازی

 55853655تلفن: 

 5333003پیامک: 

 وب سایت:

razihos.tums.ac.ir 

 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل: 


