المحاضرة األولى
مدخل لدراسة أمراض الجهاز الحركي
يجب معرفة األعراض المفصلية الرئيسية وتتضمن :
 -1األلم  :يجب التفريق بين األلم والضعف  ،فالمريض يخلط بين األلم والضعف والتعب .
ّر( ا اتبتجّّا : :عررره مرراح وأعررض أعرراه ا لتنرراج  ،ومنررا يجررب أ
 -2ر
الت ّ ر

حرضد إذا كررا

مقتص اًر على المفصل أو يشمل النسج المجاورة .

 -3عدد وبّع المفاصل المصابة  :مل مي المفاصل الصغيرة أح الكبيرة  ،القريبر أح البعيرضة ،
ومن المنم معرف عضد المفاصل المصاب  ،بحيث ميز بين :
 التناج مفصل وعيض . التناج قليل المفاصل أقل من . 5 التناج عضيض المفاصل أكثر من . 5 -4اليبّسة  :اليبوس الصباعي عره مميز لآلفات المفصلي ا لتنابي .
تكو اليبوس الصباعي ذات أممي إذا استمرت حو صف ساع تقريباً  ،وبالمقابل فإ
تحسن عال المريض على المعالج .
تراجع اليبوس يعكس ّ
 -5فقّّد الّفيفّّة  :تبقرى اايتنررا مررن معالجر المررريض المحافظر علرى قضرتررل الويي ير  ،و بررض
مر ررن السر رألار عر ررن األعر رراه العامر ر  ،وهاصر ر  :الحر ر اررة  ،الر ررومن  ،فقر ررض الر ررو

 ،وأيضر راً

استعراه األجنزة األهرى  :الجنا النضمي – الجنا القلبي الوعائي – الجنا التنفسي
– الجنا البولي التناسلي .

الفحص السريري :
يجب أ يكو الفحص السريري شاملً عتى لو بضت اإلصراب موعرةي للوملر األولرى ،
ورا ررم أ الكثي ررر م ررن األمر رراه يمك ررن تشخيص ررنا بمج رررد النظ ررر إل ررى المر رريض إ أ األعر رراه
الظررامرة

تعنرري عررضح وجررود مشرراكل مام ر أهرررى  ،لرربلو يجررب ا لت رزاح بقواعررض الفحررص الس رريري
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بالسررلح علررى المرريض  ،وشرررا الفحوصررات الترري سرنجرينا عليررل  ،وأهررب أذ ررل هاصر فرري األمررور
الحساس بالنسب لل .
ويجررب معرف ر أ الفحررص السرريري المفصررلي مررو ههررر فحررص جريررل بعررض فحررص أجن رزة
الجسم المختلف .
يتضمن الفحص المفصلي المراحل التالية بالترتيب :
 -1التأمل – الجس .
 -2المضى الحركري للمفصرل  :الفاعرل ر عركرات المرريض ل  ،المنفعرل ر عنرض تحريرو الفراعص
للمريض ل .
مالحظّّّة  :تح رررى ف رري معظ ررم األم رراه المفص ررلي الم ررضى الحرك رري المنفع ررل  ،أم ررا الم ررضى
الفاعل  :تحراه هاص في اإلصابات الرعي  ،مثلً عنض الشو با قطاع وتر عضل .

األعراض والعالمات العامة التي تفيدبا في التشخيص :
 -1الصداف  :البي يرافق التناج المفاصل الصضفي .
 -2طفح الفراشة  :والبي يزداد بالتعره ألشع الشمس  ،مميز للبئب الحمامي الجنا ي .
 -3الحمّّامي العقّّد  :ومرري مررن العلمررات العام ر النام ر جررضاً فرري هضم ر التشررخيص  :ومرري
عبارة عن ا ضفاعات عقضي عمراء قاسي مأللم بالضغط ،تشامض في العضيض من األمراه ،
أشيعنا :
 التناج البلعوح بالعقضيات . التضر ر السل ل . الساركوئيض . متل م هلوصي – بنجت ر هلوصي – بنجت ل . -هفات األمعاء ا لتنابي ر داء كرو – التناج الكولو القرعي ل .
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 -4فّّاةر ري ّّّ  :تشررنج وعررائي رروبي فرري ش ررينات األصررابع يسرربب الم ارعررل اللو ي ر التالي ر :
شحوج األصابع  ،ومن ثم إ رقاقنا تيج الركودة الوعائي  ،يتلوه توسع وعائي معاوه ،
يعطي األصابع اللو األعمر .
إذاً المراحل  :شحوج  ،ا رقاق  ،اعمرار  ،وتشامض مبه الظامرة في العضيض من األمراه ،
هاص أمراه الجنا الضاح  ،والضاء الرثوا ي  ،والتناج العضلت والجلض .
 -5الفرفريّّات  :بررالتعريه مرري  :ررزوء عم رراء تحررت الجلررض ،

تررزور بالضررغط لتميزمررا عررن

التوسع الوعائي في ا ضفاع الحمامي الحطاطي البي يزور بالضغط .
للفرفريات بّعان :
 مننا ما ينجم عن قص الص يحات . ومننا ما ينجم عن التناج األوعي .كيفية التمييز بين ال ّعين  :يعتمض على :
 -الملمّّّ

 :فرفرير ر ق ررص الصر ر يحات اي ررر مجسوسر ر  ،أم ررا فرفرير ر التن رراج األوعير ر فن رري

