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 الملخص

، مما يؤدي دفي الجل تدريجيا   ةنينيالبهاق مرض مناعي ذاتي شائع يدمر الخاليا الميال

على الوجه والمناطق الظاهرة  غالبا   ةإلى ظهور لطخ زائلة التصبغ. تؤثر هذه الحال

ا  في األفراد األصغر سن غالبا  . يبدأ البهاق ا  نفسياألخرى من الجسم، وقد تكون مدمرة 

ة، مما ينتج عبء ثقيل للمرض وانخفاض بنوعية الحياة. تتفاوت االحي ويتطور مدى

وإنذارية. تقدم تشخيصية أنماط تظاهرات البهاق، ويوفر التعرف على هذه األنماط أدلة 

أفضل للقصة الطبيعية للمرض، ومرافقاته،  فهما  الرؤى الحديثة حول إمراضية المرض 

الة األولى في سلسلة التعليم الطبي المستمر وإمكانية العالج في المستقبل. توضح المق

التظاهرات النمطية وغير النمطية للبهاق، وكيف تعكس فعالية المرض، اإلنذار، 

، نناقش ترافقات المرض وعوامل الخطر وفهمنا الحالي أخيرا  واالستجابة للعالج. 

 لإلمراضية.
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Abstract 

Vitiligo is a common autoimmune disease that progressively 

destroys melanocytes in the skin, resulting in the appearance 

of patchy depigmentation. This disfiguring condition 

frequently affects the face and other visible areas of the body, 

which can be psychologically devastating. The onset of 

vitiligo often occurs in younger individuals and progresses for 

life, resulting in a heavy burden of disease and decreased 

quality of life. Presentation patterns of vitiligo vary, and 

recognition of these patterns provides both diagnostic and 

prognostic clues. Recent insights into disease pathogenesis 

offer a better understanding of the natural history of the 

disease, its associations, and potential for future treatments. 

The first article in this continuing medical education series 

outlines typical and atypical presentations of vitiligo, how they 

reflect disease activity, prognosis, and response to treatment. 

Finally, we discuss disease associations, risk factors, and our 

current understanding of disease pathogenesis. 
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 اإلهداء

بالهيبة والوقـار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل إلى من كلله هللاا 
أسمه بكل افتخار .. أرجو من هللاا أن يمد في عمرك لترى ثمارا  قد حان قطافها بعد طول 

 وإلى األبد انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد
 "والدي العزيز"

 
نى الحب وإلى معنى الحنان و التفـاني .. إلى بسمة إلى مالكي في الحياة .. إلى مع

الحياة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى 
 الحبايب

 "أمي الحبيبة"

 
 إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقـائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة

 ..تنير ظلمة حياتيوما تزال ترافقني حتى اآلن.. إلى شمعة متقدة 
 أختي 

 
إلى أخي ورفيق دربي في هذه الحياة ، معك أكون أنا وبدونك أكون مثل أي شيء ، إلى 

 من أرى التفـاؤل بعينه والسعادة في ضحكته ..في نهاية
 مشواري أريد أن أشكر على مواقفك النبيلة إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات األمل

 أخي 

 
ى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفـاء والعطاء إلى ينابيع إلى اإلخوة و األخوات ، إل

 الصدق الصافي إلى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة
 والحزينة سرت إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير

 إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم

 أصدقائي 
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 تقديرالشكر و ال

فـإن لم تستطع  ، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء،ا  .. فـإن لم تستطع فكن متعلم كن عالما  
 "فـال تبغضهم"

وجل على نعمه  بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث، نحمد هللاا عز
 التي مَن بها علينا فهو العلي القدير.

هذه الرحلة في أحسن نشكر جهودكم وحرصكم الدائم على تميزنا والعمل على اتمام 
 صورة

 الدكتور شريف األشقر

ونتمنى أن نكون عند حسن  نشكر لك جهودك وتعبك ،إلى سنديان الجامعة وعمادها
 ظنك 

 د فايزة القبيلي .أ

 مولطفك مجهودك ماليك معنا خطوة بخطوة نشكر واتمام هذا العمل وكانالى من ساعدنا بإ
 مونتمنى أن نكون عند حسن ظنك

      الدكتورة مزنى الخانيابراهيم الرفاعي و  دكتورال

إلى الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي  ونتوجه بكلمة شكر
إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات  كانت تقف أحيانا في طريقنا

 والتسهيالت والمعلومات، فـلهم منا كل الشكر
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من النوع الخاص فنحن نتوجه به أيضا إلى كل من لم يقف إلى جانبنا ، أما الشكر الذي 
البحث بحثنا، فـلوال وجودهم لما أحسسنا بمتعة  ومن وقف في طريقنا وعرقـل مسيرة بحثنا.

 العمل وحالوة البحث، و لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه فـلهم منا كل الشكر ...

 

 فهرس األشكال

 قم الصفحةر مضمون الشكل رقم الشكل

 3 البهاق 1الشكل 

 NLRP1 7جين  2الشكل 

بنية المحال للبروتينات المسببة لاللتهاب  3الشكل 
NLRP1 

8 

 PTPN22 9جين  4الشكل 

 17 البرص العيني الجلدي 5الشكل 

 18 البرص العيني 6الشكل 

 18 البرص العيني 7الشكل 

 19 شكل البهاق على الرقبة 8الشكل 

 19 النخالية المبرقشة 9الشكل 

 23 النخالية المبرقشة على الظهر 10الشكل 

 27 ظاهرة كوبنر 11الشكل 

 28 بداية البهاق على القدمين 12الشكل 

 28 بداية البهاق على اليدين 13الشكل 

 28 انتشار البهاق على جانبي الجسم 14الشكل 

 29 البهاق الجزئي 15الشكل 

 29 البهاق الجزئي 16الشكل 

 30 البهاق البؤري 17الشكل 

 30 البهاق البؤري 18الشكل 

 31 البهاق ثالثي التصبغ 19الشكل 

 32 البهاق العالمي 20الشكل 

 32 بهاق الوجه واألطراف 21الشكل 

 33 البهاق المخاطي 22الشكل 
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 فهرس الجداول

 رقم الصفحة مضمون الجدول رقم الجدول

وفحص مريض  مقاربة لقصة 1الجدول 
 البهاق

38 

 

 

 قائمة االختصارات                                             

NLRP1 (nucleotide-binding domain leucine-rich repeat 
pyrin domain containing 1) 

CARD caspase activation and recruitment domain 

PYD N-terminal pyrin domain)) 

LF Lethal Factor)) 

ACS (apoptosis-associated speck-like protein containing 
a CARD) 

PTP (Protein tyrosine phosphatases) 

DLQI (Dermatology Life Quality Index) 

AIC (Autoimmune Condition) 

XBP1 (X-box binding protein) 

MBEH (Monobenzyl ether of hydroquinone) 

PUVA (Psoralens and Ultraviolet) 

SNP Single-nucleotide polymorphism)) 

α-MSH (α-Melanocyte-stimulating hormone) 

 

 

 



1 
 

 :مقدمة عن األمراض المناعية الذاتية -1

مهاجمته و  فرط نشاط الجهاز المناعيمرض المناعة الذاتية هو المرض الناجم عن 

 والقضاء عليها عن طريق الخطأ.وأنسجة الجسم السليمة لخاليا 

البكتيريا واألجسام الغريبة التي ي يهاجم جهاز المناعة الفيروسات، في الوضع الطبيع

ولكن  ،مراضخاليا الجسم السليمة ومسببات األ ، ويستطيع التفريق بيناألمراض تسبب

االصابة بأمراض المناعة الذاتية، تتغير طريقة عمل الخاليا المناعية وتصبح  في حالة

خاليا الجسم السليمة أيضا ، وباألخص فهي تستهدف عضو محدد في الجسم لمستهدفة 

في  مهاجمة الغشاء القاعدي مثل الغدة الدرقية، أو نسيج محدد في مواقع مختلفة مثال

 .البنكرياسمن النوع األول يستهدف  مرض السكري الرئتين والكلية أو مثال 

 وذلك وفق ا لدراسةمقارنة بالرجال  2إلى  1تصاب النساء بأمراض المناعة الذاتية بمعدل 

ما  غالبا  من الرجال و % 2.7مقابل من النساء  %6.4حيث يصاب  ،2014أجريت عام 

 .(ا  عام 44إلى  15يبدأ المرض خالل سنوات إنجاب المرأة )من 

  تكون:هناك عدة عوامل لإلصابة بأمراض المناعة الذاتية قد 

، يصيب مرض الذئبة على سبيل المثال في مجموعات عرقية معينة ا  أكثر شيوع

 القوقازيين.األمريكيين من أصل أفريقي ومن أصل إسباني أكثر من 

يعاني كل فرد ، لن مثل التصلب المتعدد والذئبة في العائالتمنها وراثيا  بعض التنتشر و 

، لكنهم يرثون القابلية لإلصابة بحالة من اد األسرة بالضرورة من نفس المرضمن أفر 

 أمراض المناعة الذاتية.
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أن العوامل البيئية مثل العدوى والتعرض للمواد الكيميائية أو  الباحثون علىوكذلك ركز 

الغذائي الغربي" هو نظام "الإلى أن من المسببات أيضا  باإلضافة المذيبات قد تكون 

األطعمة الغنية لإلصابة بأمراض المناعة الذاتية خصوصا  آخر مشتبه به  عامل خطر

، مما قد يؤدي إلى حدوث لاللتهابقد يؤدي  بشكل كبيرغذاء المعالج وال والسكر بالدهون 

 .استجابة مناعية

المناعي يفرط  الجراثيم حديثا  جعلت جهازهمتعرض األطفال للعديد من باإلضافة إلى أن 

بسبب  وذلك وهي ما تسمى نظرية النظافة ،في رد الفعل تجاه المواد غير الضارة

 .2015اللقاحات والمطهرات حسب دراسة أجريت عام 

تؤدي إلى العوامل التي تؤدي إلى األمراض المناعية الذاتية  أن علينا أن ننتبه جيدا  إلى

 تغير الوظيفةب نمو العضو أو تدمير واحد أو أكثر من أنسجة الجسم، واضطرا

 (1)اب.المصيولوجية للعضو ز الفي
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 ؟(Vitiligo)ما هو البهاق  -2

 

 

 ق( البها1الشكل )

 

 

٪ 1يعتبر البهاق أحد األمراض الجلدية المنتشرة بكثرة حول العالم، يقدر انتشاره بنسبة 

 خاصة  لدى األشخاص ذوي البشرة السمراء. 

