پیسی ،برص ،لک و پیس یا ویتیلیگو:
اختالل تولید رنگدانه است که در آن سلولهایی
که رنگدانه تولید می کنند در قسمتهایی از

معموالً افراد مبتال به پیسی اول از همه به لدکده هدای

ولی این اختالل گاهی پیشرفت می کند و بده

سفید روی پوستشان توجه میکنند .این لکه ها بیشتر از

مرور زمان این لکه های سفید به دیگر ندواحدی

همه در مناطق در معرض نور از قبیل دسدتدهدا ،پداهدا،

پوست تخریب می شوند که در نتیجه لکه های

بازوها ،صورت و لبها شایع هستند .دیگر نقاط شایع لکه

سفیدی در نواحی مختلف بدن ظاهر میشود.


مویی که در نواحی مبتال ،رشد میکند معموال

عالیم بیماری:

در برخی افراد لکه های سفید گسترش نمییابدد

های متعددی در ایجاد آن مطرح شده است.

و چشم ،پره های بینی ،ناف و نواحی تناسلی.

به تعداد لکههای سفید اضافه میشود.



لکه های سفید نواحی کمی را درگیر می کند.



لکه های سفید یک سمت بدن را درگیر می کند.



لکه های سفید در بدن پراکنده هستند..

گاهی این بیماری به دنبال صدمه فیزیکی از
عالوه بر لکه های سفید روی پوست ،ممکن است افدراد

قبیل آفتاب سوختگی یا استرس عاطفی ایجاد
مبتال به پیسی ،سفید شدن زودرس موهای سر ،ابروها و

می شود .پیسی می تواند بیماری ارثی باشد
یعنی در بین افراد فامیل بروز کند .این بیماری
گرچه تهدید کننده حیات نیست ولی بعلت
ایجاد بدشکلی ظاهری مخصوصا در افراد تیره
پوست  ،باعث بروز مشکالت روحی ،انزوا و
گوشه گیری میگردد.

برخی دیگر انتشار سریعاً رخ میدهد .در بدرخدی
افرادپس از دوره های استرس فیزیکی یا روحدی،

پیسی معموالً به یکی از سه شکل زیر ظاهر میشود:

علت بیماری دقیقا مشخص نشده ولی فرضیه

آهستگی طی چند سال گسترش می یابد و در

های سفید عبارت اند از زیر بغل وکشاله ران ،اطراف دهان

سفید میشود.

علت پیسی چیست؟

بدن گسترش مییابند .در بعضی افراد پیسی به

ریش را داشته باشند .افراد با پوست تیره ممکن اسدت
متوجه از بین رفتن رنگ در ناحیه ای در داخل دهدانشدان
شوند.

درمان پیسی:
متاسفانه درمان قطعی برای بیماری وجود ندارد..
هدف اصلی در درمانهای رایج ویتیلیگو ،بهبود
وضعیت ظاهری پوست است و روند درمان نیاز به

وتیلیگو

زمان طوالنی دارد انتخاب نوع درمان به و ،محل
تعدادو پراکندگی لکه های سفید بستگی دارد.
استروئید موضعی:
میتواند در برگرداندن رنگ پوست کمک کند،
بخصوص اگر این درمان در مراحل اولیه بیماری

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

شروع شود.
نور درمانی (فتوتراپی):
با وجود آن که استفاده از نور درمانی مدی تدواندد
عوارضی را برای شخص به همراه داشدتده بداشدد
(بخصوص برروی پوست نواحی سالم) ،در مدواردی
که بیماری شکل گستردهای دارد ،انتخاب دیدگدری
برای درمان لکههای پوستی باقی نمیماند.
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