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ویتیلیگو
ویتیلیگو چیست و چرا ایجاد می شود؟
ٍیتیلیگَ ًَعی تیواری تذضکل کٌٌذُ پَست است کِ تا از تیي رفتي رًگذاًِ ّای پَستی ٍ ایجاد لکِ ّای سفیذ رٍی پَست هطخص هی ضَد .علتی
دقیق ایي تیواری هطخص ًیست ،اها تِ ًظر هی رسذ کِ در ایي تیواری سیستن ایوٌی تذى سلَل ّای حاٍی رًگذاًِ ّای پَست را از تیي هی ترد.
ٍیتیلیگَ چقذر ضیَع دارد ٍ تیطتر چِ افرادی را گرفتار هی کٌذ.
ٍیتیلیگَ  %1از افراد جوعیت را گرفتار هی کٌذ ٍ در  %05هَارد قثل از سي  05سالگی ضرٍع هی ضَد .تیواری در هرد ٍ زى ضیَع یکساًی دارد ٍ در
 %05هَارد ساتقِ خاًَادگی اتتال تِ ٍیتیلیگَ ٍجَد دارد.
ویتیلیگو چگونه ظاهر می شود و پیشرفت آن چگونه است؟
هعوَال لکِ ّای سفیذ رًگ تا قطر ًین تا  0ساًتی هتر تصَرت هتقارى تر رٍی ًَاحی هختلف پَست ظاّر هی ضَد .از جولِ ضایعتریي هحل ّای
گرفتاری پَست هی تَاى تِ پطت دست ّا ٍ اًگطتاى ،صَرت ،زیر تغل ٍ ًاحیِ تٌاسلی اضارُ کرد .سیر تیواری هتغیر است ٍ تیواری هی تَاًذ در هذت
سال ّا تِ آّستگی پیطرفت کٌذ .در ترخی هَارد تیواری ٍضعیت ثاتتی دارد ٍ لکِ ّای پَستی تغییر ًوی کٌٌذ ٍ در ترخی هَارد لکِ ّای پَستی
تسرعت ایجاد هی ضًَذ.
ویتیلیگو چگونه درمان می شود؟
درهاى ّای هختلفی ترای تیواری ٍجَد دارد .ترای پیطگیری از ایجاد لکِ ّای پَستی تیوار تایذ از ضذ آفتاب ّای هٌاسة استفادُ کٌذ ٍ در تراتر ًَر
آفتاب خَد را هحافظت کٌذ .ترخی از کرم ّا ٍجَد دارًذ کِ تِ کوک آى ّا هی تَاى لکِ ّای تیواری را پَضاًذ ( تِ عٌَاى هثال کرم ّای
 ) Covermarkاها در کل ترای ترطرف کردى هطکل هی ضَد دٍ کار اًجام داد:
 -1هی ضَد قسوت ّای طثیعی پَست را ّن سفیذ کرد ٍ تِ عثارت دیگر توام پَست را یکذست سفیذ ًوَد .در تیواراًی کِ تیص از %05
از سطح تذى آى ّا گرفتار ضذُ است ،هی ضَد تا تجَیس دارٍّای هَضعی رًگذاًِ ّای قسوت ّای طثیعی پَست را از تیي ترد ٍ توام
پَست را سفیذ کرد .یادتاى تاضذ کِ ایي درهاى غیر قاتل ترگطت است ٍ تعذ از آى کِ پَست تیوار سفیذ ضذ ،هحافظت از ًَر آفتاب
اّویت زیادی پیذا هی کٌذ.
 -0هی ضَد کاری کرد کِ قسوت ّای سفیذ پَست دٍتارُ رًگ تگیرًذ .ترای ایي هٌظَر دٍ رٍش اصلی ٍجَد دارد:
 . Aدارٍدرهاًی :ترای ایي هٌظَر از دارٍّای هَضعی استفادُ هی ضَد .ایي دارٍّا هی تَاًٌذ حاٍی ترکیثات کَرتَى تاضٌذ .اها در صَرت استفادُ
درست ،عَارضی ایجاد ًوی کٌٌذ.

 .Bاضعِ درهاًی ٍ لیسر درهاًی :اضعِ درهاًی ٍ لیسر درهاًی ّن هی تَاًٌذ تِ ترگطتي رًگ پَست تِ حالت طثیعی کوک کٌٌذ.
تاًک اطالعاتی پَست ٍ زیثایی در ٍب سایتwww.vanakclinic.com

