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 (Vitiligoمقالت عن مرض البهاق )
 هظرة عامت

عذ البهاق مشًضا ٌصبب فلذان لىن الجلذ في ظكل بلع. ال ًمكً الخيبؤ بعذة ومعذل فلذان اللىن الىاجج عً البهاق. كذ ًؤثش  ٌُ

 على الجلذ في جزء مً الجصم. كذ ًؤثش أًًضا على الععش وداخل الفم.

يخج املُالهين أو جخىكف  ًخدذد لىن الععش والجلذ خصب املُالهين
ُ
بصىسة طبُعُت. ًدذث البهاق عىذما جمىث الخالًا التي ج

عً أداء وظُفتها. ًؤثش البهاق على ألاشخاص باخخالف أهىاع بعشتهم، ولكً ًمكً مالخظخه بعكل أهبر لذي ألاشخاص روي 

للضؼط الىفس ي أو ججعلك حععش بالصىء  البعشة الذاهىت. ال حعخبر هزه الحالت مهذدة للحُاة أو ُمعذًت. كذ جكىن مصببت

 ججاه هفصك.

ت فلذان لىن الجلذ أو خذوثه مشة أخشي.  كذ ًؤدي عالج البهاق إلى اشخعادة لىن الجلذ املخضشس. ولكىه ال ًمىع اشخمشاٍس

 ألاعراض

، ما ًظهش حؼير اللىن في البذاً
ً
عشَّضت إن العالمت الشئِصُت للبهاق هي الفلذان الشكعي للىن الجلذ. عادة

ُ
ت على املىاطم امل

 للعمض، مثل الُذًً واللذمين والزساعين والىجه والعفخين.

 حعمل عالماث البهاق:

 الفلذان الشكعي للىن الجلذ 

 الظهىس املبكش للععش ألابُض أو الشمادي على فشوة الشأس أو سمىط العين أو الحاجبين أو اللحُت 

 لذاخلُت للفم وألاهف )ألاػعُت املخاطُت(فلذان اللىن في ألاوسجت التي حؼطي ألاجزاء ا 

 )فلذان أو حؼير في لىن الطبلت الذاخلُت ملللت العين )العبكُت 

ت، ولكً في الؼالب كبل شً الـ   .02ًمكً أن ًظهش البهاق في أّي مشخلت عمٍش

 وعلى أشاس هىع البهاق الزي حعاهُه ، كذ حؼطي البلع مخؼيرة اللىن:

 .صمى البهاق العام، جظهش البلع مخؼيرة اللىن في الؼالب  العديد من أجزاء الجسم
ُ
وفي هزا الىىع ألاهثر ظُىًعا، وامل

 على أجزاء الجصم املخماثلت )بعكل مخماثل(.

 .إن هزا الىىع، والزي ًطلم علُه البهاق اللطعي، ًمُل إلى الظهىس بين  جاهب واحد فقط أو أحد أجزاء الجسم

صخمش ت الصؼيرة َو خىكف بعذ رلك. الفئاث العمٍش  ملذة عام أو عامين ٍو

 .صمى هزا الىىع البهاق )الىجهي( املحلي. مىطقت واحدة أو فقط القليل من مىاطق الجسم  وَُ

مً الصعب الخيبؤ بكُفُت جطىس املشض. في بعض ألاخُان ًخىكف ظهىس اللشوح دون جىاول عالج. في معظم الحاالث، ًىدعش 

 ِب معظم الجلذ. وهادًسا، ما ٌصخعُذ الجلذ لىهه مشة أخشي.فلذان الصباغ وفي نهاًت ألامش ًص
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  طبقات الجلد والميالنين

 ألاسباب

الصبؼت التي حعطي  -( أو جخىكف عً إهخاج املُالهين يُتملىخجت للصبؼت )الخالًا املُالهًُدذث البهاق عىذما جمىث الخالًا ا

اللىن لبعشجك وظعشن وعُيُك. جصبذ ألاجزاء املعىُت مً البعشة أفخذ لىًها أو بُضاء. ال ٌعشف ألاطباء الصبب في أن الخالًا 

 جخعطل أو جمىث. كذ جكىن راث صلت باآلحي:

 اضطشاب ًخضمً هجىم هظامك املىاعي على الخالًا املُالهُيُت في البعشة وجذميرها 

  خ  العائلي )بالىساثت(الخاٍس

 اث الصىاعُت  خذث مصبب، مثل خشق العمض أو الخىجش أو الخعشض للكُماٍو

 املضاعفاث

 جزداد لذي ألاشخاص املصابين بالبهاق مخاطش إلاصابت بما ًلي:

 الضُم الىفس ي أو الاجخماعي 

 ششطان الجلذ وخشوق العمض 

 )وفلذان الصمع معكالث العين، مثل الالتهاب في اللزخُت )التهاب اللزخُت         
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