مجسوس .
 التّّّزع  :فرفريررات التنرراج األوعي ر تشررامض فرري القسررم السررفلي مررن الجسررم  ،و تشررامض علررىالوجل أو الرقب .
 الحّّدود  :فرفريررات قررص الصر يحات منفصررل واعررح الحررضود  ،أمررا فرفرير التنرراج األوعيرتتجمع مع بعضنا  ،مش ّكل سطوا زفي .
 -6التصلب الجهازي  :يمثرل الوجرل المشرضود مرع يراج التجاعيرض وتعرابير الوجرل علمر مميرزة
للتصلب الجنا ي .
 -7القّّالع الفمّّّي أو الت اسّّلي  :يشررامض هاص ر فرري داء بنجررت  ،وتعريرره القررلع الفمرروي :
قرع ذات اشاء أبيض تكو مأللم بضاء بنجت ،واير مأللم بالبئب الحمامي الجنا ي .
يعره األسنا للنخر والقر ي للجفراء ر عرره رئيسري
 -8جفاف األغشية المخاطية  :البي ّ
في متل م جوار أو متل م الجفاء ل .
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 -9أةمية العين في أمراض المفاصل :
 متل م رايتر تترافق بالتناج الملتحم . الضاء الرثيا ي الكنلي ر الروماتوئيضي ل في الحا ت الشضيضة فيل تصاج القر ير وتررق بحيرثتظنر القزعي من تحتنا  ،وقض تنثقب الصلب في بعض الحا ت .
أم ررا ف رري ال ررضاء الرثي ررا ي الش رربابي  ،وف رري التن رراج المفاص ررل والقف ررار س ررلبي المص ررل  ،وأيضر راً
بمتل م بنجت يصاج القميص العضلي الوعائي للعين والربي يشرمل القزعير وملحقاتنرا والطبقر
المشيمي التي تغبي شبكي العين .
 -10العقد تحت الجلد :
تشامض هاص في الضاء الرثيا ي كما تشامض في النقرس .
بعض استعراه مبه األعراه والعلمات ستعره ما يلي :
 فحص العمّد الفقّري  :أور مرا فرعرل مرو وجرود تشرومات هليير فري العمرود الفقرري تسربباأللم  ،وهاص الجنف الصضري  ،فقض يبضو واعحاً أو طلب من المريض أ ينحنري لممراح
عنضئب يبضو الجنف واعحاً .
ويتميز الجنف الصضري بنمو عضلت الجا ب المحضج أكثر من الجا ب المقعر للجنف
تص يف آت( الظهر :
 -1ميكابيكي  :ره  ،جنض  ،شض عضلي  ،تنكس .
 -2عصبي  :اجم عن ا ضغاط أعض الجبور العصبي أو النخاع .
 -3التهّّّابي  :أم ررم مي ازت ررل  :أ عالر ر المر رريض تس رروء بال ارعر ر  ،ويتحس ررن بالحركر ر  :أممن ررا :
اعتلر مفاصل وفقار سلبي المصل .
 -4خمجي  :هاص إصاب العمود الفقري بالتضر أو الحمى المالطي .
 -5ورمي  :تيج ورح بضئي أو ثا وي .
 -6أمراض استقالبية  :تلين العظاح  ،ترقق العظاح .
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عال هاص في التناج مفصل وعيض  :يجب معرف وعل :
 -خمجي  :ويجب استبعاده أو ً كي

يتخرج المفصل و حن فكر .

 استقالبي  :عيث يكو مرافقاً للنقرس .التقييم المخبري لاللتهاب :
من هلر قياس سرع التثفل ومعايرة البروتين ا رتكاسي ) . ( C.R.P

بعض الفحّص ال ّعية :
 العامل الرثوا ي ) . ( RF أعضاد  C.C.Pللضاء الروماتوئيضي . أعضاد  ANAفي أالب مرعى البئب الحمامي الجنا ي والتصلب المجموعي . -همائر العضلت  :عنض الشو بالتناج العضلت والجلض .

األشعة في أمراض المفاصل :
األشر ررع السر رريني مر رري الخط ر روة األولر ررى فر رري التصر رروير الشر ررعاعي ومر رري كافي ر ر فر رري أالر ررب
اإلصابات لرؤي بني العظم والتآكلت .
ويجررب التنويررل أ صررورة الررركبتين بوعررةي الوقرروء أساسرري فرري تقيرريم الحررا ت المتقضم ر
من الفصار العظمي .
بالنسب للتصوير الطبقي المحوري والر ين المغناطيسي يجب معرف أ الطبقري المحروري
أفض ررل ف رري اإلص ررابات العظمير ر  ،أم ررا ال ررر ين المغناطيس رري فن ررو أفض ررل لض ارسر ر األ س ررج الره رروة
ر هاص تمزق الغضروء  ،فتق النواة اللبي  ،النخرة العظمي ل .

شرح مّجز لل خر العظمية لمفصل الّرك :
م رري منطق ر م ررن العظ ررم

تص ررلنا التروي ر الضموي ر  ،فتم رروت وي ررنخمص العظ ررم ويتخ رررج

المفصل  ،ومبا المره يصيب الشباج الصغار  ،و يوجرض مشرعرات التنابير  ،فرل يشرعر األمرل
إ والطفل يعرج ر يعرج ل  ،ومبا يسمى داء بيرتس عنض األطفار .
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أما عنض البالغين والكبار فلنا أسبابنا  ،ومنا

داعي لبكرما عالياً .

في مبه الحال وهاص في الم ارعرل البراكرة تبرضو الصرورة الشرعاعي البسريط – طبيةير ،
ولكن الر ين المغناطيسي يظنر النخر  ،لبلو عنض الشو

بض من طلبل .

وأيض راً تم ررزق الغض ررروء وهاص ر باإلص ررابات الرع رري
باألشع السيني  ،لبلو عنض الشو

يوج ررض أي علم ررات ت ررضر علي ررل

بض من طلب الر ين المغناطيسي .

ابتهت المحاضر
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المحاضرة الثانية
التهاب العضالت مجهّل السبب
قب ررل الب ررضء بض ارس ر األم رراه الروماتيزمي ر المزمن ر

ب ررض م ررن معرف ر وج ررود هف ررات مش ر ّروم

للمفاصل وليست مخبري  ،وأيضاً وجود هفات مشوم ومخرب .

آفات مشّةة وليست مخربة :
 الحمى الرثوي . متل م بنجت . البئب الحمامي الجنا ي . -التناج العضلت ر شعاعياً

يوجض علمات تخرج عظمي ل .

آفات مشّةة ومخربة معاً :
 الضاء الرثوا ي . اعتلر المفاصل والفقار سلبي المصل . النقرس . الضاء التنكسي ر شعاعياً يوجض علمات تخرج عظمي أدت للتشومات المفصلي ل .ببدأ بدراسة بعضها

التهاب العضالت مجهّل السبب
مرري ب ررالتعريه مجموع ر م ررن ا ع ررطرابات  ،تتميررز بض ررعف عض ررلي دائرري تح ررت ع رراد ،
وارتفاع بالخمائر العضلي  :مننا ما ينجم عن سبب معين ،ومننا ما مو مناعي مجنور السبب .
تبدي التهابات العضالت الصفات التالية :
 -1ضعف تحت حاد في العضالت الدابية  :ويتجلى بر  :ععف العضل الضا ي ،أي القريرب ،
مم ررا يخل ررق ص ررعوب عن ررض المر رريض ف رري إجر رراء بع ررض منمات ررل هاصر ر  :ص ررعود الس ررللم ،
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تمشيط الشعر  ،الشيء المنم مو وجرود الضرعف ولريس األلرم  ،إ أ المرريض يخلرط برين
األمرين  ،لبلو يجب أ

سألل بضق وبضو إيحاء لنفرق بيننما .

ععف تحت عاد  :أي أ ل يبضأ هلس ويتطور هلر أسابيع أو أشنر .
 -2تبدتت في خزعة العضالت .
 -3ارتفاع الخمائر العضّلية  :وذلرو فري الفتر ارت الحرادة  ،أمرا فري الحرا ت المزمنر  ،أي بعرض
عضة سرنوات لرم جرض ارتفاعراً بخمرائر العضرلت  ،والسربب فري ذلرو أ العضرلت تكرو قرض
استنلكت .
 -4تبدتت في تخطيط العضالت وأمميتنا بتمييز اإلصاب البضئي عن اإلصاب العصبي .
 -5تبدتت جلدية  :مجموع من اإلصابات الجلضي سنبحثنا عقاً .
س ّلال مهّّم ويجّّب معرفتّّ :جيّّداً  :متّّه بسّّتجعد التهّّاب العضّّالت م ّ وجّّّد الضّّعف
العضلي الدابي ؟
أ -عنررضما تكررو اإلصرراب مترقير برربطء  ،أل التنرراج العضررلت تحررت عرراد يترقررى هررلر عررضة
أسابيع  ،و يأهب سنوات كما في الحثور العضلي .
ج -وجود قص عائلي توجننا حو اآلفات العضلي الوراثي .
ت -وجود علمات عصبي توجننا حو اآلفات العصبي .

تص يف آفات العضالت اتلتهابية البدئية :
 -1التناج الجلض والعضل .
 -2التناج الجلض والعضل المرافق للخباثات ر عنض كبار السن هاص ل .
 -3التناج الجلض والعضل الشبابي  :عنضما يبضأ قبل عمر ال ر  16سرن  ،وعرادة إ رباره أسروأ مرن
الكنلي .
 -4التناج العضلت المشتملي .
 -5التناج العضل العضيض .
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 -6التناج العضل المرافق إلصابات النسيج الضاح .
بعررض مرربه المقضم ر والتصررنيه مررن األممي ر القصرروى قبررل أ

قررور التنرراج عضررلت بررضئي

وتأكيض التشخيص  ،يجب بفي األسجاب التالية المترافق مع ععف عضلي :
 -1اإلصّّابات العضّّلية الدوائيّّة  :منررم جررضاً معرفتنررا أل نررا حصررل علررى تررائج ملموسر وسرريع
بتوقيه الضواء أو تغيره  ،وأةم ةذه األدوية :
• السرتيروئيضات  :تسرتخضح فري عرلج الكثيرر مررن األمرراه الرثوير بمرا فينرا التنراج العضررلت
فس ررل  ،ولك ررن يج ررب معرفر ر أ جرعر ر واع ررضة أو اس ررتعمالل لم ررضة قص رريرة

تس رربب الض ررعف

العضلي  ،ولكن ا ستخضاح لمضة طويل وبجرعات كبيرة تسبب الضعف العضلي .
• الضيبنسلمين  :كا يستخضح في علج الضاء الرثيا ي  ،عالياً علج داء ويلسو .
• الكلوروكين  :يستخضح في الكثير من األمراه الرثوي .
• الكولشيسين  :يستخضح في علج عمى البحر األبيض المتوسط  ،وعلج وب النقرس  ،كما
يستخضح بعلج الحمامي العقضة في سياق متل م بنجت .
• السيكلوسبورين  :مثبط مناعي .
• البروكائين أميض  ،النيض ار ين  :أدوي هافض للضغط .
• الزيضوفودين  :يستخضح لعلج اإليض .
• األمفوتربسين  : Bيستخضح لعلج األمراه الفطري .
وأهي اًر من أمم األدوي المستخضم كثي اًر عالياً  ،والتري يجرب السرألار عننرا مري السرتاتينات
بكاف ر أ واعن ررا  ،أي هافض ررات الش ررحوح والكوليس ررترور  ،عي ررث أص رربحت أش رريع م ررن الس ررتيروئيضات
لكثرة استخضامنا .
 -2اإلصابات العضلية في سياق األخما: :
قض تسبب األهماج ععفاً عضلياً عراب اًر ر المرافقر مرثلً لحرا ت الكريرب ل واألهمراج التري
تسرربب عررعفاً عضررلياً أكثررر مررن ايرمررا مرري عمررات التنرراج الكبررض الفيروسرري  ،لرربلو يجررب معررايرة
همائر الكبض  ،ودراس أعضاد الفيروسات الكبضي للمريض البي يشكو من ععف عضلي .
9
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اإلصابات الطفيلي  :أممنا التوكسوبلكو  ،التريبا و ومات  :داء الشعرينات .
 -3اإلصابات العضلية اتستقالبية  :أممنا :
 اعطراج وييف الضرق ر قصور درق ل . اعطراج الشوارد .لبلو يجب أ

طلب للمريض البي يشكو من ععف عضلي اهتبرارات ويرائف الرضرق ،

وفحص شوارده .

المظاةر السريرية في التهاب العضالت :
يصيب كاف األعمار  ،يصيب الجنسين ولكن تكثر اإلصاب عنض اإل اث ر  1 ، 2ل أةم
األعراض :
 عر ررعف عضر ررلي تحر ررت عر رراد متنر رراير بالعضر ررلت الضا ير ر  ،مر رربا الضر ررعف العضر ررلي يشر ررملالعض ررلت الضا ير ر  ،العض ررلت العاطفر ر للعن ررق  ،عض ررلت البلع رروح ر ص ررعوب بل ررع  ،ع ررودة
الطعاح من األ ف  ،عسرة التصويت ل
-

تصاج عضلت العين  ،علم أساسي تميزه عن الومن العضلي الوهيم .

 -التعب  ،ع اررة  ،فقض الو

ر متل م التنابي ل .

 إصابات مفصلي اير مخرب للمفاصل . إصاب قلبي  :التناج العضل القلبي . إصابات مضمي  :عسرة بلع  ،سوء عركي األمعاء . إصابات رئوي  :ععف عضلت الصضر ،ذات رئ استنشاقي  ،وقض يحضث التليه الرئوي .مرربا مررا يسررمى التنرراج العضررلت البررضئي فرري عررار اإلصرراب الجلضير يسررمى التنرراج الجلررض
والعضلت  ،لبلو يجب استعراه أمم المظامر الجلضي .
إذاً أةم اإلصابات الجلدية :
 -1حطاطات غّترون  :عبارة عن ا ضفاعات متقشرة على السطوا ا بساطي لمفاصل اليض .
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 -2تّس شديد بالشعيريات مع فرط حو الجلض في قاعضة الظفر .
 -3عالمة  : Vومي عبارة عن ا ضفاعات جلضي عور الرقب ومقضح الصضر  ،تأهب شكل عرء
 Vتبضو واعح عنض التعره ألشع الشمس .
 -4وذمة ب فسجية حّل العين  :قرض تكرو العرره األور الربي يوجرل لتشرخيص التنراج الجلرض
والعضلت .
 -5يد الميكابيكي  :عخام  ،هشو باألصابع تشبل يض الميكا يكي .

الفحّص المخبرية المطلّبة لتشخيص التهاب العضالت :
أوتً  :يج ر ررب مع ر ررايرة الشر ر روارد  ،وي ر ررائف ال ر ررضرق  ،أع ر ررضاد التناب ر ررات الكب ر ررض الفيروس ر رري ،
باإلعاف لويائف الكبرض  ،فري عرار سرلبيتنا عنضئرب تتوجرل لتشرخيص التنراج العضرلت البرضئي ،
وأةم الفحّص المخبرية :
 -فحّص غير بّعية  :سرع التثفل  ، CRP ،ويائف الكلي .

معاير الخمائر العضلية والميّغلّبين :
أةمها  LDH ، Cp.K :إصاب للميوالوبين .
فائدتها  :تشخيص المره  ،فعالي المره  ،متابع المعالج أيضاً .
تخطيط العضالت  :لتأكيض اإلصاب بالتناج العضلت .
خزعة العضالت  :لتحضيض وع التناج العضلت .
أهي اًر  ،يجب التنويل بوجود معايرات مناعي هاص بالتناج العضلت .
األضداد ال ّعية ا لالطالع فقط
→Jo1 Anthodines
→ SRp Antibodies
→ MI2 Antibodies
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المعالجة
قبررل البررضء بالمعالج ر يجررب فرري األسررباج األهرررى ل صررابات العضررلي  ،ومنررا

بررض مررن

ذكر أ أمم تشخيص تفريفي مو اعتل ت العضلت .
وللتمييررز بررين النرروعين قبررل المعالجر التجريبير ر أعيا راً ل  ،عطرري السررتيروئيضات فررإذا لررم
يستجب المريض هلر ست أسابيع وبقيت الخمرائر العضرلي برنفس ا رتفراع عنضئرب وقرف العرلج
و قور إ المريض مصاج بحثل عضلي .
العال :األساسي  :يعتمض على الستيروئيضات ومثبطات المناع .
بضأ العلج بالستيروئيضات وبجرعر قرض تصرل إلرى  2ملرغ  /كرغ  /يروح  ،وذلرو عترى تعرود
الخمائر العضلي طبيةي  ،عنضئب بضأ بتخ يه الجرع بالتضريج .
بع ررض أس رربوعين م ررن الع ررلج بالس ررتيروئيضات إذا ل ررم ج ررض قص راً واع ررحاً بالخم ررائر العض ررلي
ضيه مثبطات المناع وأممنا المينوتربكسات .
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المحاضرة الثالثة
الذئجة الحمامية الجهازية
SLE
مر ررره جنر ررا ي مر ررزمن يتمير ررز بوجر ررود العضير ررض مر ررن األعر ررضاد الباتير ر والمعقر ررضات المناعير ر
الجوال  ،ويبضي العضيض من التظامرات الجلضي والكلوي والعصبي والضموي والمفصلي المميزة .
ذروة اإلصرراب بنرربا المررره لررضى النسرراء فرري سررن اإل جرراج  ،علمراً أ النسررب بررين النسرراء
والرجار ر  9ساء – رجل واعض ل .

اآللية اإلمراضية :
السبب اير معروء بضق تتضهل فيل العضيض من العوامل الوراثي والبيئي .

دور العّامل الّراثية :
 يضر علينا سب عضوث المره بين التوائم أعادي البيض . منرراا الكثي ررر م ررن المواق ررع الوراثي ر المختلف ر أممن ررا وأكثرم ررا ترافق راً بح ررضوث البئب ر م ررو ي رراجاألليل البي يعطي األوامر لتشكيل المتمم . C4

دور العّامل البيئية :
 النرمو ررات األ ثوي ر  :بررضليل أ معظررم مرعررى البئب ر مررن النسرراء  ،وأيض راً أ الحال ر تررزدادسوءاً هلر الحمل .
 األشررع فرروق البنفسررجي  :الررضليل أ الكثيررر مررن الحررا ت تبررضأ بعررض إجررا ة علررى البحررر تيج رالتعره المباشر ألشع الشمس .

المّجّدات السريرية في الذئجة الحمامية الجهازية :
 -1طفح الفراشة  :ا ضفاع عطاطي على الوجرل  ،ويعرف عرن الشرق األ فري الخرضي ،
بثرات ،

يترا ضبات  ،يزداد بالتعره للشمس .
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يحروي

 -2الطفّّح القريصّّّي  :بق ررع عطاطي ر تش ررامض عل ررى األذ أو الظن ررر أو الوج ررل  ،تت ارف ررق ع ررادة
بتقر وتقرا سطحي  ،لبلو تترا ضبات مشوم .
 -3الحساسية للضياء  :ا ضفاعات جلضي تيج التعره للشمس .
 -4قرحات فمّية  :اير مأللم .
 -5التهّّاب مفاصّّل  :التنرراج مفاصررل عضيررض متنرراير  ،يصرريب المفاصررل الكبيرررة والصررغيرة ،
يختل ررف ع ررن الروماتوئي ررض أ ررل مش رّروه للمفاص ررل ولكن ررل اي ررر مخ رررج  ،ويح ررضث التش رروه تيج ر
رهاوة األربط بضو عضوث تخرج عظمي شعاعي ر تخرج شكلي ل .
 -6التهاب المصليات  :هاص الجنب والتأمور وبشكل أقل البريتوا .
 -7إصابة كلّية :اإلصاب الكلوي من أمم العوامل المحضدة إل بار البئبر الحمامير الجنا ير ،
ولنا أشكار متعضدة عيث يأتينا المريض بإعضى الصور التالي :
 بيل بروتيني أكثر من  500ملغ/يوح . إسطوا ات دموي أو عبيبي . متل م فرو ي  :تقور عن المريض أ لضيل متل مر فرو ير عنرضما يطررا أكثرر مرن 3.5غ بروتين في بور  24ساع .
 التناج كبب وكلي  :عيث تبضي الخزع الكلوي إحدى المظاةر التالية : -Ιهزعر ر سر رروي بر ررالمجنر الضر رروئي لكر ررن لر ررو درسر ررت تحر ررت المجنر ررر ا لكترو ر رري تبر ررضي بعر ررض
التبض ت ر اإلصاب الكلوي ذات التبض ت الط يف ل .
 -ΙΙالشكل الميزاشيمي  :اإلصاب فقط في ميزاشيم الكلي .
 -ΙΙΙالتناج كبب وكلي موعع ر بقع مصاب وأهرى سليم ل .
 -VΙالتناج وكلي منتشر .
 -Vالتناج كبب وكلي اشائي  :يصاج الغشاء القاعضي الكبي .
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 -8اإلصابة العصبية  :كل ما ضرسل باألمراه العصبي قض يكو المظنرر العصربي ل صراب
بالبئب الحمامي الجنا ي .
ولكن أةم ةذه اإلصابات :
 التبدتت اتستعرافية وال فسية :بحيث يكو المريض اير قادر على الحفظ والتركيز بعملل ،و يستمتع بزيارتل ر تبضر مزاج ساع يضحو وساع ينزعج ل .
 -9تغيرات دمّية  :واعض مما يلي :
 فقر دح ا حللي .-

قص الكريات البيض .

-

قص اللمفاويات .

-

قص الص يحات .
مالحظّّة ةامّّة  :بفقررر الررضح بعررو الحضيررض يكررو الحضيررض منخفضراً ولكررن يلعررظ وجررود ارتفرراع

بالس ررع الرابط ر اإلجمالي ر  ،أم ررا بفق ررر ال ررضح ف رري س ررياق البئب ر الحمامي ر يك ررو الحضي ررض منخفض راً ،
وأيضاً السع الرابط اإلجمالي .
 -10تغيرات م اعية  :واعض مما يلي :
 هلي البئب الحمامي . أعضاد . DNA أعضاد . S.M إيجابي كاذب لتفاعلت اإلفر جي . أعضاد الفوسفولبيض . -11أضداد  : ANAعساس جضاً لكننا اير وعي .
بالنتيجر يررتم تشررخيص البئب ر الحمامير الجنا ير إذا وجررضت أربع ر معررايير علررى األقررل ممررا
سبق .
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بعض المالحظات الهامة :
 طفح الفراشة  :يشامض في الشكل الحاد . الطفح القريصي  :يشامض في الشكل المزمن .باإلصابة الكلّية  :يجب معرف أ البيل البروتيني وا سطوا ات الضموي والحبيبي تظنر
قبل ارتفاع البول الضموي والكرياتنين البي يحضث في اإلصابات المتقضم .
مررن منررا يتوجررب علينررا عنررض الشررو باإلصرراب الكلوي ر طلررب تحليررل بررور و ارسررب  ،وأيض راً
بروتين بور  24 /ساع .
بال سجة لإلصابة العصبية  :يجب تمييز اإلصاب العصبي وهاصر النفراس الناجمر عرن
البئب فسنا أح عن األدوي المستعمل بعلج البئب .
ومن المنم جضاً معرف أ ا عطرابات العصبي في البئب تنجم عن :
 إما التناج األوعي وبالتالي تعالج بالستيروئيضات ومثبطات المناع . أو عن الخثار داهل األوعير هاصر بسربب أعرضاد الفوسرفولبيض  ،عنضئرب العرلج يعتمرض علرىالمميعات .
لبلو وجب التمييز بين النوعين هتلء المعالج بيننما .
بال سجة للتغيرات الم اعية  :يجب أ

علم ما يلي :

 خلية الذئجة  :عساسيتنا ليست مرتفع لكن وعيتنا مرتفع جرضاً  ،ولصرعوب إجرائنرا لرم تعرضتستعمل .
 أضداد : DNA• توج ررض عن ررض  % 70م ررن المرع ررى أي عساس رريتنا  % 70وجودم ررا ي ررضر عل ررى إص رراب عش رروي
مام .
• تفيض في تشخيص المره وأيضاً واألمم أ نا مشعر أساسي لفعالي المره .
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 -أضّّداد  : S.Mعساسرريتنا منخفضر  ،لكننررا وعير جررضاً  ،لرربلو

طلبنررا للتشررخيص و مررا

لتأكيض التشخيص في الحا ت اير المألكضة .
مثرار  :عالر سرريري  :مرريض إيجرابي  ANAذو الحساسري العالير  ،والنوعير المنخفضر ،
دو أعر رراه سر رريري واعر ررح  ،عنضئر ررب طلر ررب تحلير ررل أعر ررضاد  S.Mفر ررإذا كا ر ررت إيجابير ر تألكر ررض
التشخيص ولكن في عار سلبيتنا

تنفي التشخيص ر أل عساسيتنا منخفض ل .

 أضّّداد الفّسّّفّلبيد  :مجموعر مررن األعررضاد الموجن ر للمرواد الترري تررتبط بالفوسررفولبيض ولنرراأشكار متعضدة :
• أعضاد التخثر البئبي  :وعي للبئب .
• أعضاد الكارديولبين  :وعا  ΙgGأكثر ترافقاً بالخثارات  ،و . Ig.M
• أعضاد  B2 Glucoprotein Ιبالقري أعضاد بيتا  2الوكويروتين . Ι
التظاةرات السريرية لمتالزمة أضداد الفّسفّليد :
• هثارات وريضي .
• هثارات شريا ي .
• إجناعات متكررة .
•

قص الص يحات .

• إيجابي اهتيار كومبس .
•

قص الكريات البيض دو

قص اللمفاويات .

 أضداد  : ANAرام أ نا إعضى ا عطرابات المناعي إ أ نا اعتبرت مةيا اًر مستقلً بسببعساسرريتنا المرتفعر  ،إ أ نررا ليسررت وعير للبئبر الحمامير ر لرربلو إيجابير ANA
مطلقاً إصاب الشخص بالبئب الحمامي دو وجود المعايير األهرى ل .
بعض المظاةر السريرية األخرى التي قد تشاةد في سياق الذئجة الحمامية :
• يقع الصلع ر عاصات ل علم مام للبئب تميزما عن الروماتوئيض .
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تعنرري

• اإلصاب القلبي الوعائي  :أممنا التناج التأمور  ،بعرضما التصرلب العصريضي الربي يمكرن أ
يكو سبب الوفاة .
يجب دراس عالتين هاصتين مما البئب الضوائي وأيضاً البأج الحمامي الجنا ي والحمل .

الذئجة الدوائية :
سّّببها  :اسررتخضاح بعررض األدوي ر  ،أممنررا  :برو سررتيل ألفررا  ،متيررل دوبررا  ،ميررض ار ين ،
بروكاين أميض  ،كلوربروما ين  ،إيزو يا يض  ،وايرما الكثير من األدوي .
أةم ميزاتها :
•

سب الحضوث متساوي بين الرجار والنساء .

• اإلصاب االباً دموي  ،مفصلي  ،جلضي  ،وتنضر اإلصاب العصبي والكلوي .
• تبقى المتمم سوي و تلعظ أعضاد  DNAفي عين تكو أعضاد النيستو إيجابي .
• تتراجع تلقائياً هلر عضة أشنر بعض إيقاء الضواء .

الذئجة الحمامية الجهازية والحمل :
البئب ر ر

تر ررنقص الخصر رروب إطلق ر راً لكننر ررا تت ارفر ررق بر ررالكثير مر ررن ا هتلطر ررات لر ررضى األح

والجنين.
كيفية م اقشة مّضّع الحمل م المصاب وشريك: :
• يمنع الحمل في عار وجود قص هثارات شريا ي ويسمح في اير مبه الحال بالحمل عمن
شروط .
• يخطط للحمل في النوادة ر ياج فعالي المره ل .
• عضح وجود إصاب كلوي أو وجود إصاب ه يف مستقرة .
إذاً  :إذا لررم يكررن منرراا إصرراب كلوي ر فنرربا ممتررا  ،لكررن

منررع الحمررل إذا كررا منرراا

إصاب كلوي ثابت  ،بمعنى ر مريضر عنرضما بيلر بروتينير ه يفر مرع بقراء وييفر الكلير طبيةير
لعضة سنوات  ،لكننا ثابت على مبه الموجودات فنبه عتبرما قابل للحمل ل .
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إذا لم يكن لضينا بيل بروتيني  ،واآل أصبح لضينا  ،فالمريض في مرعلر فعالير وتطرور
بالتالي

سمح لنا بالحمل .

اتختالطات لدى الحامل المصابة :
• ارتفاع التوتر الشريا ي .
• ا سماح الحملي .
• الخثارات الشريا ي والوريضي .