بقع بيضاء من يتميز بإزالة اللون الطبيعي من أجزاء مختلفة من جلد المصاب، مكّونة  

غير منتظمة تتناثر في أنحاء الجسم، تختلف هذه البقع في حجمها فهي قد تدعى لطخة 

(Macules)  ميليمتر، أو بقعة  5إذا كان حجمها أقل من(Patches ) إذا كان

  (2)(3)مليمتر. 5حجمها أكبر من 
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 (4)(Melanocytes)يحدث البهاق نتيجة خلل صبغي أو تلف في الخاليا الميالنينية 

خاليا وبالتالي تدمير الأو نقص في هرمون الميالنين الذي تفرزه الغدة النخامية 

الخاليا الميالنينية إحدى خاليا الجسم  وتعتبرها عن عمل الخاليا توقف هذهالميالنينية أو 

الميالنين، والتي توجد بشكل أساسي وطبيعي في  التي تكمن وظيفتها في إنتاج صبغة

الجلد وفي األغشية المخاطية )األنسجة التي تبطن داخل الَفم واألنف والمناطق الجنسية 

ين( وفي حويصالت مقلة الع الداخلية فيهي الطبقة )و  وشبكّية العين ،)4(واإلخراجية(

 (5).المركزيةالشعر وبعض من األجزاء العصبية 

األماكن المعرضة  وتعتبرولذلك قد تظهر البقع في الفم، لألشخاص ذوي البشرة الداكنة، 

عرضة لإلصابة بالبهاق، كالرموش، الحواجب، الخياشيم، الجزء  هي األكثرللشمس 

ومن الممكن إصابة األعضاء التناسلية الخلفي من العين، داخل جهاز السمع في األذن 

األبيض إذا كانت المناطق المصابة بها الرمادي أو إلى اللون قد يتحول شعرك و أيضا  

 (2).شعر

 :بداية ظهور بقع البهاق -3

 في المواضع األكثر ا  نسان، وغالبتبدأ بقع البهاق بالظهور في أي مكان من جسم اإل

 والوجه،، مثل: اليدين، القدمين، المعصمين، )كما ذكرنا سابقا ( ألشعة الشمس عرضة

   (6).منطقة اإلبط، الفخذ، وسرة البطنكما تظهر بقع البهاق في 
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 :لون البهاق في بدايته  -4

عند مقارنته بباقي أجزاء الجسم، ومن ثم يتحول  ن لون البهاق في بدايته باهت قليال  يكو 

اللون الوردي مما يدل على بداية محاربة جهاز المناعة للخاليا الصبغية، تفقد بعد  إلى

 (6).ا  اللون تمامذلك هذه البقع 

  يصاب غالبا  األشخاص بالبهاق قبل سن األربعين، ونصف تطور المرض يكون قبل سن

سبب العشرين، ويمكن أن ينتقل البهاق عن طريق الوراثة في العائلة، ويمكن أن يكون ب

موتو والمعروف أيضا  بالتهاب الغدة يداء هاشحاالت طبية أخرى مثل الغدة الدرقية، أو 

الدرقية اللمفي المزمن، يحدث بسبب مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية وغالبا  ما 

   (7)يؤدي إلى قصور درقي، حيث يعد السبب األشيع لحدوثه.

وليس له عواقب صحية كبيرة، ومع ذلك يمكن أن يعد البهاق من األمراض غير المؤلمة، 

يكون له عواقب نفسية، كما أنه مرض غير معٍد وال ينتقل من شخص إلى آخر بأي 

 .وسيلة كانت
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 هل يعتبر البهاق وراثي؟  -5

هناك أي جينات  ، فلم يتبين أنال هي:باشرة على هذا السؤال اإلجابة البسيطة والم إن

فوفقا  للدراسة  األبناء،وتنتقل بشكل مباشر من اآلباء إلى  (Vitiligo)لها عالقة بالبهاق 

، م 2018في األول من نيسان لعام  ،Dermatologic Clinicsالمنشورة في مجلة 

نسبة اإلصابة بالبهاق لألشخاص الذين توجد في عائالتهم حاالت من التي أوردت أن 

إلى نتائج هذه الدراسة  وباإلسناد %،7 قرابة كانتمن الدرجة األولى لل ا  وتحديد البهاق

البهاق في بعض األحيان ينتقل بين  أنبينت  وعدد من الدراسات والمالحظات األخرى 

اإلصابة بالبهاق هي ناتج لتفاعل وراثي وعوامل أو  واحدة، والحقيقة أنأفراد العائلة ال

ال اإلصابة ه في ححصرها أو حتى معرفتها، ولذلك فإنمحفزات بيئية مختلفة يصعب 

ولكن ُيشار إلى أن  .بعدفيما  أفراد األسرة سُيصاب بالبهاق  منأي   بالبهاق ال يمكن التنبؤ

  ة.تأثير في سن أو عمر ظهور البهاق ألول مر  العامل الوراثي قد يكون له

 بالبهاق،لوراثي للمرض ال يعني بالضرورة اإلصابة اوجود العامل  إنوبذلك يمكننا القول 

لديه قد يظهر البهاق لمن  ، فمثال  من العوامل البيئية ظهور البهاق تفاعال   إذ يتطلب

وراثي للمرض في حال تعرضه لألشعة فوق البنفسجية أو بعض أنواع المواد  استعداد

ختلفة أن مسببات البهاق إثبات الباحثين من خالل الدراسات الم وبالرغم من الكيميائية،

ه ال يوجد تفسير علمي العامل البيئي كما ذكرنا، إال أنو  من العامل الوراثي تشمل كال  

وعدم إصابة البعض اآلخر بالرغم من مشاركة  قُيوضح سبب إصابة البعض بالبها

ب اإلصابة إلشارة إلى أنه ال يمكن منع وتجنوعلى أية حال تجدر ا الظروف ذاتها،

 بالبهاق. 
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تختلف االختالالت متعددة حيث االختالالت الجينية المسؤولة عن االصابة بالبهاق 

حيث تشمل إمكانية حدوث خلل  بالبهاق،اإلصابة  في زيادة خطر لها دورالتي  الجينية

  مختلف.في أكثر من ثالثين جين 

 ومن أهم هذه الجينات التي يعتقد أن لها ارتباط وثيق بالبهاق ما يأتي: 

 :NLRP1جين  •

 

 
 NLRP1( جين 2الشكل )

 

وهو الجين المسؤول عن توجيه تعليمات خاصة بتصنيع نوع من البروتين ذي صلة 

 االلتهاب.بجهاز المناعة حيث يتمثل دور هذا البروتين تحديدا  في تنظيم عملية 

 ونطاقات CARDومجال  FIINDو LRRو NACHTبترميز  NLRP1يقوم  

PYD كان  البشر حيث االول فيتحتوي على البروتين  التيNLRP1   أول بروتين

من خالل مجموعة متنوعة  NLRP1يتم التعبير عن يظهر أنه يشكل جسيما  ملتهبا . 

 والتي تكون في الغالب طالئية أو مكونة للدم. الخاليا،من أنواع 
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في الهياكل الظهارية الغدية بما في ذلك بطانة األمعاء الدقيقة  ا  يظهر التعبير أيض

 ل ترتبط تعدد األشكا الي من الشعر أو الجليدي،جلد الخوالمعدة وظهارة مجرى الهواء وال

NLRP1 تم الكشف عن أعلى  د خارج األمعاء في القرص المضغوط؛بمظاهر الجل

تم العثور على تعدد األشكال لـ  في جلد اإلنسان، في الصدفية والبهاق وتعبير له 

NLRP1 تم العثور على األول في الذئبة الحمامية ومرض السكري من النوع .

بواسطة البروتياز في  Nلتنشيط عند انقسام الطرف  NLRP1المتغيرات من الفئران 

 عامل مميت الجمرة الخبيثة.

 

 
 

 .NLRP1بنية المجال للبروتينات المسببة لاللتهاب ( 3الشكل )

 

ويخضعان  CARDو FIINDعلى مجاالت  CARD8و NLRP1يحتوي بروتين 

 .FIINDالتي تشكل  UPAو ZU5لتحلل البروتين الذاتي بين النطاقات الفرعية 
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بالقرب  وذلك LF))بواسطة عامل مميت  NLRP1يتم شق بعض بروتينات القوارض  

-prويحتوي  ،CARDو PYDعلى  ASCيحتوي  N-terminal PYD من

CASP1  على بطاقة تسبق الوحدات الفرعية المحفزةp20 وp10.(10)(9)(8) 

 
  :PTPN22جين  •

 

 PTPN22جين ( 4الشكل )

 

ترتبط الطفرة المغلوطة بتغيير حيث  هو جين يقوم بترميز بروتين التيروزين الفوسفاتيز

باضطرابات المناعة الذاتية  (C / T) 1858) من السيتوزين إلى الثيميدين 1858البقايا 

 (11).المتعددة
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حيث تلعب  ، PTPبروتين ينتمي إلى عائلةتعليمات لصنع  PTPN22 يوفر الجين

  .في تنظيم عملية تسمى نقل اإلشارة ا  دور  PTP بروتينات

ترشد هذه و  ، ينقل البروتين اإلشارات من خارج الخلية إلى نواة الخليةفي نقل اإلشارة

يشارك بوظائف متخصصة. أو النضج الخلية إلى النمو واالنقسام  اإلشارات

إرسال اإلشارات التي تساعد في التحكم في نشاط خاليا الجهاز  في   PTPN22بروتين

 (12).المناعي المسماة الخاليا التائية

يكمن دور هذا هنا و  وتدافع عن الجسم ضد العدوى  تحدد الخاليا التائية المواد الغريبة

في تنظيم  ا  ع نوع من البروتين الذي يلعب دور اصة بتصنيخالجين في توجيه تعليمات 

   وتحفيز الخاليا التائية.

تحديد األهمية الوظيفية لتعدد األشكال الجينية المرتبطة بالمناعة الذاتية بسيسمح لنا 

أحد هذه المتغيرات هو تعدد أشكال رؤى حول التسبب في هذه األمراض فإن  ربتطوي

 يقومف في منطقة ترميز البروتين التيروزين الفوسفاتيز 4 (SNP) النيوكليوتيدات الفردي

PTPN22   التيروزين الفوسفاتيز الليمفاوي.بتشفير 

مما  ،(C → T) 1858المرتبط بالمرض هو طفرة مغلوطة في الموضع  SNP إن

 W Trp .(11))(إلى 620في الموضع  Arg  (R)من يؤدي إلى تغيير

 

 



11 
 

هذه االختالالت ينجم عنها اضطرابات في البروتينات المسؤولة عن توجيه  إنوبالتالي 

خاصة بتصنيعها، األمر الذي يؤدي إلى اختالالت في عملية االلتهاب، وعدم  تعليمات

السيطرة على عمل وتنظيم خاليا المناعة بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى  القدرة على

األمر ال بلها، وال بد من التنويه إلى أن محاربة ومهاجمة خاليا الجسم السليمة من ق

سات المنشورة للعديد من اى ذلك وفق الدر وقف عند هذين الجينين فحسب، وإنما يتعديت

الجينات األخرى، التي قد يساهم أي خلل يطرأ عليها في زيادة فرصة اإلصابة بالبهاق، 

، أو بتركيب مناعيلجينات المرتبطة بالجهاز الوتشمل هذه االضطرابات اختالالت في ا

الجينية المرتبطة بمرض  بعض االختالالت ميالنينية، ومن الجدير بالذكر أنالخاليا ال

البهاق قد ترتبط بزيادة فرصة اإلصابة ببعض األمراض والمشاكل الصحية األخرى بما 

 )(14)(15)(16)(17)(18)(19)13(فيها أمراض المناعة الذاتية.

 :أسباب البهاق -6

 المصابين بأمراض المناعة الذاتية مثل أمراض الغدة الدرقية أكثر عرضةيعد األشخاص 

لإلصابة بالبهاق من األشخاص الذين ال يعانون من أمراض المناعة الذاتية، ولكن حتى 

اآلن لم يتم معرفة السبب وراء ارتباط هذه األمراض بالبهاق، كما يمكن أن ينتقل البهاق 

ث يمكن أن يصاب األطفال الذين يعاني آباؤهم من في العائلة عن طريق الوراثة، حي

 (3)(4)البهاق به.
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 تشمل األسباب التي قد تجعلك تعاني من تصبغ الجلد من البهاق واحدا  أو أكثر مما يلي:

 (4)مرض من أمراض المناعة الذاتية التي تغير نظام المناعة لديك. •

 ضغط عصبي.  •

 الصدمة الجسدية. •

 (5)حادة جدا .ضربة شمس أو حروق شمس  •

 (5)ثل مالمسة الجسم لمادة كيميائية.تعرض الجسم لصدمة م •

 .سرطان الجلد الذي قد يسبب خلال  في الخاليا الصبغية أو موتها   •

 :أسباب البهاق المفاجئ -6-1

ال يعد نقص عدد الخاليا الصبغية في الجلد واضح بشكل جيد، لذا وضع العلماء العديد 

 البهاق المفاجئ. من التفسيرات المحتملة لحدوث

 إلى:تعود أسباب البهاق المفاجئ الرئيسة 

 :أمراض المناعة الذاتية  -6-1-1

 الروماتويدي،والتهاب المفاصل  الدرقية،مثل ضعف الغدة  تعد أمراض المناعة الذاتية

أحد أهم أسباب البهاق المفاجئ، في هذه الحالة يحدث خلل  وداء الثعلبة السكري، وداء

 ا يؤدي إلى مهاجمته لخاليا الجسم.ما في جهاز المناعة، مم

يهاجم جهاز المناعة الخاليا المسؤولة عن إفراز الميالنين في الجلد، مما يسبب البهاق 

 (20)من النوع غير المقطعي، وهو نوع البهاق أكثر األنواع شيوعا .
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 :التدمير الذاتي -6-1-2

 يؤدي حدوث خلل معين في الخاليا الصباغية إلى تفعيل وضعية الموت المبرمج.

