
البهاق؟
ماهو



البهاق

هـــو مرض جلدي مزمن يتســـبب في 
ظهـــور بقـــع بيضـــاء و شـــاحبة على 
الميالنيـــن  لنقـــص  نتيجـــة  الجلـــد 
(الصبغة التي تلون العينين و الجلد 

و الشعر ) في الجسم.

ماهو؟ 



يمكن أن يؤثر على أي منطقة من الجلد ، ولكنه يظهر أكثر 
في المناطق التالية:

و يمكـــن أن يصيب في بعـــض األحيان األماكن التي تتواجد 
فيها جذور الشعر ، مثل فروة الرأس. و يؤدي ذلك إلى تغير 
لون الشـــعر في المنطقـــة المصابة إلى اللـــون األبيض أو 

الرمادي.

الفم والعينين

ماهي أعراضه؟

اإلبطين

األصابع والمعصم

الفخذ

األعضاء التناسليةداخل الفم



غالًبا يبدأ البهاق على شكل بقعة شاحبة تتحول تدريجًيا إلى اللون 
األبيض تماًما، وقد يكون شكلها:

وسط البقعة:
أبيض اللون حوله جلد شاحب.

أو ورديـــة قليـــًال بـــدًال من األبيـــض إذا كانت 
هناك أوعية دموية تحت الجلد.

حواف البقعة:
ناعمة أو غير منتظمة 

أو حمراء وملتهبة 
أو بنية اللون (نتيجة فرط التصبغ).

كيف يبدأ؟



يختلف مدى انتشاره من شخص 
آلخـــر. ويكـــون لدى البعـــض بقع 
بيضـــاء صغيـــرة ، بينمـــا يصـــاب 
البعـــض اآلخر ببقع بيضاء أكبر و 
متصلـــة تغطي مناطق واســـعة 
مـــن الجلـــد.و ال توجـــد حتـــى اآلن 
طريقة لمعرفة مدى تأثر الجلد و 
عـــادة مـــا تكـــون البقـــع البيضـــاء 

دائمة.

ينتـــج البهـــاق عـــن نقـــص صبغة 
الميالنيـــن فـــي الجلـــد. التـــي تنتج 
بواســـطة الخاليـــا الصبغيـــة في 
الجلد و التي تعطي البشرة لونها 
ممـــا يتســـبب فـــي ظهـــور بقـــع 
بيضاء على البشـــرة أو الشـــعر و 
ليس من الواضح بالضبط سبب 
مـــن  الصبغيـــة  الخاليـــا  اختفـــاء 

المناطق المصابة من الجلد.

كيف ينتشر؟

ماهي أسبابه؟



تتنوع عوامل خطر اإلصابة بحسب النوع و هي:

ماهي عوامل
خطر اإلصابة به؟

أ. البهاق غير القطعي:

وجود تاريخ عائلي لإلصابة بالبهاق أو أمراض مناعية 

اإلصابة بمرض مناعي

الليمفاويـــة  الغـــدد  أو ســـرطان  الجلـــد  اإلصابـــة بســـرطان 
الالهودجكين

وجود تغيرات جينية مرتبطة باإلصابة بالبهاق غير القطعي
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ب. البهاق القطعي: 

ُيعتقـــد أن البهاق المقطعي (النوع األقل شـــيوًعا) ناتج عن المواد 
الكيميائيـــة المنبعثة من النهايات العصبية في الجلد و هذه المواد 

الكيميائية تعد سامة لخاليا الجلد الصبغية.



ماهي عوامل
المحفزة لإلصابة به؟

قد تحفز التعرض لألحداث التالية لإلصابة بالبهاق، مثل:

الضغوط و الحاالت المجهدة ، مثل الوالدة

تلف الجلد ، مثل حروق الشمس الشديدة أو الجروح

التعرض لبعض المواد الكيميائية.



