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 برص چیست ؟

 

 پوستی های لکه آن در که است پوستی بیماری یک برص ویتیلیگویا

 دنبال به بیماری این. ودش می ظاهر بدن مختلف سطوح در سفیدرنگ

 چنین هم برص. شود می ایجاد پوست در دار رنگدانه های سلول تخریب

 .دارد نیز را ها چشم و بینی و دهان نظیر مخاطی سطوح درگیری توانائی

 

 علت

 رنگدانه سلولهای ایمنی سیستم برص در. باشد ایمنی خود بیماری یک است ممکن برص است ناشناخته آن علت

 نمایند تخریب را ژن یک از بیشتر یا یک داردکه وجود احتمال این و نماید می تخریب را پوستی(  مالنوسیت)  دار

 رهای روحی را عامل این آسیب می دانند.فشا یا خورشید نور نظیر منفرد، عامل یک نیز برخی و

 

 عالئم

 پوست آفتاب معرض در نواحی در شایعتر صورت به ها لکه این. هستند برص اصلی نشانه پوستی سفید های لکه

 .نماید گرفتار را لب و صورت ، بازو و پا و دست است ممکن و شود می مشاهده

 : از عبارتند درگیری شایع نواحی دیگر

 ران کشاله و بغل -

 بینی و دهان اطراف -

 ناف -

 تناسلی آلت -

 .شود می سفیدرنگ زودرس طور به برص به مبتال بیماران موی -

 آیا لکه های بیماری منتشر خواهند شد؟ 

نتشر نمی م و مانده محدود سفید های لکه افراد برخی در. ندارد وجود مسئله این کردن روشن برای روشی هیچ

شود با این حال اغلب این لکه ها به نواحی دیگر بدن انتشار 

می یابند. سرعت انتشار لکه ها در افراد با یکدیگر متفاوت 

برخی بیماران ایجاد لکه های سفید را بعد از یک فشار است. 

 فیزیکی یا روحی گزارش می دهند.
 

 تشخیص

پزشک جهت تشخیص برص از سابقه خانوادگی و دارویی، 

معاینه فیزیکی و آزمایش ها استفاده می کند. پزشک سؤاالتی 

 نظیر موارد زیر را مطرح می سازد:

 ؟ دارند ابتال برص به خانواده اعضای آیا -
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 مسائل پوستی داشته اید ؟ دیگر یا سوختگی آفتاب پوست، در ای نقطه ضایعات برص، به ابتال از قبل شما آیا -

 هستید؟ مبتال استرس یا فیزیکی های ناخوشی انواع به شما آیا -

 اند؟ شده سفید سالگی 53 از قبل شما موهای آیا -

 ؟ هستید حساس نور به شما آیا -

 .باشد می خون آزمایش و( بیوپسی) پوستی کوچک نمونه یک گرفتن شامل گاهی آزمایش های تست

 

 درمان

 :دارد زیر موارد به بسته درمان انتخاب

 سفید های لکه تعداد -

 ها لکه انتشار نحوه -

 .دهد می ترجیح را درمانی روش چه بیمار -

 اثر بی و طوالنی درمان است ممکن چنین هم. باشند می ناخواسته عوارض دارای درمانی های روش از بسیاری

 .باشد

گزینه های درمانی کنونی جراحی ، طبی و ... می باشند. بیشتر درمان ها در راستای بازگرداندن رنگ به لکه های 

 پوستی سفید می باشند.

 : شامل طبی درمانهای

 استروئیدی های کرم نظیر پوست بر مالیدنی داروهای -

 خوراکی داروهای -

 Aماوراء بنفش  اشعه همراه به دارو بردن کار به -

 .کند مطابقت درگیر ناحیه با تا بدن، نقاط بقیه در رنگ بردن بین از -

 : شامل جراحی درمانهای

 برص کوچک های لکه مورد در بیمار خود بافت از پوستی پیوند -

 پوست کوچک نواحی خالکوبی -

 : شامل درمانها دیگر

 آفتاب ضد -

 وسایل آرایشی نظیر رنگ -

 حمایت و مشاوره -

 .گردید افسرده یا آشفته خود ظاهر و پوست رنگ تغییر علت به است ممکن برص به ابتال صورت در

 : دارد وجود وضعیت این با مقابله برای روش چندین

 وی با مشاوره و پزشک به مراجعه -

 درمانی موجود های روش و بیماری مورد در اطالعات کسب -

 برص به مبتال بیماران با مشاوره -