تشير بعض الدراسات األخرى أن الخاليا الصبغية تدمر نفسها بنفسها، لكن لم يتم إثبات 

 أيًّا من هذه األسباب بدقة بعد.

مجموعة أسباب البهاق المفاجئ هذه نظرا  أنه ال يوجد تفسير دقيق للحالة فمن المتوقع أن 

 (20)مسؤولة معا  عن حدوث البهاق.

 :عوامل تزيد خطر اإلصابة بالبهاق المفاجئ -6-2

باإلضافة إلى أسباب البهاق المفاجئ، يوجد عوامل تزيد من احتمالية عندما يكون هناك 

 ظهوره، منها االتي:

 الوراثة: -6-2-1

% من أسباب 30األقارب في العائالت، إذ تعود تميل حالة البهاق إلى االنتشار بين 

 البهاق المفاجئ إلى أسباب وراثية.

 خلل في جين معين أو أكثر.تشير العديد من الدراسات أن نسبة اإلصابة بالبهاق تزداد 
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 :التوتر الشديد -6-2-2

يرى البعض االخر أن الضغط النفسي والعاطفي يسبب زيادة خطر حدوث البهاق بشكل 

 مفاجئ.

وقد روى لي أحدهم أنه كان قد أصيب بالبهاق مسبقا  وحينما دخل في عالقة عاطفية 

فاشلة أصيب بصدمة أدت إلى انتشار البهاق في جسده بشكل أوسع؛ وهذا ان دلَّ فهو 

التوتر النفسي والعاطفي له دور كبير في انتشار البهاق في الجسم أو  يدل على أن

 ظهوره بعدما كان كامنا  في الجسد.  

 :التعرض للكيماويات والحروق الشمسية  -6-2-3

تشير بعض الدراسات أن تعرض الجلد لحروق الشمس أو المواد الكيميائية يحفز اإلجهاد 

ذلك إلى عدم قدرة الخاليا على إفراز صبغة التأكسدي في الخاليا الصباغية، ويؤدي 

 الميالنين.

 :أسباب عصبية -6-2-4

تفرز النهايات العصبية مواد تؤثر على عمل الخاليا الصباغية، مما يزيد احتمالية ظهور 

البهاق؛ وقد ذكر لي أحدهم أن عائلته ليس بها بهاق ولكن ذات ليلة كان قد خرج هو 

افترقا عند محل ما، ليذهب صديقنا بعيدا ، فنزلت قذيفة وصديقه إلى سوق الحميدية وقد 

عند مكان االفتراق مما أودى بحياة اآلخر دون أثر له، هذا ما سبب صدمة له حينما 

بحث عنه علَّه يجده ولكن دون جدوى؛ وبعد أيام بدأت البقع بالظهور ونتيجة لتعرضه 

 (20)للشمس كثيرا ، شخصت على أنها البهاق.
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 : (Albinism) والبرص (Vitiligo) لبهاقلفرق بين اا -7

، أن مرض البرص ناجم عن الفقدان التام لمادة البرصإن أساس الفرق بين البهاق و 

، المسؤولة عن إعطاء اللون للعينين والشعر والجلد باإلضافة إلى حماية الجلد الميالنين

يصاب الشخص وبالتالي قد  لجسم عن انتاج الميالنينيعجز ا الشمس حيثمن أشعة 

 بحروق وسرطانات جلدية.

دان الجلد جزء من صبغة أما بالنسبة لمرض البهاق فهو حالة صحية جلدية تتميز بفق

  وليس فقدان الجلد لونه كامال . ،الميالنين

وجود العامل الوراثي  - كما ذكرنا أنفا   -إنما  ،فحسب اثيور ويعد سبب البهاق غير 

مصاب هي ما تؤهل لاالبيئية األخرى والمسببات المرضية عند  إلى العوامل باإلضافة

 .اإلصابة بالبهاق

 (21)فقط.في حين أن البرص يكفي لحدوثه وجود العامل الوراثي 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 إن أهم ما يميز البرص في معرفته هو ما يلي: 

ظهور الشعر باللون األبيض، والبشرة عادة  ما تكون فاتحة جدا ، لكن من الممكن  •

يتراوح لون الجلد الناتج عن هذا االضطراب ما بين اللون األبيض إلى اللون أن 

 .البني

اإلصابة بالنمش، والشامات، والمعاناة من بعض الحروق، وذلك في حال  •

 الشمس. التعرض ألشعة

، أو األحمر، أو البني في بعض األحيان عند لون شعر مائل إلى اللون األصفر •

 .قية أو اسيويةاألفراد الذين من أصول إفري

 .الرموش والحواجب شاحبة اللون  •

لون العيون من األزرق الفاتح إلى البني ومن المحتمل أن يتغير لون العيون مع  •

 .التقدم بالعمر

باللون األحمر ويعزى ذلك  القزحية، لذلك قد تظهر العيون الفاتحة جدا   شفافية •

 .إلى داخل العينإلى عدم إمكانية القزحية من منع دخول الضوء بشكل تام 

 .ضعف البصر •

 .حركة العين السريعة الالإرادية •

 .21)(إمالة الرأس •
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 هما:ونميز نوعين رئيسيين للبرص 

الذي يصيب كل  (Oculocutaneous Albinism): البرص العيني الجلدي •

 . من العينين، والجلد، والشعر

 

 

 

 

 

 

 ( البرص العيني الجلدي5)الشكل 
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مع بقاء لون ، الذي يصيب فقط العينين (Ocular Albinism): البرص العيني •

 (21)الجلد والشعر طبيعي.

 

 ( البرص العيني6الشكل )

 

 ( البرص العيني7الشكل )
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 :Tinea versicolor))والنخالية المبرقشة  Vitiligo)) الفرق بين البهاق -8

المبرقشة، هي عدوى وتعرف أيضا  بالسعفة  (Tinea versicolor) النخالية المبرقشة

وتحدث اإلصابة بها نتيجة للتعرض  فطرية غير معدية وغير مؤلمة تصيب سطح الجلد،

% من 90التي توجد على سطح جلد  الطبيعية الجلدية او الفلورا لنوع من الفطريات

سبب حدوث  على عكس ،(Malassezia furfur) الفرفرية تعرف بالمالسيزياالبالغين 

 كما تم شرحه في المرة السابقة. الخاليا الصبغيةذاتي يدمر اعي البهاق أنه مرض من

غالبا  ما يظهر البهاق وأنواعه الفرعية على شكل بقعة بيضاء على الجلد ويبدأ بتفتيح 

صبغة الجلد ويتطور إلى فقدان اللون، بما في ذلك فقدان الشعر لونه وتحوله إلى اللون 

المصابة، أما عن السعفة المبرقشة فسميت " المبرقشة" ألنها تحدث  في المنطقةاألبيض 

أو بقع فاتحة على داكنة أو حمراء على البشرة الفاتحة  الجلد، بقعاختالفات في لون 

 (22)(23).البشرة الداكنة
   

     

 المبرقشة( النخالية 9الشكل )                    ( شكل البهاق على الرقبة     8الشكل )        
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 المبرقشة:ما يميز بقع النخالية 

أنها ذات لون افتح من الجلد الطبيعي وليست بيضاء تماما  كما في البهاق، ويوجد على 

، تنتشر على الظهر والصدر والعنق وأعلى تفيد األطباء أثناء التشخيص قشورا  سطحها 

عادة في األمريكيين من أصل  فقط،يظهر تورط الوجه في بعض األحيان  الذراعين،

 أفريقي وغيرهم من المرضى ذوي البشرة الداكنة.

 تحدث غالبا  عند المراهقين بسبب مساهمة البشرة الدهنية في ذلك.  

 هو:وما يعزز ظهورها 

 .البشرة الدهنية •

 .الرطب العيش في المناطق ذات المناخ الحار •

 .التعرق كثرة  •

 التغيرات الهرمونية. •

 .(24)ضعف الجهاز المناعي •
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  العالج:أما عن 

يختلف عالج البهاق والنخالية المبرقشة اختالفا  كبيرا ، غالب ا ما يتم عالج البهاق 

المرهم البروتوبيك وأطوال موجية معينة من األشعة  السورالين، الموضعية، بالستيروئيدات

 وغالبا  للتغطية التجميلية. فوق البنفسجية

، ات )على سبيل المثالفي المقابل، يتم عالج السعفة المبرقشة بمضادات الفطري 

ميكونازول، تيربينافين، فلوكونازول، وشامبو قشرة الرأس الذي ال يستلزم وصفة طبية، 

  مثل سيلسون بلو أو هيد آند شولدرز(.

الذي يحتوي على سلفيد السيلينيوم هو  يصرف بموجب وصفة طبيةالشامبو الذي أما 

فقط( لعشر دقائق في صاب )وليس على فروة الرأس  إذا جرى تطبيقه على الجلد الماال  فع

ساعة أسبوعيا  ولمدة شهر واحد. وتنطوي  24 ة واحدة كلاليوم، ولمدة أسبوع، أو لمر 

 ألسبوعين،طبيق كيتوكونازول الموضعي يوميا  المعالجة األخرى على ت طرائق

االستحمام بشامبو سلفور الساليسيك  أو واالستحمام بصابون يحتوي على بيريثيون الزنك

 .إلى أسبوعينح بين أسبوع ة تتراو لمد

واستخدام الصابون  بقواعد النظافة بشكل دقيقاء بااللتزام كما ينصح العديد من األطب

عالجة الموضعية الملزنك بشكٍل ُمنتظم أو واحدة من طرائق يحتوي على بيريثيون ا الذي

 .األخرى كل شهر

أن السعفة المبرقشة قد تم عالجها، ولكن  ا  نهائي للبهاق، قد يبدو أحيان ال يوجد عالج

 حتى بعد  ،(24)(25)فنادرا  ما تحدث، د الخميرة في جسم الشخص باستمرارلوجو  ا  نظر 
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ضي، ولكن ُأشيرت الدراسات إلى أن عالج السعفة وإن من االنتكاس العر  لةفترات طوي

 أخفى البقع فهي قد تحتاج شهورا  أو سنوات حتى تنتهي بشكل كامل. 

لم يستطع االطباء التفريق بين بقع البهاق والنخالية المبرقشة فيقومون بما يلي  أذا

 لتشخيص النخالية ونفي البهاق.

كشط الجلد خاليا من البشرة برفق لفحصها تحت المجهر،  يزيل :الجلدكشط  •

 لمعرفة إذا ما كانت هذه الخاليا تحتوي على فطريات المالسيزيا

 (Malassezia furfur) المسببة لإلصابة بالنخالية المبرقشة أم ال. 

هذا اإلجراء يأخذ الطبيب عينة من الجلد،  في :البوتاسيوم هيدروكسيدفحص  •

هر في محلول يحتوي على هيدروكسيد البوتاسيوم، ليبحث ويضعها تحت المج

 .أو خيوطها (Malassezia furfur)عن فطريات المالسيزيا 

جلد أخذ خزعة أو عينة من أنسجة ال على خزعة الجلد تنطوي  :الجلدخزعة  •

لزراعتها في المختبر في بيئة مناسبة لنمو الفطريات، لمعرفة إذا كان  المصاب

 .الشخص مصاب بالنخالية المبرقشة أو غيرها من أنواع العدوى الفطرية

 أداة تشخيص تستخدم األشعة فوق البنفسجية للكشف عن وجود  هو :وودمصباح  •

 وجود المالسيزيا، وفي حال (Malassezia furfur) فطريات المالسيزيا

(Malassezia furfur) باللون األصفر  في الجلد فإن الجلد المصاب سيظهر

  (24)(25).أو األخضر عند تعريضه لألشعة الفوق بنفسجية

https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D8%A9
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 بين البهاق والنخالية المبرقشة. وهكذا يتم التفريق

 

 ( النخالية المبرقشة على الظهر10الشكل )

 

 :Koebner phenomenon)) ظاهرة كوبنر -9

، يمكن أن تؤدي حتى أصغر وخز أو لبعض األشخاص المصابين بالصدفية بالنسبة

في أي وقت تتأذى بشرتك أو  لدغة من بعوضة إلى ظهور لويحات في أماكن جديدة.

 ، يمكنك الحصول على بقعة جديدة من الصدفية.تتهيج

أشخاص  4كل  ، ويحدث ذلك لواحد منلتفاعل بظاهرة كوبنريسمي األطباء هذا ا

 .مصابين بالصدفية
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 ؟يصاب بهما هو ومن 

 هاينريش كوبنر، طبيب األمراض الجلدية من القرن التاسع عشر، حدد الحالة ألول مرة.

 يسميها األطباء أحيان ا "استجابة متشابهة" أو "كوبنيزيشن". 

جلدية يحدث غالبا  عند األشخاص المصابين بالصدفية، ولكنه يحدث أيضا  في حاالت 

 أخرى بما في ذلك الثآليل والبهاق.

ولكن ال يزال  كوبنر ، فمن المرجح أن يكون لديك استجابةإذا كان لديك توهجات نشطة

 من الممكن حدوث ذلك حتى لو لم يكن لديك قط لويحات على بشرتك.

بعد إصابة  ا  يوم 20-10ق ظهور اللويحات حوالي كل رد فعل له وتيرته الخاصة. يستغر 

 د في بعض األحيان قد يستغرق األمر عامين.الجل

 من سبب حدوث ظاهرة كوبنر ولكن ما يلي قد يساعد في حدوثها:األطباء غير متأكدين 

اإلصابات مثل لدغات الحيوانات أو اللسعات أو الحروق أو الجروح أو النتوءات  •

 .أو فرك الجلد

أو الثآليل أو حاالت مثل طفح الحفاضات أو األكزيما أو العدوى أو الجرب  •

 .التهاب الجلد

 .ردود الفعل التحسسية أو تهيج الجلد •

 .حروق الشمس أو اإلشعاع •

 على سبيل المثال( الضغط،تقرحات  اإلبهام،مص  العظام،الضغط )من تقويم  •
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 :العالج

 تحصل لويحات ظاهرة كوبنر على نفس العالج مثل لويحات الصدفية العادية. 

 ومنها:هناك العديد من الخيارات 

مرهم أو غسول أو كريم. يمكنك الحصول عليها بدون وصفة طبية وبوصفة طبية. 

 البعض لديه المنشطات والبعض اآلخر ال.

تأتي األدوية الموصوفة في صورة أقراص أو سائل أو حقنة. بعض يخفف االلتهاب.  

 البعض اآلخر على جهاز المناعة. يعمل

 يمنحك التعرض لألشعة فوق البنفسجية بشكل  العالج بالضوء. قد يوصي طبيبك بجهاز 

 منتظم إلبطاء نمو الصدفية.

تعمل عالجات الصدفية بشكل مختلف باختالف األشخاص. يمكن لطبيبك مساعدتك في 

 العثور على أفضل ما يناسبك.
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 هل يمكن منعه؟

عادة  مع أفضل طريقة إلبقائها في مكانها هي اتخاذ نفس االحتياطات التي تتبعها 

 الصدفية:

 .اعتني ببشرتك واتبع عالج الصدفية •

 .قم بتنظيف وتغطية أي جروح لمنع العدوى  •

 .حاول أال تخدش لويحات الصدفية •

 .احم بشرتك من أشعة الشمس •

 .دة تزيد من سوء حالة الصدفية لديكأخبر طبيبك إذا كانت هناك أي أدوية جدي •

 .حافظ على التوتر تحت السيطرة •

 .التدخينكف عن  •

 .تجنب الكحول •

تحفيز الحالة عندما تحصل على وشم أو لقاحات أو الوخز باإلبر. حتى  ا  يمكنك أيض

 األنشطة اليومية مثل الحالقة يمكن أن تسبب التوهج.

يحدث في كثير من األحيان خالل أشهر الشتاء الباردة وأقل  أيضا ، ا  يلعب الطقس دور 

 في أشهر الصيف الحارة.

 نوبات الصدفية المنتظمة تكون اللويحات:  لويحات ظاهرة كوبنر تشبهأهم ما يميز 

 متقشرة. •

 حمراء. •

 مؤلمة. •

 تسبب الحكة.  •
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 التشقق والنزيف. •

تعني اإلصابات السيئة المزيد من اللويحات. على عكس نوبات  الحاالت،في معظم 

العادية التي تظهر على الركبتين والمرفقين وفروة الرأس وأسفل الظهر، يمكن   الصدفية

 أن تحدث لويحات كوبنر في أي مكان أصيب جلدك به.

 

 ما هي ظاهرة ديب كوبنر؟

إلى التهاب  ا  أن اإلصابة بها يمكن أن تؤدي أيضهذه هي الفكرة التي يرى بعض العلماء 

، إذا كنت تعاني بالفعل من الصدفية استجابة كوبنر. مع هذا النوع من المفاصل الصدفي

وإصابة عظم أو مفصل، فمن المرجح أن تصاب بالتهاب المفاصل الصدفي في تلك 

 (26)(27)(28)(29)٪.30البقعة بنسبة 

 

ظاهرة كوبنر( 11الشكل )  

    :أنواع البهاق -10

 :(Generalized Vitiligo)البهاق المعمم  -10-1

يعرف هذا النوع باسم البهاق الثنائي والبهاق الشائع والبهاق الغير المقطعي وهو 

النوع األكثر شيوعا ، ويؤدي على ظهور بقع في اللون األبيض على جانبي 
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الجسم، وعادة ما يبدأ بالقرب من اليدين وحول العينين أو الفم وعلى القدمين، 

ويصبح أكثر انتشارا  ووضوحا   يحدث فقدان اللون في طفرات على مدى الحياة،

 بمرور الوقت.

 

 بداية البهاق على اليدين( 13لشكل )   بداية البهاق على القدمين     ( 12الشكل )        

 

 

 انتشار البهاق على جانبي الجسم( 14الشكل )                                        

 :(Vitiligo Segmental)البهاق القطعي  -10-2

يعرف أيضا  باسم البهاق الجزئي أو البهاق أحادي الجانب، عادة  ما يبدأ هذا 

ويظهر في منطقة  يتوقف،النوع في سن صغير ويتقدم لمدة عام أو أكثر ثم 

واحدة من الجسم، مثل ذراع واحدة أو ساق واحدة وقد يصاحبه تغير في لون 
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من البهاق الغير الشعر أو الحاجبين أو الرموش، وهذا النوع أقل شيوعا  

          المقطعي.

                         

 

 البهاق الجزئي( 15الشكل ) 

 

 

 البهاق الجزئي( 16الشكل )                

 :Vitiligo (Focal)البهاق البؤري  -10-3

يعد البهاق البؤري من األنواع النادرة التي تظهر فيها البقع بمناطق صغيرة 

 وتنتشر بشكل محدد حالل عام إلى عامين فقط. 
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 البهاق البؤري( 17الشكل )

 

 

 

 

 البهاق البؤري( 18الشكل )

 

 :((Trichome Vitiligoالبهاق ثالثي التصبغ  -10-4

عديمة اللون  فيكون هناك بقع بيضاء أو في هذا النوع يظهر أكثر من لون معا ،

ولذلك تم تسميته  الطبيعي،ثم منطقة تصبح أفتح ثم منطقة من الجلد باللون 

 بالبهاق ثالثي التصبغ. 
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 البهاق ثالثي التصبغ ( 19الشكل )          

 

 

 

 

 

 

 :(Universal Vitiligo)البهاق العالمي  -10-5

نوع آخر أكثر ندرة من أنواع البهاق، وفي هذا النوع، يؤثر البهاق على اكثر من 

% من الجلد لتطغى البقع البيضاء على الجسم بشكل كبير ويختفي اللون 80

 األصلي للجلد بشكل كبير. 
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 البهاق العالمي( 20الشكل )

 :(Acrofacial Vitiligo)بهاق األطراف والوجه  -10-6

البقع على الوجه واليدين وحول فتحات الجسم مثل العينين في هذا النوع تظهر 

 واالذنين، ولذلك يطلق عليه اسم بهاق األطراف والوجه. واالنف

 

 

 

 

 

 

 

 ( بهاق الوجه واألطراف21الشكل )

  (Mucosal Vitiligo): لبهاق المخاطيا -10-7

   .المنطقة الحساسةيؤثر على األغشية المخاطية في الفم أو في  

https://www.webteb.com/articles/طرق-العناية-بالمنطقة-الحساسة_23372
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   البهاق المخاطي( 22الشكل )                                                          

تقدم مرضك. وفي بعض األحيان يتوقف ظهور البقع من دون ومن الصعب التنبؤ بمدى 

وفي معظم الحاالت، ينتشر البهاق ليصيب في نهاية المطاف معظم الجلد. إال ، عالج

  (5)(20).أنه يستعيد الجلد لونه في بعض األحيان

 

 

 :Epidemiology And Quality Of Lifeالوبائيات وجودة الحياة  -11

البهاق أن البهاق لديهم "ليس مشكلة كبيرة"، وأنه "ال يوجد شيء يمكن ُيقال غالبا  لمرضى 

القيام به من أجله"، "ويجب أن يتعلموا التعايش معه". يعد هذا مؤذيا ، ألن المرضى 

  )1-3(يذهبون غالبا  إلى عيادة طبيب الجلدية بعد سنوات من تطور المرض.
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سنوات( والمعالجين باألشعة  2-1ُيبدي أولئك الذين يعانون من مرض طويل األمد )<

نجاعة أقل مقارنة بالمرضى الذين يعانون  (NB-UVB) ضيقة الحزمةفوق البنفسجية 

من بهاق حديث. لذلك، فإن التعرف على البهاق باعتباره مرضا  قابل للعالج والبدء في 

حاسمة في مساعدة هؤالء المرضى جسديا  ونفسيا . رغم  العالج المناسب باكرا  هو خطوة

ذلك، يمكن للعديد من المرضى الذين يعانون من مرض طويل األمد أن يستجيبوا 

للعالج، وبالتالي بينما يجب تشجيع المرضى على بدء العالج في وقت مبكر من 

 مرضهم، ال ينبغي عدم تشجيع أي شخص على محاولة العالج. 

 :يةالنقاط الرئيس

٪ من سكان العالم دون أفضلية 2٪ إلى 0.5البهاق مرض شائع، حيث يصيب  •

 لعرق أو جنس.

 التأثير النفسي على نوعية الحياة مشابه لمرضى الصداف والتهاب الجلد التأتبي. •

على عكس األمراض التي تتطلب عالج طبي للبقاء على قيد الحياة، مثل السكري 

تحديد معدل الحدوث الحقيقي للبهاق أمر صعب، ألن الشبابي أو التهاب الدرق، فإن 

مرضى البهاق قد ال يطلبون الرعاية الطبية. تتوفر بعض الدراسات المسحية االستباقية، 

ودراسات المراقبة االستعادية، ودراسات استعادية في مجموعات سكانية مختارة، مثل 

تبالغ أو تقلل من شأن معدل أولئك الذين يراجعون عيادات األمراض الجلدية، ولكنها قد 

 الحدوث، اعتمادا  على النهج المتبع.
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٪ من سكان العالم، دون 2٪ إلى 0.5بناء  على هذه الدراسات، ُيقال إن البهاق يصيب  

تفضيل واضح للعرق أو الجنس، على الرغم من أن النساء قد يكّن أكثر احتماال  ألن 

٪ من المرضى تتظاهر 50ا يقرب من . م)4-7(يطلبن العالج ويشاركن باالستطالعات

  (9)سنوات. 10، والعديد من هؤالء قبل سن  )8(عام 20أعراضهم السريرية قبل سن 

أظهرت   )10-13(البهاق ليس "مجرد حالة جمالية" إنه مرض مناعي ذاتي مدمر نفسيا .

الدراسات أن تأثير البهاق على جودة الحياة، وخاصة األذيات النفسية، مشابه ألمراض 

مؤشر جودة الحياة لألمراض   )41(الجلد األخرى، مثل الصداف والتهاب الجلد التأتبي.

هو استبيان بسيط من  DLQI  (Dermatology Life Quality Index)الجلدية 

عناصر يهدف إلى قياس مدى تأثير األمراض الجلدية على حياة المرضى، وتتراوح  10

)أعلى تأثير(. لوحظت االختالفات في درجات  30)ال تأثير( إلى  0الدرجات من 

DLQI  في مجموعات ثقافية مختلفة، مما يعكس الوصمة المتزايدة والتداعيات

اق في بعض المجتمعات. على سبيل المثال، كانت درجات االجتماعية لإلصابة بالبه

DLQI 4.95  في مرضى هنود مع نتيجة عالج  7.06في دراسة بلجيكية، وكانت

في أولئك الذين فشلوا في العالج. يجب على األطباء أن يأخذوا  13.12ناجحة و

نفسية مخاوف مرضاهم بشأن البهاق على محمل الجد، وإحالة المرضى إلى االستشارة ال

 بحال اضطراب المزاج أو الكرب الشديد عند أقل مؤشر.
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 :Diagnosisالتشخيص  -12 

 :النقاط الرئيسية

 عادة ما يكون البهاق تشخيص سريري  •

يساعد فحص وود في تأكيد التشخيص ومدى انتشار المرض لدى األشخاص  •

 ذوي البشرة الفاتحة

 أمراض نقص التصبغ يشمل التشخيص التفريقي األولي •

عادة ما يكون البهاق تشخيص سريري، وغالبا  ما يساعد في ذلك القصة والفحص 

(. يكشف فحص البهاق بمصباح وود عن تعزيز لوني أبيض 1الشامالن )الجدول 

تصبغ. يتم مالحظة الطباشيري للجلد المزال تصبغه، في حين ال يتعزز الجلد ناقص 

الوالدة غالبا ، وتظل مستقرة بمرور  األسباب الموروثة األخرى لحدوث زوال التصبغ عند

الوقت، وتحدث في سياق مشاكل تطورية أو جهازية أخرى، وغالبا  ما يوجد تاريخ عائلي 

إيجابي. عند تشخيص البهاق، من الضروري استبعاد الحاالت األخرى المسببة لنقص 

 التصبغ وزواله. نادرا  ما يكون الفحص النسيجي ضروريا  لتأكيد التشخيص.

مل التشخيص التفريقي للبهاق جالدات نقص التصبغ، مثل نقص الصباغ البقعي يش

المترقي، والسعفة المبرقشة، النخالية البيضاء، والفطار الفطراني ناقص التصبغ. الوحمة 

 زائلة الصباغ هي التشخيص التفريقي الرئيسي للبهاق القطاعي والبهاق البؤري .
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د الوالدة أو تظهر خالل األشهر القليلة األولى من تظهر الوحمة زائلة الصباغ عادة عن

العمر، وتنمو بما يتناسب مع الطفل، وغالبا  ما تظهر بعد التعرض للشمس ألول مرة، 

مما يجعل الجلد المحيط داكنا  ويكشف عن وجودها. على عكس البهاق القطاعي، فإن 

كون ناقصة التصبغ بدال  آفات الوحمة زائلة الصباغ ال تتوسع بمرور الوقت، وعادة ما ت

زائلة التصبغ، وال تترافق بمرض الشيب الموضع، وعادة ما تبدي حدود مشرشرة، في حين 

 أن آفات البهاق لها حدود ملساء.

ال يالحظ أي تغيير في القوام أو الملمس أو حدود مفرطة التصبغ. تكشف الخزعة عن 

. تبدو الوحمة )42(تاج الميالنين ينخفضأعداد طبيعية تقريبا  من الخاليا الميالنية، لكن إن

زائلة الصباغ بلون أبيض ضارب للصفرة تحت مصباح وود بينما البهاق يبدو أبيض 

 طباشيري 
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 : مقاربة لقصة وفحص مريض البهاقIالجدول 

 الفحص القصة

 Fitzpatrickنمط الجلد بحسب  عمر البدء

 مصباح وود/الضوء العادي(التوزع )الجسم كله مع  موقع اآلفة األولى

 المورفولوجيا مدة الثباتية / سرعة التفاقم

 األسطح المخاطية )الفم والمناسل( (لمناطق اإلصابة )بما في ذلك المناس

 نسبة إصابة مساحة سطح الجسم المحرضات )خاصة االحتكاك والرضوض(

 الشيب الموضعي AICقصة 

 بهاق ثالثي األلوان AICقصة عائلية لـ 

 ظاهرة كوبنر أعراض مرض درقي

 زوال تصبغ شبيه بالنثرات AICأعراض باقي 

مضادات استطباب العالج الضوئي )مثال ، 

جالدات الحساسية للضوء، رهاب األماكن 

 المغلقة، أو اضطرابات الحركة(

 آفات التهابية )حمامى ووسوف(

 )خاصة أمراض الدرق( AICعالمات  المهنة

 الوحمة الهالية العالج الضوئيالقدرة على حضور 

 أنماط إعادة التصبغ االكتئاب ونوعية الحياة

AIC (Autoimmune Condition:) حالة مناعية ذاتية. 
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 :Histologyيم النسيجي يالتق -12-3

يظهر جلد اآلفات في البهاق فقد كامل أو شبه كامل لصباغ البشرة 

. تظهر )43(الميالنية في الطبقة القاعديةمع غياب الخاليا ( FontanaeMasson تلوين)

الخاليا  +CD8التهاب جلد بيني الذي يتكون من  ermatitisDnterface Iاآلفات المبكرة 

التائية السامة للخاليا ترتشح في البشرة بقرب الخاليا الميالنية. قد تكشف الحواف المتوسعة 

لآلفات النشطة عن ارتشاح لمفي حول األوعية وحول األجربة. يكشف الفحص المجهري 

اإللكتروني لحدود اآلفة عن تفجي في الخاليا الميالنية والخاليا الكيراتينية. تظهر اآلفات 

التهاب خفيف، على األرجح ألن رشاحة الخاليا التائية قد تمت تصفيتها بحلول الوقت الذي 

تصبح فيه البشرة خالية من الميالنين. في الواقع، قد ال يكون زوال التصبغ المرئي للجلد ظاهرا  

  )44(بعد حدوث الموت الخلوي المبرمج للخاليا الميالنية. يوم 48لمدة تصل إلى 
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  )Differential Diagnosis:)7التشخيص التفريقي  -12-2

 Piebaldism الّلَمع  •

 Waardenburgمتالزمة  •

 وحمات عديمة الصباغ •

 النخالية البيضاء •

 نقص تصبغ تالي لاللتهاب •

 حزاز تصلبي ضموري  •

 حمامية القرصيةالذئبة ال •

 ساركوئيد ناقص الصباغ •

 MFالفطار الفطراني  •

 مبرقشةالنخالية ال •

 الجذام •
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 :Disease Associationsمرافقات المرض  -13

 :نقاط مفتاحية

 قد يترافق البهاق مع تبدالت جهازية، بما في ذلك التهاب العين واألذن •

 تنتشر أمراض المناعة الذاتية بشكل أشيع لدى مرضى البهاق وأفراد أسرهم •

هــي تظــاهر نــادر للبهــاق يــؤثر أيضــا   Vogt-Koyanagi-Haradaمتالزمــة  •

مرضـى البهـاق وأقربـائهم مـن الدرجـة  الشـعر والعـين واألذن الداخليـة والـدماغعلـى 

األولى لديهم انتشار متزايد ألمراض الـدرق المناعيـة الذاتيـة، ومـرض السـكري مـن 

، وفقــر الــدم الخبيــث، والتهــاب المفاصــل الرثيــاني، وداء أديســون، والذئبــة، 1النــوع 

  )7-45-46(ومتالزمة غيالن بارييه، وغيرها.

يقترح الخطر المتزايد ألفراد األسرة لإلصابة بأمراض مناعة ذاتية أخرى إلـى أن االسـتعداد 

الــوراثي هــو للمناعــة الذاتيــة بشــكل عــام، ولــيس البهــاق علــى وجــه التحديــد. يمكــن العثــور 

على الخاليا الميالنية في القنـاة العنبيـة، وظهـارة الشـبكية الميالنيـة، والتيـه الغشـائي لـألذن 

خليــة. لــذلك فــإن البهــاق الــذي قــد يصــيب كــل الخاليــا الميالنيــة قــد يترافــق مــع شــذوذات الدا

٪ مــن مرضــى البهــاق يعــانون مــن نقــص 27فــي هــذه األعضــاء. فــي دراســة واحــدة، كــان 

% لديهم ندوب مشيمية شبكية 30، بينما في دراسة أخرى < )47(تصبغ في ظهارة الشبكية

  )48(قديمة.
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. المرضـى الـذين )49(ثنائي الجانب بقوقعة األذن في المصـابين بالبهـاقكما تم إثبات خلل 

  Vogt-Koyanagi-Haradaيعانون من شكل نادر وشديد من البهاق يسمى متالزمة

، ولكـــن فقـــط بعـــد ظهـــور أعـــراض زيتطـــور لـــديهم زوال تصـــبغ جلـــدي وشـــيب موضـــع بـــار 

. )50(اســـحاي التهـــابو  شـــبيهة بـــاألنفلونزا، ألـــم أذنـــي محـــرض بالصـــوت، ودوار، فقـــد ســـمع،

متشــابهة ولكنهــا أكثــر نــدرة، وتتكــون مــن بهــاق قطعــي مترافــق  Alezzandriniمتالزمــة 

  )51(بشيب موضع، فقد السمع، وتبدالت بصرية.

قد تكـون هـذه األمـراض ناتجـة عـن هجـوم منـاعي ذاتـي علـى الخاليـا الميالنيـة فـي أنسـجة 

األفـراد. مـن بـين جميـع األمـراض الموجـودة متعددة، والـذي يوجـد بشـكل طبيعـي فـي جميـع 

، مما دفع )7(٪(19في البهاق، تعتبر أمراض الدرق األكثر شيوعا  )معدل االنتشار يقارب 

البعض إلى الدعوة إلى الفحص السنوي لهذه األمراض من خالل اختبـار الهرمـون الموجـه 

رض منــاعي ذاتــي للـدرق وعيــار األضــداد الذاتيــة. قــدرت دراســة حديثــة أن خطــر تطــوير مــ

 3ســـنوات، ويوصـــى بالمســـح كـــل  5بالغـــدة الدرقيـــة لـــدى مرضـــى البهـــاق يتضـــاعف كـــل 

  )52(سنوات.
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 :Risk Factorsعوامل الخطر  -14

 النقاط الرئيسية:

 تؤثر الوراثة بشدة على خطر اإلصابة بالمرض •

الموجــــودة فــــي تســــاهم العوامــــل البيئيــــة أيضــــا ، بمــــا فــــي ذلــــك التعــــرض للمركبــــات الفينوليــــة  •

 األغذية المنزلية

قــــــــد يــــــــؤدي التحــــــــريض غيــــــــر النــــــــوعي لاللتهــــــــاب الجلــــــــدي إلــــــــى ظهــــــــور آفــــــــات بهــــــــاق  •

٪ مـــــــــــن عمـــــــــــوم الســـــــــــكان، 2٪ إلـــــــــــى 0.5يبلـــــــــــغ خطـــــــــــر تطـــــــــــوير البهـــــــــــاق  موضـــــــــــعة

ــــــــــى، و 6وحــــــــــوالي  ــــــــــب مــــــــــن الدرجــــــــــة األول ــــــــــد إصــــــــــابة قري ــــــــــد إصــــــــــابة 23٪ عن ٪ عن