هناك نوعان رئيسين من البهاق:

أكثر أنواع البهاق شيوًعا ، حيث يصيب حوالي ٩ من كل 
١٠ أشـــخاص مـــن المصابين به و فيـــه تظهر األعراض 
غالًبا على جانبي الجسم كبقع بيضاء متناظرة.و يمكن 

أن تكون على:

ماهي أنواعه؟
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البهاق غير القطعي:

البهاق القطعي: 

ظاهر اليدين

المرفقين

الذراعين 

الركبتين

القدمين

الجلد حول فتحات 
الجسم ، مثل 

العينين

أقل شيوًعا من البهاق غير القطعي و فيه تؤثر البقع 
البيضاء على منطقة واحدة فقط من الجســـم. و أكثر 
شـــيوًعا عند األطفـــال. فهو يبدأ عادة فـــي وقت مبكر 

ويصيب ٣ من كل ١٠ أطفال بالبهاق.

و فـــي حـــاالت نـــادرة ، مـــن الممكـــن أن يؤثـــر البهـــاق على 
الجسم بالكامل. ويسمى بالبهاق الشامل أو الكامل.



ال ينتج البهاق عن عدوى وال يمكن انتقاله من شخص آلخر.

ماهو
خطر العدوى به؟

يتـــم  تشـــخيص البهـــاق بعد فحـــص المناطـــق المصابة من 
الجلد باستخدام مصباح فوق األشعة البنفسجية و بأخذ:

كيف يتم تشخيصه؟

التاريخ العائلي لإلصابة بالبهاق

التاريخ العائلي لإلصابة باألمراض المناعية

تاريخ اإلصابة بحروق جلدية
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تتنـــوع خيـــارات العالج بحســـب اختيار المصاب و مدى انتشـــار 
البقع في الجسم، و على الرغم من توفر خيارات العالج لتقليل 
ظهورها إال أنه عادة ما تكون البقع البيضاء الناتجة عن البهاق 

دائمة، و تشمل خيارات العالج:

كيف تتم معالجته؟

و على الرغم من أن العالج قد يساعد في 
اســـتعادة لـــون البشـــرة ، إال أن التأثير ال 
يســـتمر بالعادًة. العالج كما أنه ال يمنع 

من انتشار البقع.

كريمات الستيرويد على الجلد الستعادة بعض 
الصبغة ، ولكن استخدامها على المدى الطويل 

يمكن أن يسبب عالمات تمدد الجلد وترققه.

كريمات إلخفاء البقع الصغيرة و القليلة نسبيًا. 

أدوية لعالج االلتهابات 

أدوية مناعية 

العالج بالضوء

الجراحة 



ماهي مضاعفاته؟
ال يســـبب البهـــاق أي مشـــاكل للجلـــد، ولكـــن قد 
تتســـبب بعـــض البقـــع فـــي حكـــة و عـــدم وجـــود 
الميالنين يزيد من حساسية البشرة للشمس لذا 
البد من اســـتخدام واقي شـــمس ذو عامل وقاية 

عالي لتجنب حروق الشمس.

قد يرتبط البهاق أيًضا بمشـــاكل في العين ، مثل 
التهـــاب القزحيـــة والتهاب الطبقة الوســـطى من 
العيـــن (التهـــاب القزحية) وفقدان جزئي للســـمع 

(نقص السمع).

غالبـــًا يصاحب اإلصابة بالبهـــاق اإلصابة بأمراض 
مناعيـــة أخرى مثل نشـــاط الغدة الدرقيـــة و لكنه 

اليصيب ذلك كل من يصاب بالبهاق. 

التأثيـــر على الثقـــة واحترام الذات خاصـــًة إذا كانت 
منتشرة و تؤثر على مناطق الجلد الظاهرة.



ماهي طرق الوقاية منه؟
ألن المســـبب الرئيســـي للبهاق غير معروف 
بعد فهو خليط بين العوامل الجينية و البيئية 
لذا ال يوجد طريقة محددة للوقاية منه حتى لنا 
لكـــن بتجنـــب عوامـــل الخطـــر نقلـــل فـــرص 

اإلصابة به.



هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد


