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هناك بعض األمراض أو اإلصابات تكون لها عالقة وثيقة بالوراثة
وسوف أتناول بعض هذه األمراض أو اإلصابات في إيجاز:

Psoriasis ١» الصدفية»
الصدفيــة من األمــراض المناعية Autoimun Disaase والســبب 

غير معروف حتى اآلن.
الصدفيــة لها عالقة بالوراثة في األغلب، وليس بالضرورة أن تكون 
الوراثــة من الوالدين، بل من الممكــن أن تكون من األجداد أو األعمام 

أو األخوال.
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مــرض الصدفيــة يظهــر فــي جميــع األعمار، 
حتــى في حديثــي الوالدة وفــي هذه الحالــة ربما 
يتشابه مع التهابات الحفاضات فيختلط األمر في 
التشخيص، لكن في حالة التهاب الحفاضات فإن 
اإلصابة تزول تماًما مــع العالج والعناية بالطفل، 
عكــس الصدفية فإنها تبقى رغم اســتعمال عالج 
التهاب الحفاضات، والصدفية في هذه الســن في 
الغالب تختفي بعد سنوات قليلة، عكس اإلصابة 
التــي تظهــر في ســن أكبر، مــن حســن الحظ أن 
الصدفيــة ليســت معدية وال تنتقــل لآلخرين عن 
طريــق المالمســة أو المخالطة عكــس مايعتقده 
الكثيــرون مــن الناس مايتســبب في آالم نفســية 
للمصــاب فيدخل في دائــرة االكتئــاب أو العزلة 
ونحن نؤكد على هذه الحقيقة، فالصدفية ليست 
معدية على اإلطالق وبالتالي نسلم على المصاب 
ونخالطــه دون أن نشــعره بــأي تخــوف منه، بل 
نتعمد أن نســلم عليه في كل وقــت حتى يتمكن 

من ممارسة حياته االجتماعية بطريقة سلسلة.
الصدفية تتميز بظهور حبيبات أو بقع محددة 
المعالــم مغطاة بقشــور بيضاء المعــة مثل صدفة 
البحر، سهلة اإلزالة، تاركة خلفها مساحة حمراء 

ربما ترى بعد إزالة القشور.
الصدفيــة تظهر غالًبا أول ما تظهر في األماكن 
المعرضــة لالحتــكاك المتكــرر مثــل الكوعيــن 
والركبتيــن، والجلــد فــي هــذه المناطــق يكون 
أكثر ســمًكا من مناطق الجلــد األخرى، لكن من 
الممكن أن تنتشر بقع الصدفية في أماكن مختلفة 
من الجسم بعد ذلك حتى في أماكن الجلد الرقيق 

مثل اإلبطين وأعلى الفخذين.
ومــن عالمــات الصدفيــة أيًضــا وجود قشــور 
ســمكية على فروة الــرأس وبخاصــة على مقدمة 
الجبهــة وتكون ملتصقة بالجلــد في هذه األماكن 
عكــس القشــرة الدهنيــة Dandraf والتي يمكن 

إزالتها بسهولة.
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الصدفيــة في معظــم حاالتها ليــس لها أضرار 
أو متاعــب عضوية على المصاب ســوى المظهر 
الذي أوضحنا أنه يسبب متاعب نفسية للمصاب 
نتيجــة لعــدم فهم اآلخريــن بأن الحالة ال تســبب 
عــدوى لهــم فيتصرفون بطريقة ال إرادية تســبب 

حرًجا للمصاب بالصدفية.
هنــاك نوعان مــن الصدفية يســببان متاعب أو 

معاناة للمصاب:
¡«dL× « WO bB « ≠±

Erythrood ermic Psoriasis 
حيث إنها تغطي جميع الجسد بطفح الصدفية 
ويكــون لونها أحمر وربما تكون مصحوبة بحكة 

تسبب بعض اإلزعاج للمصاب.
q�UHL « WO b� ≠≤
Psoriatic Arthritis 

هــذا النــوع مــن الصدفيــة قليــل الحدوث 
لحســن الحظ؛ ألنه يســبب متاعب للمصاب 
به مثــل آالم بالمفاصل وتــورم وصعوبة حركة 
المفصــل، وهو يختلف عــن التهاب المفاصل 

 Osteo arthritis العادي
بأنــه يتميــز بوجــود طفــح الصدفيــة المميز 

بالقشور البيضاء الالمعة على مناطق المفصل.
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اليوجد عالج شــاٍف حتــى اآلن للصدفية على 
مســتوى العالــم وكل أنــواع العــالج مســكنات 
وملطفــات ســواء كانــت عالجــات موضعية من 
مراهم وكريمات أو أدوية عامة من أقراص أو حقن 
كما أن التعرض للشمس أو األشعة الضوئية مفيد 

في حالة الصدفية.
Vitiligo ∫‚UN³ « ≠≤

البهاق ليس مرًضــا، لكنه مجرد تغير في لون 
الجلد إلى اللون األبيض الناصع نتيجة لعدم وجود 
صبغــة الجلد التــي تســمى Melanin وهذا ينتج 
إمــا عن موت الخاليا الملونــة Melamecyte أو 

توقفها عن إنتاج الميالنين مؤقًتا، بسبب مهاجمة 
الخاليــا المناعيــة فــي الجســم للخاليــا الملونة 
فينتج عن ذلك موتهــا أو تثبيطها، وبذلك يعتبر 
البهــاق مرًضا مناعًيا غير معروف األســباب حتى 
اآلن وكل ما يقال فهو نظريات لم تصل إلى درجة 
الحقيقــة العلميــة كمــا أن للبهاق جانًبــا وراثًيا، 
وليس بالضرورة أن تكون وراثة من الدرجة األولى 

كما أسلفنا في مرض الصدفية.
 البهاق ليس له تأثيرات عضوية على الجسم 
أو على أجهزته الحيوية مثل الكبد والكلى لكن 
مــن الممكــن أن يكون لــه تأثير علــى العينين 
نتيجــة لنقــص الميالنيــن فــي شــبكية العيــن 
وخاصة مع تعرضهما ألشــعة الشمس أو األشعة 
الضوئيــة كما أن أماكن الجلد المصابة بالبهاق 
تكــون أكثــر عرضــة للحــروق عنــد التعــرض 
ألشــعة الشمس التي تحتوي على األشعة الفوق 

.Ultra violetr البنفسجية
ولذلــك فإن أصحــاب البشــرة الســمراء أقل 
تعرًضــا للحروق الشمســية من أصحاب البشــرة 
البيضاء بســبب وجود مــادة الميالنين بكميات 
أكبــر فــي جلودهم مــن جلــود أصحاب البشــرة 
البيضاء وهذا من لطــف اهللا ورحمته ألن أصحاب 
البشرة السمراء ينتمون إلى المناطق الحارة حيث 

أشعة الشمس الحارقة.
 بعــض الناس يعتقــد أن البهاق هو البرص مما 
يســبب لهم إزعاًجا شــديًدا، وهــذا اعتقاد خاطئ 
حيث إن البرص يتفق مع البهاق في اللون األبيض 
نتيجة عدم وجود مادة الميالنين في الجلد في أي 
مرحلة مــن مراحل العمر، أما البــرص فإنه مرض 
خلقــي يظهر منــذ والدة الطفل، كمــا أن اختفاء 
مادة الميالنين تكون عامة في كل الجسم، الجلد 
والشــعر والعينيــن، ومريض البرص ال يســتطيع 
مواجهة ضوء الشمس، عكس المصاب بالبهاق، 
كمــا أن األبرص ربما يصــاب بحركة غير طبيعية 
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بالعينيــن Tremors حيــث تتحــرك العينان يمنة 
ويسرة فيصعب عليه ذلك الرؤية الواضحة:

 ∫ Albininsm ’d³ « ≠≥
هــو مــرض خلقــي نتيجــة عــدم وجــود مادة 
الميالنيــن كليــة في جســم الطفل منــذ والدته، 
لكنــه ليس من األمــراض المعديــة وال خوف منه 
مــن مخالطــة أي شــخص لإلنســان المصــاب به 
ويجب علينا أن نعي ذلك حتى ال تسبب له إصابة 

باالكتئاب أو االنعزالية.
نتيجــة  وراثــي  جينــي  مــرض  هــو  البــرص 
االختــالل في الخاليا الملونــة، وهو غير معروف 
الســبب وليس له عالج شــاف، لكــن هناك بعض 
االحتياطــات التــي يجــب االنتبــاه إليهــا لتقليل 

المضاعفات ومنها:
١- عدم تعرض الجســم ألشعة الشمس حيث 
إن ذلك يســبب أمرين غير محبوبين وهما إصابة 
الجلــد بالحــروق وظهــور النمــش فــي المناطق 

المعرضة للشمس مثل الوجه واليدين.
٢- ارتداء النظارات الشمســية الطبية لحماية 

القزحية والشبكية والعصب البصري.
٣- إجــراء عمليات بالعينيــن إلصالح الحول 
وتقليل زأزأة العينين لتحســين شــكل الوجه قدر 

المستطاع.
٣- عــدم الــزواج مــن شــخص عنــده نفــس 
المــرض؛ ألن األطفال في هذه الحالة ســيصابون 

بالمرض ذاته.
 Ichthiosis WOJL « …dAI « ≠¥

القشرة السمكية من األمراض الجينية الوراثية 
وهــي مــرض غيــر معــٍد، لكنــه يســبب متاعب 

للمصابين به عضوية ونفسية.
والقشــرة الســمكية مــن اســمها يشــبه فيها 
جلــد المصــاب جلد الســمك المغطى بالقشــور 
المختلفة األشــكال، فهناك قشــور رقيقة صغيرة 
الحجم، وهناك قشــور ســمكة بحجــم أكبر وفي 
كل األنواع فإن القشور تكون ملتصقة بالجلد وال 

يسهل تقشيرها كما هو الحال في الصدفية.
WFzUA « WOJL « …dAI «

 IchthiosisÆ vulgaric 
وهــي تمثــل ٩٥٪ مــن الحاالت وهــي بلطف 
اهللا أســهل األنواع وتتحســن الحالة مع التقدم في 
العمــر، حيث تــزول اإلصابــة من معظــم مناطق 
الجســم وفي هذا النوع ال تصــاب مناطق الثنيات 
في الجســم مثــل تحت اإلبطين وأعلــى الفخذين 

وجفون العينين.
القشرة السمكية المرتبطة بالجنس (النوع) 
وهي تنتقل إلى الذكور فقط، وتكون القشــور في 
هذا النوع ســميكة وعريضة وبــارزة، خاصة على 

العنق والوجه وفروة الرأس واألذنين.
القشرة الســمكية ليس لها عالج شاٍف، فهي 
جينيــة وراثية كمــا أســلفنا، والعالج المســاعد 
يعتمد على المرطبات للجد من كريمات ومراهم 
وزيــوت تعتمــد علــى المكونــات الطبيعية ومن 
الدهانــات المهمــة والكريمات التــي تتكون من 

اليوريا.
من لطف اهللا فإن اإلصابة بالقشــرة الســمكية 
تعتبــر نادرة نســأل اهللا تعالى أن يشــفي المرضى 
ويمنــح أهلهــم الصبــر. والرضا بــإرادة اهللا حتى 

يكون ذلك في ميزان حسناتهم.
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