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بفرمایید عامل  ابتدا  لطفا  آقای دکتر!   :
تعیین کننده رنگ پوست چیست؟

رنگ پوست توسط سلول هایی به نام »مالنوسیت« 
تولید می شود که معموال در الیه  خارجی پوست و 
ریشه موها قرار دارند. با توجه به میزان رنگدانه یا 
پیگمان تولیدشده، رنگ پوست از سفید خیلی روشن 
تا سیاه متغیر است، در حالی که تعداد سلول های 
مالنوسیت در افراد سیاهپوست و سفیدپوست یکسان 
است، بنابراین اگر سلول های مالنوسیت به  هر علتی 
از جمله تحت تاثیر نور خورشید، رنگدانه  بیشتری 
تولید کنند پوست تیره تر و اگر رنگدانه کمتری تولید 

کنند پوست روشن تر خواهد شد. 
مبتال  ویتیلیگو  به  افراد  بعضی  چرا   :

می شوند؟
اگر به هر دلیلی سلول های مالنوسیت در ناحیه ای 
از پوست از بین بروند، پوست سفید و روشن تر 
از اطراف می شود که »بیماری ویتیلیگو« نام دارد 
و با اسامی برص یا پیسی نیز شناخته می شود. این 
تغییررنگ پوست برای فرد خوشایند نیست. ویتیلیگو 
یک بیماری خودایمن است و مانند دیگر بیماری های 
این گروه، سلول های ایمنی بدن علیه مالنوسیت ها 

فعال می شوند و آنها را از بین  می برند. 
منشاء ابتال به ویتیلیگو مشخص نیست اما استرس 
و زمینه ژنتیک در بروز آن نقش دارند. همچنین 
می تواند با برخی بیماری های خودایمنی مانند دیابت 
و کم کاری تیروئید نیز مرتبط باشد و ممکن است 

فرد همزمان به چنین بیماری هایی نیز مبتال باشد. 
این بیماری می تواند در سنین مختلف از کودکی تا 

بزرگسالی ظاهر شود.
: ویتیلیگو در همه  بیماران با عالئم مشابهی 

ظاهر می شود؟
ویتیلیگو انواع مختلفی داشته و در بعضی افراد حالت 
ِسگمنتال دارد. ِسگمان در اصطالح پزشکی پوست 
به قسمتی از پوست گفته می شود که ریشه عصبی 
توسط یک عصب، حس دهی می شود بنابراین گاهی 
اوقات قسمتی از پوست تحت تاثیر یک عصب، بی رنگ 
می شود و رنگ سایر نواحی پوست ثابت است. این 
نوع ویتیلیگو بهترین حالت است زیرا منتشر نمی شود 
و فقط محدود به ناحیه مشخصی است. گاهی بیماری 
در نواحی محدودی فرد را مبتال می کند اما در بعضی 
موارد به سرعت پیشرونده است و می تواند در مدت 
کوتاهی بیشتر نواحی پوست را درگیر کند که این 

روند در افراد مختلف قابل تشخیص است. 
: آیا ویتیلیگو بر موها نیز تاثیر دارد؟

از آنجا که فولیکول مو نیز حاوی سلول های مالنوسیت 
است، زمانی که شدت بیماری باال باشد و فولیکول های 
مو سلول های رنگدانه ساز را از دست بدهند، موها 
نیز سفید می شوند. در این حالت ممکن است فقط 
محدوده  کوچکی از سفیدی موها دیده شود که شاید 

تصور ابتال به ویتیلیگو نیز نباشد. 
: آیا ویتیلیگو قابل کنترل و بهبود است؟

در زمینه  درمان باید گفت هرچه درمان زودتر انجام 

بگیرد احتمال نتیجه  مطلوب بیشتر است. نواحی که 
فولیکول مو ندارد مانند دور چشم، کف دست ها، 
بندهای انتهایی انگشتان، مخاط نواحی تناسلی، مخاط 
درمان  به   پاسخ  ویتیلیگو  به  ابتال  لب در صورت 
مشکلی خواهند داشت زیرا برای درمان مناسب باید 
مالنوسیت ها از ریشه  فولیکول مو، رنگدانه را تولید 
کنند و به پوست برسانند تا رنگ پوست به  حالت 
اول برگردد اما در بیشتر نواحی بدن که فولیکول 
مو وجود دارد، اگر موها سفید نشده  باشند پاسخ به 
درمان معموال خیلی خوب است زیرا رنگدانه ها از 
طریق فولیکول ها به سایر نواحی پوست می رسند. 
البته اگر پوست و موها دچار بی رنگی شده  باشند، 