ي عناصــــــــر مهمــــــــة فــــــــي ، ممــــــــا يشــــــــير إلــــــــى أن العوامــــــــل الوراثيــــــــة هــــــــ)7(تــــــــوأم متماثــــــــل

ـــــــــالي  ـــــــــة، وبالت ـــــــــوائم المتماثل ـــــــــع الت ـــــــــأثر جمي ـــــــــة حـــــــــال، ال تت ـــــــــى أي تطـــــــــور المـــــــــرض. عل

ال بــــــــــد أن العوامــــــــــل غيــــــــــر الوراثيــــــــــة تلعــــــــــب دورا  أيضــــــــــا ، ممــــــــــا قــــــــــد يشــــــــــير إلــــــــــى دور 

للتعرضـــــــــات فـــــــــي اإلصـــــــــابة بـــــــــالمرض، والتـــــــــي ُتوَصـــــــــف علـــــــــى نطـــــــــاق أشـــــــــمل باســـــــــم 

 .""العوامل البيئية

 :Geneticsالوراثيات  -14-1

ـــــورث  ـــــي ُي ـــــيالت المتعـــــددة تســـــاهم ف ـــــى أن األل ـــــات، ممـــــا يشـــــير إل البهـــــاق كـــــنمط متعـــــدد الجين

ـــــى مســـــتوى  ـــــرابط عل ـــــوراثي للمـــــرض. فـــــي الواقـــــع، أشـــــارت سلســـــلة مـــــن دراســـــات الت الخطـــــر ال

ــــــورط مــــــا يقــــــرب مــــــن  ــــــى ت موقــــــع جينــــــي كعوامــــــل  50الجينــــــوم ودراســــــات التــــــرابط الجينــــــي إل

 .مهمة تساهم في خطر اإلصابة بالبهاق
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ــــة ــــدور الحاســــم لجهــــاز  الغالبي ــــة، ممــــا يؤكــــد ال ــــات مناعي ــــات هــــي جين العظمــــى مــــن هــــذه الجين

. مــــــن المعــــــروف أن بعضــــــها يلعــــــب دورا  فــــــي 96)(المناعــــــة فــــــي التســــــبب فــــــي مــــــرض البهــــــاق

ــــي المناعــــة  ــــبعض اآلخــــر مــــن العوامــــل الرئيســــية بالتواســــط ف ــــة، بينمــــا يكــــون ال المناعــــة الفطري

جهــــــــاز المناعــــــــة. باإلضــــــــافة إلــــــــى الجينــــــــات  التكيفيـــــــة، وهــــــــذا يؤكــــــــد الحاجــــــــة لكــــــــال ذراعــــــــي

ــــــيالت الخطيــــــرة فقــــــط فــــــي  ــــــة، يــــــتم التعبيــــــر عــــــن مجموعــــــة فرعيــــــة صــــــغيرة مــــــن األل المناعي

ــــــدء المــــــرض. باإلضــــــافة إلــــــى  ــــــي ب ــــــا الميالنيــــــة ف ــــــدعم دور الخالي ــــــة، ممــــــا ي ــــــا الميالني الخالي

وهـــو مكـــون رئيســـي فـــي  XBP1 (X-box binding protein) ذلـــك، ثبـــت تـــورط

الخلـــــوي للبـــــروتين ســـــيء الطـــــي، والـــــذي قـــــد يكـــــون مهمـــــا  أيضـــــا  فـــــي تحـــــريض مســـــار الجهـــــد 

. هنـــــــاك حاجـــــــة لدراســـــــات إضــــــــافية مـــــــن خـــــــالل علـــــــم الجينـــــــوم الــــــــوظيفي )96-97(االلتهـــــــاب

 .لتحديد األدوار النوعية التي يلعبها كل جين في توجيه أمراضية البهاق

 

 :Environmental Triggersالمحفزات البيئية  -14-2

، عنـــــدما طـــــور عــــــدد 1939تعـــــرض بيئـــــي مــــــرتبط بالبهـــــاق فـــــي عــــــام  تـــــم تحديـــــد علــــــى أول

  MBEH كبير من عمال المصانع زوال تصبغ على أيديهم نتج بسبب مادة

(Monobenzyl ether of hydroquinone) 98(قفازاتهم. في(  
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ــــــــي البهــــــــاق لدرجــــــــة أنهــــــــا  MBEH إن مــــــــادة  ــــــــز زوال التصــــــــبغ ف ــــــــي تعزي ــــــــة للغايــــــــة ف فعال

عمليـــــة زوال التصـــــبغ لـــــدى المصــــابين ببهـــــاق شـــــديد، مـــــن أجـــــل توحيـــــد تســــتخدم اآلن لتســـــريع 

 . )99-100(لون البشرة

ـــــــالغ عـــــــن "فاشـــــــية" أحـــــــدث لحـــــــاالت البهـــــــاق ـــــــم اإلب ـــــــة 16000) ت فـــــــي صـــــــيف عـــــــام  (حال

فــــــي اليابــــــان وتــــــم تحديــــــد ســــــبب ذلــــــك بســــــبب اســــــتخدام عامــــــل تفتــــــيح البشــــــرة الجديــــــد  2013

 .فعالةكمادة   rhododendrol الذي يحتوي على مادة

ــــــزة للبهــــــاق  ــــــة اإلضــــــافية المحف -4و tert-butylphenol-4   تشــــــمل المــــــواد الكيميائي

tert-butylcatechol والتـــــــــــي يمكـــــــــــن إيجادهـــــــــــا فـــــــــــي الراتنجـــــــــــات الالصـــــــــــقة والزيـــــــــــوت ،

 . )101-102(الصناعية والدهانات والمواد الالصقة وغيرها من المنتجات

جميعهـــــا عبـــــارة عـــــن فينـــــوالت، تحـــــوي حلقـــــة ة الشـــــائعة لهـــــذه المـــــواد الكيميائيـــــة هـــــي أن يالســـــم

ــــــروزين، وهــــــو  ــــــي التي ــــــي تشــــــبه الحمــــــض األمين ــــــزين مــــــع زمــــــرة هيدروكســــــيل مرتبطــــــة، والت بن

أيضــــــا  فينــــــولي. يبــــــدو أن آليــــــة عملهــــــا هــــــي أنهــــــا تعمــــــل كمقلــــــدات للتيــــــروزين، وتتــــــدخل فــــــي 

ؤدي إلـــــى تصـــــنيع التيروزينـــــاز والميالنـــــين، وتســـــبب جهـــــدا  إضـــــافيا  فـــــي الخاليـــــا الميالنيـــــة، وتـــــ

ــإطــــــــــالق عوامــــــــــل التهابي ـــــــــ ــــ ــة تـــ ـــــــــــ ــ ــ ــــــــــى هجــ ـــــــــــؤدي إل ــوم مناعـــــ ـــــــــــ ـــــــــــي ذاتـــ ــلــــي عـــــ ـــــــــ ـــــــــــــى الخاليــ ا ــ

ــيـــــالم  . )23-57-62-65(ةـــيـــالنــ
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علــــــى أيــــــة حــــــال، يبــــــدو أن مجموعــــــة فرعيــــــة فقــــــط مــــــن المرضــــــى المــــــؤهبين لإلصــــــابة هــــــي 

حيـــــث ال يصـــــاب جميـــــع األشـــــخاص المعرضـــــين  األكثـــــر عرضـــــة لإلصـــــابة بـــــزوال التصـــــبغ،

ــ فـــي اليابـــان علـــى حـــوالي  rhododendrol للمـــواد الكيميائيـــة بـــالمرض. أثـــر التعـــرض للــ

، ممـــــــا يشــــــــير إلــــــــى أن التعـــــــرض يــــــــؤثر علــــــــى المرضــــــــى )105(٪ فقـــــــط مــــــــن المســــــــتخدمين2

أن )106( وآخـــرون  Wu فـــي اآلونـــة األخيـــرة  ذكـــر .المســـتعدين وراثيـــا  لإلصـــابة بـــالمرض

ــــد مــــن خطــــر اإلصــــابة بالبهــــاق. فــــي هــــذه الدراســــة، زاد  اســــتخدام صــــبغات الشــــعر الدائمــــة يزي

اســــــتخدام صــــــبغات الشــــــعر مــــــن خطــــــر إصــــــابة النســــــاء بالبهــــــاق، وزاد هــــــذا مــــــع االســــــتخدام 

األول قبـــــل ســـــن الثالثـــــين ومـــــع مـــــدة اســـــتخدام أطـــــول. تحتـــــوي صـــــبغات الشـــــعر علـــــى العديـــــد 

الكيميائيـــــــة المســـــــؤولة عـــــــن إحـــــــداث البهـــــــاق غيـــــــر مـــــــن مكونـــــــات الفينـــــــول، لكـــــــن المكونـــــــات 

ـــــة حاليـــــا . المنتجـــــات اإلضـــــافية المتورطـــــة فـــــي دراســـــة اســـــتعادية تســـــتند إلـــــى اســـــتذكار  معروف

ــــــــات واألصــــــــبغة الموضــــــــعية  ــــــــذكر( تشــــــــمل المنظف ــــــــز الت ــــــــالي عرضــــــــة لتحي المــــــــريض )وبالت

 )22(وغيرها. 

 :Treatment and Managementالتدبير المعالجة و  -15

 :Approach Considerationsاعتبارات خاصة بطريقة التدبير  -15-1

توجـــد أنـــواع مختلفـــة مـــن العالجـــات كاألدويـــة والعـــالج الضـــوئي والعـــالج بـــالليزر والعـــالج 

الجراحــي. ومــع ذلــك، يجــب مالحظــة أنــه عنــد المرضــى ذوي البشــرة الفاتحــة، قــد ال تكــون 

هنــاك حاجــة إلــى التــداخل. وبــدال  مــن ذلــك، قــد تكــون الحمايــة المســتمرة مــن أشــعة الشــمس 
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ن يصــبح الجلــد الطبيعــي المحــيط أكثــر ســمرة )داكــن( ممــا هــي أفضــل اســتراتيجية لتجنــب أ

ا.   يجعل اآلفات أكثر وضوح 

بينمــا يــتم اســتخدام الســتيروئيدات الموضــعية ومثبطــات الكالســينيورين الموضــعية والعــالج 

بشــكل واســع عنــدما B  - (UV)الضــوئي باألشــعة فــوق البنفســجية ذات المجــال الضــيق 

تعتبــر اآلن الــدعائم األساســية للعــالج. ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون العــالج ضــروري ا، والتــي 

يكون العالج فردي ـا بحسـب حالـة كـل مـريضب ويجـب توعيـة المرضـى بالمخـاطر المرتبطـة 

بــالعالج. حيــث ال يوجــد عــالج واحــد للبهــاق ينــتج عنــه نتــائج جيــدة يمكــن التنبــؤ بهــا عنــد 

نـد المرضـى. وقـد تكـون بعـض جميع المرضى، وتعتبـر االسـتجابة للعـالج متغيـرة للغايـة ع

 أنواع البهاق أو اآلفات الموجودة في أماكن معينة أكثر أو أقل استجابة للعالج.

ــا بتطــور المــرض  14وقــد ارتــبط البهــاق الجزئــي وعمــر ظهــوره الــذي يقــل عمــره عــن  عام 

ـــد. حيـــث تنشـــأ الخاليـــا الصـــباغية وتتكـــاثر مـــن الوحـــدة الشـــعرية الدهنيـــة ، والخاليـــا  المعّن

ملـم مـن  4-2اغية الموجودة في البشرة، وحدود اآلفـات أثنـاء العـالج، وتهـاجر حتـى الصب

 الحافة.