اتختالطات عله الج ين :
•

قص مو الجنين داهل الرعم .

• إجناه مبكر .
• و دة مبكرة .

عال :الذئجة الحمامية الجهازية
في اإلصابة الخفيفة :
سررتخضح مضررادات ا لتنرراج اللسررتروئيضي  ،ويمكررن أيض راً اسررتخضاح مضررادات الملريررا ،

و وصي المريض بعضح التعره للشمس واستخضاح واقيات الشمس .

في الحاتت المهدد للحيا :
تستعمل الستيروئيضات ومثبطات المناع وذلو بجرعات كبيرة .
تسررتخضح السررتيروئيضات بجرعررات كبي ررة عتررى عررودة المشررعرات ا لتنابي ر إلررى الس رواء  ،ثررم
بضأ بتخ يض الجرع  ،ويجب إعطاء الكلس وفيتامين د للوقاي من ومن العظاح .

مثجطات الم اعة :
أممنا  ،الميتوتريكسات  .وأممنا وأكثرما فعالي مو السيكلوفوسفاميض  ،لكنل أكثر مثبطات
يمكن إيقافنا إ باستعمار

سمي  ،لكن لمسف في عار النوب الشضيضة للبئب الحمامي
المناع ّ
الس ررتيروئيضات بجرع ررات كبي ررة تص ررل إل ررى  1000مل ررغ  /ي رروح لم ررضة  5-3أي رراح  ،وأيض راً اس ررتعمار

السيكلوفوسفاميض .
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ابتهت المحاضر
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المحاضرة الرابعة
الصالبة المجمّعية
بالتعريف  :أعض أمراه النسريج الضراح  ،يتميرز بتليره منتشرر للجلرض واألعضراء المختلفر
 ،وا سضاد األوعي الصغيرة .
يوجض عوامل وراثي واعح  ،لكن عالياً يوجض يادة ملحوي بنسب عضوثل  ،لبلو تتنم
بعرض المرواد والملوثرات بإعضاثررل  ،مرن مرربه المرواد ر بنررين – السريلكا ل  ،كلورعضيررضالفنيل  ،بعررض
األدوي  ،وبعض الفيروسات .

التظاةرات السريرية :
 -1فاةر ري ّ :
تشامض لضى  % 95-90من مرعى تصلب الجلض  ،وتسبق ينور المرره  ،واألمرم مرن
ذلو معرف أ الزمن الفاصل بين ينورما وبضء التصرلب يحرضد إ ربار المرره  ،فكلمرا كرا الرزمن
أقصر كا اإل بار أسوأ .
الجلّّد  :تبررضأ اإلصرراب بوذم ر ايررر موجع ر فرري األصررابع  ،ويصرربح الجلررض ثخين راً  ،مع راً
وملتصقاً  ،وبالتالي تصبح الحرك صةب .
فّّّي إصّّّابة الّجّّّ : :تص رربح الش ررفاه رقيقر ر  ،والوج ررل مش ررضود  ،وفاق ررض للتع ررابير  ،وت ررزور
األهاديض العمودي عور الفم  ،لتظنر محلنا أهاديض أفيي فيصبح فتح الفم صةباً .
أعيا اً تتشكل تكلسات تحت الجلض  ،وتسبب ّاًز كلسياً

علج لنا عتى اآل .

تص يف صالبة الجلد إله :
 الشكل الم تشر  :تترافق باهتلطات عشوي  ،سيء اإل بار . الشكل المحدود  :تكو اإلصاب محضودة وتعرء بمتل م كريست: -1تكلسات .
 -2يامرة رينو .
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 -3إصاب المري .
 -4تصلب نايات األصابع .
 -5توسعات وعائي صغيرة تكو واعح في الوجل و عافتي الفم .
تظاةرات أخرى :
 مظامر عركي عضلي وتتجلى بيبوس صباعي ميكا يكي ر اير التنابي ل . متل م فق الرسغ بسبب ا ضغاط العصب الناصف . ه ح مفصلي مع وذم باألصابع .المري والمعد  :ترتخي المصرة المريئي السفلي  ،ويحضث توسع والتناج وقرعرات المرري،
وقض يحضث ا ستنشاق الرئوي .
األمعاء  :ا تفاخ واا ات  ،أعيا اً رتوج كولو ي .
قض ترافق الصلب الجلضي بالتشمع الصفراوي البض ي .
في حّاتت بّادر  :تتظرامر الصرلب المجموعير بظرامرة رينرو ورتروج كولو ير مميرزة دو
تبض ت جلضي .
اإلصابة القلبية  :سببنا تليه العضل القلبي .
اإلصّّابة الرئّيّّة  :ومرري األمررم  ،وتحررضد اإل ربار أل السرربب الرئيسرري للوفرراة فرري الصررلب
المجموعي مو التليه الرئوي .
اإلصابة الكلّية  :بسبب تليه األوعي الكلوي :
يحره إف ار الرينين .
 ارتفاع التوتر الشريا ي أل تضيق األوعي الكلويّ
 النوب ررات الكلوير ر  :ارتف رراع ت رروتر شر رريا ي هبي ررث ر ا بس رراطي ف رروق  120ل يتط ررور بس رررعويترافق باهتلطات هطيرة قض تألدي للوفاة .
 -القصور الكلوي المزمن .
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اإلصابة العصبية :
محيطي فقط  ،وفقط عيث

وجود إلصاب عصربي مركزير  ،وسربب اإلصراب العصربي

المحيطي مو ا ضغاط العصب .
أشيعها  :ا ضغاط العصب مثلث القوائم  ،متل م فق الرسغ .
الفحّص المتممة :
 ترتفع سرع التثفل ارتفاعاً ه يفاً  ،وقض يحضث فقر دح معتضر . صورة الصضر وأعيا اً التصوير الطبقي المحوري للصضر بحثاً عن التليه الرئوي . أع ررضاد الن رروى  :إيجابير ر ف رري  95-90م ررن الح ررا ت  ،ولن ررا أ ر رواع  ، Antiscl70 :أع ررضادصلب الجلض  ، 70عساسيتنا منخفض  ،سيئ اإل بار أل نا تترافق مرع إصراب رئوير وترضر
على الشكل المنتشر .
 -أعضاد النويات  Anti Centromerتشامض في متل م كريست . CREST

المعالجة :

يوجض معالج شافي عتى اآل .