مسلما نمی توان انتظار درمان مطلوبی داشت. 
انجام  درمان  زمینه  در  اقداماتی  چه   :

می گیرد؟
برای درمان معموال داروهای ضدالتهاب به شکل 
موضعی یا خوراکی که روند بیماری را متوقف کنند، 
تجویز می شود. اگر پس از مصرف این داروها تاثیری 
مشاهده نشود، از داروهای تحریک کننده مالنوسیت ها 
برای تولید رنگدانه ها استفاده می شود که داروهای 
حاوی ترکیبات متوکسالن به شکل موضعی یا گاهی 
خوراکی از این جمله اند. در این حالت سلول های 
مالنوسیت تحت تاثیر نور خورشید رنگدانه می سازند 

و پوست به حالت اول نزدیک می شود. 
اگر پوست ناحیه ای از صورت، دست، پا و... بیشتر 
از 50درصد به  دلیل ابتال به ویتیلیگو سفید شده  باشد، 

معموال توصیه به دپیگمانته شدن )بی رنگ  کردن( سایر 
قسمت های پوست به کمک دارو می شود زیرا احتمال 
بازگشت رنگ پوست به حالت اول با درمان های 
مرسوم خیلی کم است بنابراین روش سفیدکردن یا 
یکدست کردن پوست نیز یکی از روش های درمان 

بیماری است. 
: مبتالیان به ویتیلیگو باید از پوستشان 

بیشتر از سایرین مراقبت کنند؟
بله، چون رنگدانه یا مالنین، محافظ پوست در برابر 
نور خورشید است. می دانیم که نور خورشید عامل 
مهم پیری پوست و سرطان های پوست است، پس 
پوست خیلی روشن نسبت به آفتاب ضعیف خواهد 
بود، به سرعت دچار آفتاب سوختگی می شود و بعد 
از چند سال مستعد ابتال به سرطان پوست است. 
از این رو، افرادی که به ویتیلیگو مبتال هستند باید 
مراقبت و محافظت جدی در برابر نور خورشید 

داشته  باشند. 
سالمت  برای  خطری  ویتیلیگو  آیا   :

محسوب می شود؟
گرچه ویتیلیگو ممکن است ظاهر ناخوشایندی برای 
فرد ایجاد کند، از نظر سالمت عامل مشکل سازی 
نیست، مگر اینکه با سایر بیماری ها همراه باشد که 
نیاز به پیگیری و درمان خواهد داشت. در غیر این 
صورت فقط الزم است از پوست در برابر نور خورشید 
محافظت شود تا از بروز عوارض پرتوهای فرابنفش 

پیشگیری شده و سالمت پوست حفظ شود.

ویتیلیگو بیماری خودایمنی است و بسیاری از پژوهش ها نقش ژنتیک 
را در این زمینه دخیل می دانند. بروز این بیماری در هر دو جنس مرد 
و زن یکسان است و تقریبا 1درصد جمعیت جهان با این وضعیت 
درگیر هستند. البته به نظر می رسد اضطراب و استرس در بروز، تشدید 
و اختالل در روند درمان نیز تاثیرگذار باشد. به عبارتی، انبار باروتی 
را در نظر بگیرید که اگر هیچ جرقه ای وجود نداشته  باشد، سال ها 
بدون انفجار باقی می ماند اما کوچک ترین جرقه ای منجر به آتش 
خواهد شد. استرس نیز نقش جرقه را دارد و از آنجا که نمی توانیم 
عوامل ژنتیکی را کنترل کنیم، بهتر است عوامل محیطی و استرس های 

روانی را بشناسیم تا منجر به بروز چنین عالئمی نشود. 