 Medical Care :التدبير الدوائي  -15-2

 :Phototherapyالعالج الضوئي  -15-2-1

يحفز العالج الضوئي إعادة تصبغ مرضي عند غالبية المرضى الـذين يعـانون مـن مـرض 

العالج الضوئي لفترات طويلة، حيث قد تكـون فتـرة مبكر أو موضع. ويجب تعزيز أشواط 

 أشهر ضرورية لتقييم االستجابة للعالج الضوئي بدقة. 6العالج ال تقل عن 
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العــالج الضــوئي قــد يتســبب فــي إغمقــاق الجلــد الطبيعــي المحــيط 

ا. وقد يكون هذا غيـر مقبـول مـن  الناحيـة التجميليـة باآلفات، مما يجعل اآلفة أكثر وضوح 

لدى بعض المرضى؛ لـذلك، فـإن االستشـارة الدقيقـة حـول توقعـات المـريض ونتـائج العـالج 

 ضرورية قبل البدء.

بشـــكل واســـعب ( NB-UVB)كمـــا تســـتخدم األشـــعة فـــوق البنفســـجية ذات المجـــال الضـــيق 

معمم. وأصبحت الخيار األول للعالج الضوئي عند البالغين واألطفال المصابين بالبهاق ال

 3-2نانومتر. حيث يجب تكرار العالج  312-311وعادة ما تستخدم أطوال موجية من 

مـــــرات أســـــبوعيا. ويمكـــــن اســـــتخدام هـــــذا العـــــالج بأمـــــان عنـــــد األطفـــــال والنســـــاء الحوامـــــل 

والمرضـــعات. ومـــع ذلـــك، قـــد يكـــون العـــالج الضـــوئي صـــعب ا عنـــد األطفـــال الـــذين قـــد ال 

الحـــروق  NB-UVBرات الجانبيـــة قصــيرة المـــدى لــــ يتمكنــون مـــن التعـــاون. وتشــمل التـــأثي

 والحكة والتجفاف.

بينما يتضمن العالج الكيميائي الضوئي بالسـورالين اسـتخدام السـورالينات مـع األشـعة فـوق 

ـا باسـم ال  A -البنفسجية  . PUVA (Psoralens and Ultraviolet)وُيعـرف أيض 

ويا ، يليه التعرض لألشعة فوق إما موضعي ا أو فم( Psoralens)حيث يمكن تطبيق ال 

البنفســجية االصــطناعية أو أشــعة الشــمس الطبيعيــة. وتشــمل التــأثيرات الجانبيــة التــأثيرات 

 السمية الضوئية والغثيان وخطر اإلصابة بسرطان الجلد.
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وهــــو فعـــال للغايــــة ولــــه  ،NB-UVBإلــــى حــــد كبيـــر بالـــــ  PUVAوقـــد تــــم اســـتبدال ال  

-NBأن العــالج بــال  2017تــأثيرات جانبيــة أقــل. وقــد أظهــرت مراجعــات األدبيــات عــام 

UVB  له استجابة أفضل بشكل عام من العالج باستخدام الPUVA. 

فتــرات العــالج األقصــر، وعــدم  PUVAعلــى ال  NB-UVBوتشــمل المزايــا اإلضــافية لـــ 

ن، وعــدم الحاجــة إلــى الحمايــة الالحقــة مــن أشــعة وجــود تكــاليف دوائيــة، وعــدم وجــود غثيــا

 الشمس.

 :Laser Therapy العالج بالليزر -15-2-2

نــانومتر لعــالج بقــع البهــاق المحــددة  308ينــتج ليــزر اإلكســايمر أشــعة أحاديــة اللــون عنــد 

والمســتقرة. حيــث يعتبــر هــذا العــالج الجديــد عــالج فعــال وآمــن وجيــد التحمــل للبهــاق. ومــع 

حيـث يـتم عـالج آفـات البهـاق الموضـعية مـرتين أسـبوعيا  بمعـدل  ذلك، فهو عـالج مكلـف.

جلســـة. وقـــد تـــم دمـــج ليـــزر اإلكســـايمر مـــع كـــل مـــن التـــاكروليموس الموضـــعي  48 -24

والكورتيكوســتيروئيدات الجهازيــة قصــيرة المــدى فــي عــالج البهــاق القطعــي )الجزئــي(، وهــو 

ضـى. كمـا تشـير الدراسـات نوع معروف بأنه أكثر مقاومة إلعـادة التصـبغ لـدى بعـض المر 

إلــى أن البهــاق القطعــي يملـــك اســتجابة أفضــل إلعــادة التصـــبغ باســتخدام العــالج بـــالليزر 

اإلكســايمر المســتخدم فــي المراحــل المبكــرة مــن المــرض. باإلضــافة إلــى ذلــك، تمــت دراســة 

نـانومتر وقـد  308٪ مع ضوء اإلكسايمر أحـادي اللـون عنـد khellin   4استخدام مرهم 

ا وجيدا  في عالج البهاق.  يكون خيار ا عالجي ا صالح 
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 :Topical Therapiesالعالجات الموضعية  -15-2-3

ــا مــا يــتم اختيــار الكورتيكوســتيروئيد الموضــعي كخــط عــالج الستتتيروئيدات :  • غالب 

ب للمرضـى. وقـد تـم اإلبـالغ أولي للبهـاق الموضـعي ألنـه سـهل االسـتخدام ومناسـ

عن نتائج متوسطة النجاح للعالج، خاصة عند المرضى الذين يعانون من البهاق 

ا علــى المنطقــة التــي يــتم  الموضــعي و/ أو مكــون التهــابي للبهــاق لــديهم. واعتمــاد 

عالجها، يمكن استخدام ستيروئيد موضـعي معتـدل القـوة يومي ـا لمـدة أشـهر ثـم يـتم 

ابة. ويجــــب مراقبــــة المرضــــى الحتمــــال اإلصــــابة بالحثــــل تخفيفــــه حســــب االســــتج

 الستيروئيدي.

ــــاكروليموس الموضــــعي )مثبطتتتتات الكالستتتتينوري  :  • ــــر مــــرهم الت ٪ أو 0.03يعتب

٪( وكـــريم البيميكروليمـــوس عالجـــين فعــــالين للبهـــاق، خاصـــة عنـــدما يشــــمل 0.1

المـــرض الــــرأس والعنـــق. ويمكــــن اســـتخدامها مــــع الســـتيروئيدات الموضــــعية. وقــــد 

قترحــــت الدراســــات أن زيــــادة فعاليــــة مثبطــــات الكالســــينيورين الموضــــعية بــــالعالج ا

 قد يؤدي إلى نتائج عالج أفضل. NB-UVBبالليزر أو ال 

، وخاصة الكالسيبوتريول Dتم استخدام مشابهات فيتامين :  Dمشابهات فيتامي   •

والتاكالســـيتول، كأدويـــة عالجيـــة موضـــعية للبهـــاق. حيـــث تســـتهدف هـــذه األدويـــة 

االستجابة المناعية الموضـعية وتعمـل علـى تفعيـل الخاليـا التائيـة. ويـتم ذلـك عـن 

( وتثبـيط G1طريق تثبيط انتقال الخاليا التائية )المرحلة المبكرة إلى المتأخرة من 

توكينات االلتهابيـة المختلفـة التـي ترمـز عامـل النخـر الـورمي ألفـا التعبير عـن السـي

 واإلنترفيرون غاما.
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هذه على نضج الخاليا الصباغية وتمايزها، باإلضافة إلى  D3كما تؤثر مركبات فيتامين 

تنظــــيم تكــــوين الميالنــــين عبـــــر المســــارات التــــي يــــتم تفعيلهـــــا بواســــطة مســــتقبالت معينـــــة 

ــــة وال ــــة c-kit)مســــتقبالت البطان ــــار فعالي ــــد مــــن البحــــث الختب ــــى مزي ــــاك حاجــــة إل (. وهن

 الكالسيبوتريول كعالج للبهاق، ألنه ال يزال غير واضح تماما .

وقد وجدت بعض الدراسات أن إضافة الكالسيبوتريول إلى العالجات المركبة التي تتضمن 

ا أو الستيروئيدات الموضـعية يحسـن إعـادة التصـبغ، بينمـ PUVAأو ال  NB-UVBال 

لم يجد البعض اآلخر فروق ـا ذات داللـة إحصـائية هامـة. فـي حـين أن دور الكالسـيبوتريول 

في عالج البهاق ال يزال غير واضح تمام ا، فمن المرجح أنه يمكن أن يكون بمثابة عالج 

 متمم بدال  من العالج األحادي.

 :Afamelanotide األفاميالنوتايد  -15-2-4

يعتبـــر األفاميالنوتايـــد عـــالج حـــديث للبهـــاق وهـــو مشـــابه صـــناعي طويـــل األمـــد للهرمـــون 

 α-MSH (α-Melanocyte-stimulating hormone)المفعل لخاليا ألفا 

ويحفـــز تكـــاثر الخاليـــا الصـــباغية  1حيـــث يـــرتبط األفاميالنوتايـــد بمســـتقبل الميالنوكـــورتين 

رفة أن المرضى الـذين يعـانون مـن البهـاق وتكوين الميالنين. وتكون مقدمة العالج هي مع

تظهـــر علـــيهم عيـــوب فـــي جهـــاز الميالنوكـــورتين، والتـــي تظهـــر علـــى شـــكل انخفـــاض فـــي 

فــي كــل مــن الــدوران الجهــازي واآلفــات الجلديــة. حيــث يــتم وضــع   α-MSHمســتويات ال 

 األفاميالنوتايد كغرسات تحت الجلد.
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ــــا فــــي المرحلــــة األولــــى / الثانيــــة أنــــه عنــــد  55وقـــد أظهــــرت دراســــة أجريــــت علــــى   مريض 

ملــــــغ مــــــن  16فــــــإن الغرســــــة تســــــبب تحــــــرر  ،NB-UVBاســــــتخدامه بــــــاالقتران مــــــع ال 

أيــامب وكانــت قــد أنتجــت إعــادة تصــبغ أســرع آلفــات الوجــه  10إلــى  7يــد مــن ااألفاميالنوت

تضمنت التأثيرات الجانبيـة فـرط تصـبغ وحده. بينما  NB UVB واألطراف العلوية من ال

 الجلد الطبيعي والغثيان وآالم البطن.

 العالج بمثبطات الجانوس كيناز -15-2-5

Janus kinase (JAK) Inhibitors: 

ثـورة فـي عـالج البهـاق. وغالب ـا مـا يـتم  JAKالفموي ومثبطات ال ( tofacitinib)أحدث 

دمجها مـع طـرق العـالج األخـرى المـذكورة. كمـا تظهـر أشـكال أخـرى مـن العـالج المنـاعي 

الموضــعية خيــار ا ناشــئ ا  JAKالموّجــه كخيــارات عالجيــة. وقــد يكــون العــالج بمثبطــات ال 

ا. حيث أظهـرت دراسـة صـغيرة إلثبـات المفهـوم باسـتخدام  الموضـعي  ((ruxolitinibأيض 

 مرتين يومي ا نتائج واعدة.

تحسـن ا إجمالي ـا بنسـبة  وقـد أظهـرت النتـائج التـي تـم قياسـها باسـتخدام مؤشـر منطقـة البهـاق

. وهنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث، ولكــن العــالج بمثبطــات ال 20٪ فــي األســبوع 23

JAK  ا في عالج البهاق. كما أظهر لموضعي ا ruxolitinib))الموضعي قد يكون واعد 

ـا فعاليــة فــي  عنــد  24تجربــة ســابقة. وقــد لوحظـت عــودة التصــبغ فــي األســبوع  2019أيض 

 سنة. 1المرضى الذين يعانون من البهاق المستمر لمدة تصل إلى 
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 العالج بالكورتيكوستيروئيدات الجهازية -15-2-6

Systemic Corticosteroid Therapy: 

)البريدنيزون(، على الرغم من أن طريقة العالج هذه تم استخدام الستيروئيدات الجهازية 

 غير منصوح بها بسبب سميتها.