نگاه سنگین بعضی افراد بیمار را به انزوا می کشاند
متاسفانه یکی از دغدغه های مبتالیان به ویتیلیگو این است که مردم 
نگاه مثبتی به  آنها ندارند و در مراودات روزمره از آنها دوری می کنند 
و تصور سرایت بیماری را دارند که البته گاهی به  علت نا آگاهی است. 
حتی در سنین کودکی و نوجوانی از تمسخر و تحقیر همساالن نیز 
بسیار آزرده می شوند و نگرانی آنها را تشدید می کند. صحبت های 
پنهانی در جمع دیگران نیز به شدت برای چنین افرادی ناراحت کننده 

است و تصور بدگویی نسبت به خود را دارند. 
گاهی عدم  تمایل به شرکت در جمع های دوستانه، ورزش های گروهی، 
نگرش منفی در زمینه  ازدواج و... باعث می شود فردی که دچار چنین 
لکه های پوستی شده، به تدریج منزوی شود و انگیزه  الزم برای اشتغال 
و فعالیت های معمول زندگی را از دست بدهد. معموال طی سنین 10 
تا 30 سال اوج بروز چنین لکه هایی است که دقیقا در این سنین، فرد 
قصد ادامه تحصیل، اشتغال، ازدواج و برنامه ریزی آینده را دارد که 

می تواند بر چنین جنبه هایی تاثیر منفی بگذارد. 
بررسی ها نشان می دهد حداقل50درصد مبتالیان به ویتیلیگو در روابط 
اجتماعی خود دچار مشکل می شوند و از افسردگی، گوشه گیری، 

اضطراب، پریشانی، نگرانی در مواجهه با دیگران و کاهش فعالیت های 
فیزیکی و اجتماعی رنج می برند. این وضعیت به خصوص در نوجوانان 
که در شرایط عادی نیز نسبت به زیبایی و ظاهر خود بسیار حساس 
هستند، بیشتر دیده می شود. حتی گاهی باورهای اشتباه و بی اساس 
مانند »کار بدی انجام دادی که این پیامد سراغت آمده« نیز موجب 

تشدید این نگرانی و دغدغه خواهد بود. 

ارتباط با روان شناس، ضرورت بهبود زندگی 
توصیه جدی به مبتالیان ویتیلیگو این است که حتما کنار درمان های 
ارتباط داشته  باشند. مشاوره و  نیز  با روان شناس  معمول پزشکی، 
توصیه های روان شناس کمک شایانی به این افراد برای بهبود کیفیت 

زندگی شان می کند. 
اولین نکته اینکه روان شناس به فرد کمک کند در مورد بیماری خود 

اقدامات درمانی قرار گیرد. مصرف  آگاهی کسب کند و در روند 
ترس،  از  هاله ای  در   را  فرد  بیماری  وضعیت  شناخت  بدون  دارو 
نگرانی، اضطراب و استرس نگه می دارد. البته بی توجهی به عالئم 
و مراجعه نکردن به پزشک برای کنترل بیماری نیز درست نیست و 
می تواند منجر به تشدید عالئم و تاثیر بر اعتماد به نفس و جنبه های 
مختلف زندگی شود که روان شناس در این زمینه نقش کمک کننده 

و حامی خواهد داشت. 
البته روان شناس باید بداند خیلی از چنین مراجعانی نیاز به حمایت 
عاطفی دارند، پس شنیدن دل مشغولی های آنها یکی دیگر از وظایف 
اوست. همچنین تالش برای بهبود وضعیت این فرد اولویت دیگری 
است که حتما روان شناس باید مدنظر داشته باشد و با روش های 

مختلف مانند شناخت درمانی به وی در بهبود شرایط کمک کند. 
صحبت کردن بیمار با دیگر افرادی که وضعیت مشابه دارند نیز در 
بهبود روحیه مؤثر است و می تواند تجربه  زندگی آنها را در مواجهه 
با مشکل و تسلیم  نشدن بیاموزد. خانواده و دوستان فرد باید حتما 
نقش حمایتی داشته  باشند، مشکل را خیلی بزرگ نکنند و بررسی 

وضعیت بیماری و درمان را ضروری بدانند.
اعتمادبه نفس و شناخت جنبه های  افزایش  برای  ارائه راهکارهایی 
فرد  تا  لحاظ شود  باید حتما توسط روان شناس  نیز  مثبت زندگی 
ببرد و  بتواند برای آینده برنامه ریزی داشته باشد، از زندگی لذت 
توانمندی هایش تقویت شود. باید به بیمار اطمینان داد مشکل او در 
برابر مسائل خیلی از مردم آنقدر هم جدی نیست و می تواند با این 

شرایط نیز زندگی بسیار خوب و موفقی داشت. 
بررسی ها نشان می دهد معنویت در افزایش آرامش تاثیرگذار است 
کنترل  بیمار  در  اضطراب  و  استرس  مانند  زمینه هایی  این رو،  از  و 
می شود. بهره مندی از این خدمات روان شناسی باعث می شود به تدریج 
فرد وضعیت روانی مطلوب تری پیدا کند و روند درمان برای کنترل 

عالئم نیز بهتر شود.

ویتیلیگو، برص یا  لک وپیس بیماری پوستی است که با سفیدشدن قسمت هایی از پوست 
همراه است. ویتیلیگو بیماری خودایمن محسوب می شود و ژنتیک یکی از عوامل بروز 
آن است. گرچه لکه های آن هیچ خطری برای سالمت ندارند، تغییر در ظاهر برای بیشتر 
مبتالیان آزاردهنده است و حتی منشاء نگرانی شدید خواهد بود. با این نگاه اجمالی، به 
پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »دختری 24 ساله  و دانشجو هستم. از حدود 6 ماه پیش 
لکه های سفیدی روی گردنم ظاهر شده که پزشک تشخیص ویتیلیگو داده  است. هنوز هیچ اقدامی برای 
درمان انجام نداده ام زیرا شنیده ام خوب نمی شود. از این وضعیت بسیار ناراحتم و کابوس زندگی آینده ام 

را دارم. آیا روشی برای بهبود و کنترل لکه ها وجود دارد؟ لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوشصت ونه   بیست وچهار مهر نودونه12

 دکتر بابک ساعدی/ استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر فرنوش ابراهیم زاده
استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 دکتر سیدضیاءالدین مظهری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نگاه متخصص گوش و حلق و بينی

نگاه متخصص داخلی

نگاه متخصص تغذيه

در رابطه با جراحی پالستیک در مبتالیان به ویتیلیگو باید به 
به حالتی گفته می شود که  اشاره کرد. کوبنر  »پدیده  کوبنِر« 
جراحی یا تروما در بعضی از بیماری های پوستی، می تواند 
باعث تشدید ضایعه شود. در مورد ویتیلیگو نیز گاهی جراحی 
پالستیک ممکن است باعث فعال شدن بیماری و بی رنگ شدن 

در ناحیه ای از پوست سالم شود. 
از این رو، تمام افرادی که به ویتیلیگو مبتال هستند در معرض 
دارند.  قرار  پالستیک  جراحی  از  پس  پیامدی  چنین  خطر 
توصیه می شود جراحی در این افراد به زمانی موکول شود 
بیماری به وضعیت ثبات رسیده  باشد. پیش از جراحی  که 
الزم است وضعیت بیمار کامال بررسی شود و حتما تحت نظر 
متخصص پوست و با تایید وی انجام گیرد و به  هر حال زمینه  

چنین خطری لحاظ شود. 
گرچه ویتیلیگو ظاهر ناخوشایندی ایجاد می کند، واقعا تهدید کننده 
حیات نیست و شاید اولویتی برای پذیرش خطرات جراحی 
احساس نشود. البته اختالالت تیروئید در مبتالیان به ویتیلیگو 
شایع است و حتما بررسی در مورد چنین مساله ای برای حفظ 

سالمت و پیشگیری از عوارض دیگر ضروری خواهد بود.

در مورد ویتیلیگو تئوری های مختلفی مطرح است که از جمله 
می توان به ژنتیک، بیماری های خودایمنی، بیماری های عصبی، 
استرس های اکسیداتیو، عفونت های ویروسی و مکانیسم های 
وابسته به نقص مالنوسیت ها اشاره کرد. این بیماری می تواند 

با برخی بیماری های خودایمنی دیگر همراه باشد. 
دیابت نوع1، برخی از بیماری های تیروئید مانند  هاشیماتو و 
و  پسوریازیس  پرنیشز،  کم خونی  آره آتا،  آلوپسی  گریوز، 
روماتیسم مفصلی مواردی از این بیماری های خودایمن هستند. 
فعالیت  حوزه   در  اساسا  ویتیلیگو  درمان  و  تشخیص  البته 
متخصصان پوست است که با بررسی و احیانا نمونه برداری 
ممکن است علت بروز مشکل مشخص شود یا اینکه ممکن 
است عامل ناشناخته باشد. در صورت تایید همراهی با این 
بیماری ها حتما متخصص پوست، بیمار را برای درمان تکمیلی 

به متخصص مربوط ارجاع خواهد داد.