 Depigmentation Therapy :العالج المزيل للتصبغ  -15-2-7

إذا كـــان البهـــاق منتشـــر ا ولـــم تســـفر محـــاوالت إعـــادة التصـــبغ عـــن نتـــائج مرضـــية، فقـــد تـــتم 

ــــد بعــــض المرضــــى. ويجــــب مراعــــاة المضــــاعفات  ــــة التصــــبغ عن ــــة محاولــــة إزال االجتماعي

والعاطفيــــة طويلــــة المــــدى إلزالــــة التصــــبغ. وال ينبغــــي محاولــــة إزالــــة التصــــبغ إال إذا كــــان 

المريض يفهم تمام ا أن العالج ينتج عنه إزالة دائمة للصباغ. حيث أوصت بعض المراكز 

بالتشـــاور مــــع أخصــــائي الصــــحة النفســــية بمناقشـــة العواقــــب االجتماعيــــة المحتملــــة إلزالــــة 

 التصبغ.

شهر ا.  12-3٪ من أحادي إثيل الهيدروكينون مرتين يومي ا لمدة 20يتم وضع كريم  حيث

وقــد يحــدث ذلــك حــرق أو حكــة. كمــا يمكــن رؤيــة التهــاب الجلــد التماســي التحسســي. وقــد 

ومـع ذلـك، لــم يـتم إجـراء أي بحـث حــول  ،اعتبـرت سـمية أحـادي إيثـل الهيــدروكينون خفيفـة

كبيــرة مــن الجلــد للحــث علــى حــدوث تصــبغ واســع. ســالمة اســتخدام الــدواء علــى مســاحات 

ــا للمــريض،  ـا لــذلك، ُيقتــرح أن يقتصــر عــالج إزالــة التصــبغ علــى اآلفــات األكثــر إزعاج  ووفق 

 مثل تلك الموجودة على الوجه واليدين.
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  ملخص العالج الدوائي:

 مثبطات الكالسينيوري  •

تملك الستيرويدات القشـرية خصـائص مضـادة لاللتهابـات  الستيرويدات القشرية: •

وتسبب تأثيرات استقالبية كبيرة ومتنوعة. باإلضافة إلى ذلـك، تعمـل هـذه األدويـة 

علـــى تعـــديل اســـتجابة الجســـم المناعيـــة للمنبهـــات المتنوعـــة. حيـــث تســـتخدم هـــذه 

م فعاليــة األدويــة إليقــاف انتشــار البهــاق وإعــادة التصــبغ. وتعــد البيانــات التــي تــدع

هذا العالج نادرة الى حد ما. وهنـاك حاجـة إلـى مزيـد مـن الدراسـة إلثبـات سـالمة 

 وفعالية هذه األدوية الجهازية.

• Psoralens : هذه األدوية مع التعرض ل تستخدمUV-A  فـي عـالج البهـاق

 الموضعي أو المعمم.

 تقوم معدالت المناعة بتثبيط نشاط الجهاز المناعي.معّدالت المناعة:  •

 إنتاج الخاليا الجلدية وتمايزها. Dقد تنظم مشابهات فيتامين  الفيتامينات : •

 :Surgical Careالتدبير الجراحي  -16

توجـــد بـــدائل جراحيـــة لعـــالج البهـــاق. ومـــع ذلـــك، نظـــر ا لطبيعـــة العالجـــات الجراحيـــة التـــي 

البهـــاق تســـتغرق وقت ـــا طـــويال ، فـــإن أنظمـــة العـــالج هـــذه تقتصـــر علـــى البهـــاق القطعـــي أو 

 الموضعي الذي يقتصر على منطقة صغيرة.

 

 حيث تشمل خصائص مرضى البهاق الذين قد يكونون مرشحين للعالج الجراحي ما يلي:
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 البهاق الجزئي •

 البهاق الموّضع بمنطقة صغيرة •

البهــاق الموجــود فــي المنــاطق التــي ال تميــل إلــى إعــادة التصــبغ بشــكل جيــد )ظهــر  •

 خط الشعر(األصابع والكاحلين والجبهة و 

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون اآلفـة مسـتقرة للنظـر فـي إجـراء الجراحـة، وهـذا  •

يعني أن البهاق ال يتطـور بشـكل فّعـال. حيـث تشـمل أهـم العوامـل التـي تـدل علـى 

 االستقرار ما يلي:

 ال يوجد تطور أو نمو لآلفات لمدة عامين على األقل •

الخاليا الصباغية ال تتخرب بشكل فعال مما إعادة التصبغ العفوية )تشير إلى أن  •

 يشير إلى عدم الفعالية النسبية(

 الذي يكشف عن إعادة التصبغ في minigraftingإيجابية اختبار  •

 4-5 minigraft ،والذي يعد حتى اآلن الدليل األكثر دقة على استقرار البهاق. 

 

 

 

 

 

 التصبغ على النحو التالي:وقد تم وصف خمس طرق أساسية لجراحة إعادة  -16-1
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بعـــد إزالـــة البشـــرة الملونـــة، تنتشـــر قطـــع  قطتتتل البشتتترة ميتتتر المزروعتتتة: -16-1-1

البشرة مع الخاليا الصباغية والخاليا الكيراتينية المحضرة مسبق ا عـن طريـق التريبسـين 

لجلد المعطي المصطبغ بشكل طبيعي على المنطقة المرادة وتغطى مباشرة بضمادات 

٪ مـــن 71. وباســـتخدام الطعـــوم الخلويـــة البشـــروية غيـــر المزروعـــة، حقـــق غيـــر كتيمـــة

٪ مـــن إعـــادة التصـــبغ، خاصـــة فـــي البهـــاق 75المرضـــى فـــي دراســـة واحـــدة أكثـــر مـــن 

تطـابق اللـوني مشـكلة هامـة، كمـا أن البهـاق الوحمة الهالة. وقـد يكـون عـدم و القطعي، 

 المعمم ال يتصبغ.

تـتم إزالـة البشـرة ناقصـة الصـباغ عـن  الرقيقتة:الطعوم الجلديتة الجلديتة  -16-1-2

طريق حك )إزالة( الجلد السطحي، بما في ذلك األدمة الحليمية، ويتم تطعيم الصفائح 

ا التي يتم أخذها باستخدام طبقة جلدية على الجلد المتعرج.  الجلدية الرقيقة جد 

يـق يمكـن الحصـول علـى تطعـيم البشـرة عـن طر  الطعم الجلدي المتا:: -16-1-3

ملم زئبقـي. ويمكـن تحضـير الموقـع اآلخـذ عـن طريـق  150الرشف الفراغي، عادة ب 

ســــاعة مــــن التطعــــيم. ويــــتم  24الرشــــف أو التجميــــد أو حــــك الجلــــد مــــن المواقــــع قبــــل 

الـــتخلص مـــن ســـطح الجلـــد نـــاقص الصـــباغ، ويـــتم وضـــع الطعـــم المتبـــرع للبشـــرة علـــى 

 مناطق البهاق.

 

يــتم إدخــال الطعــوم الصــغيرة المعطيــة فــي  التطعتتيم المصتتار بالتثقيتتب: -16-1-4

شـــق المواقـــع المســـتقبلة وتثبيتهـــا فـــي مكانهـــا بضـــمادة ضـــاغطة. حيـــث يشـــفى الُطعـــم 
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أسابيع. وقد تستمر بعض البؤر  6-4بسرعة ويبدأ بإظهار إعادة التصبغ في غضون 

 ضئيلة، والنتيجة التجميلية ممتازة. االصغيرة بالظهور ولكنه

 وعة بالخاليا الصباغية أو الخاليتا الصتباغية المستتنبتة:البشرة المزر  -16-1-5

تم إزالة الجلد المزال بالنيتروجين السائل أو حـك الجلـد السـطحي أو الجراحـة الحراريـة ي

ا مـن البشـرة المزروعـة أو  ،أو ليزر ثاني أكسيد الكربون  ويـتم تطعـيم طبقـات رقيقـة جـد 

 يتم نشر القطع على سطح المناطق المطلوبة.

 

 

يعتبـــر التصـــبغ المجهـــري خيـــار ا آخـــر. ويمكـــن اســـتخدام الوشـــم إلعـــادة تصـــبغ الجلـــد عنـــد 

األشـــخاص ذوي البشـــرة الداكنـــة. ومـــن الصـــعب مطابقـــة األلـــوان، حيـــث يميـــل اللـــون إلـــى 

الــزوال، ويمكــن أن يثيــر العــالج ظهــور آفــات جديــدة. فبــدال  مــن ذلــك، يمكــن صــبغ الجلــد 

ــا مــا بمستحضــرات ثنــائي هيدروكســي األســيتو  ن، علــى الــرغم مــن أن التطــابق اللــوني غالب 

 يكون ضعيف ا.

 

 

 :Consultations االستشارات -17
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قــد يكــون التشــاور مــع طبيــب العينيــة مبــرر ا فــي حــاالت االشــتباه فــي اإلصــابة العينيــة أو 

وجــود األعــراض العينيــة. باإلضــافة إلــى ذلــك، يجــب معالجــة االحتياجــات النفســية بشــكل 

 اإلحاالت المناسبة ألخصائيي الصحة النفسية.مستمر مع 

 

 

 التأثير النفسي واالجتماعي -18

:Psychological and Social Impact 

هناك العديد من التأثيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة بالبهاقب ألنـه يـؤثر علـى المظهـر 

االجتمــاعي  الجســدي لإلنســان. وقــد تــم اإلبــالغ عــن مســتويات أعلــى مــن االكتئــاب والقلــق

ــا مــن تــدني احتــرام الــذات، والوصــمة  لــدى مرضــى البهــاق. كمــا قــد يعــاني المرضــى أيض 

ــــر االنتحــــاري،  ــــف، والخــــوف، والتفكي ــــب العالقــــات، واضــــطرابات التكي االجتماعيــــة، وتجن

 وأمراض نفسية أخرى.

ة وقد تم اإلبـالغ عـن معـايير أقـل لنوعيـة الحيـاة. وبشـكل أقـل ارتبطـت آفـات البهـاق المرئيـ

بضــيق عــاطفي أكثــر مــن اآلفــات غيــر المرئيــة. وفيمــا يتعلــق بالمرضــى مــن األطفــال، مــن 

المرجح أن يبلغ المراهقون عن تدني جـودة الحيـاة وعـن ضـغوط نفسـية وعاطفيـة أكبـر مـن 

 األطفال الصغار.

 

 :Conclusion الخالصة -19
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البهــــــاق هــــــو مــــــرض جلــــــدي شــــــائع لــــــه تــــــأثير كبيــــــر محتمــــــل علــــــى نوعيــــــة حيــــــاة المرضــــــى، 

تجميلــــــي". مــــــن المهـــــم التعــــــرف علــــــى  مـــــرضوبالتـــــالي ال ينبغــــــي تجاهلــــــه علـــــى أنــــــه "مجــــــرد 

التشــــــخيص مــــــن علــــــى  األنمــــــاط الفرعيــــــة المميــــــزة مــــــن البهــــــاق وأنمــــــاط اآلفــــــات ألنهــــــا تــــــؤثر

 خالل نشاط المرض وتطوره واستجابات العالج. 

دت االكتشـــــــــافات الجديـــــــــدة فـــــــــي الســـــــــنوات الخمـــــــــس الماضـــــــــية إلـــــــــى تحســـــــــين فهمنـــــــــا أ

للمـــــــرض. الغـــــــرض مـــــــن هـــــــذه المراجعـــــــة هـــــــو تمكـــــــين أطبـــــــاء األمـــــــراض الجلديـــــــة مـــــــن 

ـــــائج  ـــــى نت ـــــؤدي إل ـــــدبير مرضـــــى البهـــــاق بطريقـــــة ت التعامـــــل مـــــع تشـــــخيص وتصـــــنيف وت

 قـــــد يكـــــون مـــــن الضـــــروري اإلحالـــــة إلـــــى االختصاصـــــي المعنـــــي فـــــي الحـــــاالت محســـــنة.

ــــا بأحــــد أمــــراض المناعــــة  التــــي قــــد يكــــون فيهــــا البهــــاق الــــذي يعــــاني منــــه المــــريض مرتبط 

 الذاتية أو حالة كامنة أخرى.
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