از شاخص ترین عملکردهای سیستم دفاعی بدن، سرعت عمل در 
شناسایی سلول های خودی از بیگانه و تشخیص سلول های ناکارآمد 
درونی است که به طرف سرطانی شدن یا انحراف از عملکرد طبیعی 
خود تغییر ماهیت داده اند. شناسایي عوامل مهاجم، واکنش برای 
تولید سلول های دفاعی و محافظت از بدن در برابر آسیب ها از 
وظایف عملکرد این سیستم همیشه بیدار و خستگی ناپذیر است. 
هر عاملی که در عملکرد سلول های دفاعی اختالل ایجاد کند باعث 
غلبه سلول های مهاجم و ناکارآمد می شود که زمینه ساز بروز انواع 

بیماری ها خواهد بود.

نقش غذا و مواد مغذی در عملکرد سیستم ايمنی
با در نظر گرفتن وظیفه سنگینی که سیستم دفاعی بدن در قبال 
حفظ سالمت، جوانی، شادابی و طول عمر افراد دارد، الزم 
است در تهیه و تنظیم جیره غذایی، از برنامه ای پیروی شود 
که ضمن رفع گرسنگی های ظاهری و لذت از غذاخوردن، 
نیازهای روزمره میلیاردها سلول بدن به 50 ماده مغذی و حیاتی 
به نحو متعادل و متناسب نیز تامین گردد چراکه هر یک از 
موارد مورد اشاره نقش و اثر غیرقابل تردیدی در جلوگیری از 
افت قدرت جسمی و ذهنی دارد و تقویت کننده و برپادارنده 

توان رزمی و دفاعی سیستم ایمنی بدن است.
سیستم ایمنی و دفاعی بدن و همین طور سایر اعمال حیاتی 

و مواد غذایی مصرفی روزانه در دو بعد تاثیرگذار هستند:
تاثیر مستقیم مواد مغذی

و  دفاعی  سلول های  برای  انرژی  تامین کننده  عنوان  به 
کاتالیزورهای فعل و انفعاالت شیمی حیاتی بدن مثل ویتامین های 
مختلف، مواد شیمیایی ثانویه در منابع گیاهی و مواد معدنی 

و مواد ساختاری سلول ها و مواد شیمیایی سیستم دفاعی
تاثیرات غیرمستقیم ترکیبات غذاهای دریافتی مثل:

مواد فیبری که عامل خنثی سازی یا بی اثر کردن موادی هستند که 
از طریق ترکیبات غذایی وارد روده ها شده یا در فرایند شکستن 
و پیوستن مولکول های مواد تشکیل دهنده انواع گروه های غذایی 

در جریان هضم و جذب ایجاد می شوند.

عوامل تقويت کننده سیستم ايمنی بدن 
 کاهش تدریجی وزن با رژیم های مناسب، متعادل و متنوع 
یا تقویت بنیان بدن در افراد الغر که ریشه در نوع تغذیه دارد.
 استفاده از مواد غذایی کم چربی و دارای چربی های اشباع نشده
 استفاده از مواد غذایی حاوی فیبرهای محلول و نامحلول
 استفاده متعادل و متناسب از میوه  های فصل و سبزیجات 

پخته و خام در تمام وعده های غذایی
 تامین ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها مثل ویتامین هایA ، E و 
C، بتاکاروتن و اسید فولیک مورد نیاز بدن و بهره مند سازی سیستم 

دفاعی از ریزمغذی های نادر از قبیل روی، سلنیوم، و...

جراحی پالستیک ممکن است سبب 
فعال شدن ویتیلیگو شود

احتمال بررسی بیماری های خودایمن 
در مبتالیان به ویتیلیگو توصیه می شود

با تغذیه مناسب از سردرگمی 
سلول های ایمنی و بروز بیماری های 
خودایمنی جلوگیری کنیم
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