أةداف المعالجة الحالية :
 تجنب عوامل الخطورة  :التضهين  ،ا مت از ات  ،واألدوي المتنم والملوثات . -الضعم النفسي .

المعالجة العرضية :
أي تحسين ويائف أجنزة الجسم المصاب .
 التناج المفاصل واألوتار والعضلت  :تسرتعمل مضرادات ا لتنراج اللسرتروئيضي  ،وأعيا راًمضادات الملريا  ،والميتوتريكسات .
 -تستعمل مثبطات مضخ البروتو لعلج التناج المري .

26
https://manara.edu.sy/

عال :المظاةر الّعائية وخاصة متال زمة ري ّ :
 الموس ر ررعات الوعائير ر ر المحيطير ر ر  :عاصر ر ررات الكلر ر رس  ،مثبط ر ررات  ، ACEتروالسر ر رريرين ،مضادات األ ضوتيلين .

ال ّبة :
ال ّبة الكلّية  :تستعمل عاصرات  ACEوايرما من هافضات الضغط .
معالجة المظاةر الم اعية  :التليه الرئوي .
 السيكلوفوسفاميض  :يمكن إشراكل بالستيروئيضات  ،ويمكن استخضاح ايره مرن مثبطرات المناعرهاص المينوتريكسات .
مالحظة ةامة :
صلب الجلض

تألثر كثي اًر بالحمل هاص أ نا تبضأ في سن متأهرة  45-40سن .

بع ررض د ارسر ر ص ررلب الجل ررض كم ررره جن ررا ي

ب ررض م ررن لمحر ر ع ررن المتل م ررات المترافقر ر

بصلب الجلرض  ،عيرث أ بعرض المتل مرات تت ارفرق بمظرامر جلضير تشربل صرلب الجلرض  ،ولكننرا
ليست كبلو  ،فل يوجض اعطراج مناعي في مبه المتل مات  ،ولكن يوجض توعع التليه .
من ةذه المتالزمات :
 -1الّذمّّة المخاطيّّة التصّّلبية  :تشررامض فرري قصررور الررضرق  ،يحررضث بنررا توعررع للكررو جين ،
والبروتواليكا فري األدمر  ،لكرن

تحرضث يرامرة رينرو  ،أو إصرابات جنا ير  ،وأيضراً

تصاج اليضا و القضما .
 -2التهّّاب الصّّفاق بالحمضّّات  :س رريع الحررضوث  ،يعررف عررن اليررضين والقررضمين  ،ويسررتجيب
للعرلج بالسررتيروئيضات  ،لرربلو عنررضما يأتينررا مرريض

تشررمل اإلصرراب يضيررل أو قضميررل أهررب

هزع لنفي وجود التناج صفاق .
 -3حثّل الخاليا المصّرية  :مجموع مرن األمرراه تتميرز بتكراثر شراذ و فر ار لكميرات كبيررة
من الغاماالوبولين .
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 -4الّّّداء السّّّكري  :هاص ر المعتم ررض عل ررى األ س ررولين بع ررض ع ررضة س ررنوات ق ررض يص رراج الم رريض
بصلب في جلضه .
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المحاضرة الخامسة
الدّاء الروماتوئيدي
ل :أةمية خاصة بين أمراض المفاصل  ،ألب: :
 -1يقصر الحياة .
 -2يخرج المفاصل ويعيق الوييف إذا ترا دو معالج .
وه ررلر الس ررنوات األهير ررة ش ررنض ا تط ررو اًر رائعر راً ف رري معالجر ر الروماتوئي ررض عي ررث أص رربح م ررن
الممكن معاكستل بواسط األدوي إذا عولج مبك اًر .

معايير تشخيص الداء الروماتّئيدي :
يجب وجود أربع على األقل مما يلي :
 -1يبوس صباعي تضوح ساع عتى قم التحسن .
 -2التناج في ثلث مفاصل أو أكثر ملعظ من قبل الطبيب .
 -3التناج مفاصل اليضين  :يصيب المفاصل بين السلمي القريب ويعف عن البعيضة .
 -4التناج مفاصل متناير .
 -5عقض رثيا ي .
 -6إيجابي العامل الرثوا ي .
 -7التبض ت الشعاعي المميزة للضاء الرثيا ي على صورة اليضين والرسغين .
ر قص تكلس صريح عور المفاصل والتآكلت ل

التشّةات التي يصاب بها مرضه الرثّابي:
إذا تركروا دو معالجر هرلر فتررة قرض

تكرو طويلر مرن منرا أممير العرلج المبكرر  ،وأمرم

مبه التشومات :
 -1ا حراء الز ضي لمصابع .
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 -2تشوه عنق األو ة  :تيج فرط بسط المفاصرل برين السرلميات القريبر مرع عطرف المفاصرل
بين السلميات البعيضة .
 -3تشوه عرروة الرزر  :تيجر عطرف المفاصرل برين السرلميات القريبر مرع بسرط المفاصرل برين
السلميات البعيضة .
سبب مبه التشومات مو إصاب الغمض الزليل المغلف ألوتار العضلت القابض والباسط .
 -4كيس بيكر  :تشامض بمفصل الركب تيج تجمع سائل بشكل كبير في الحفرة المأبضي .

المظاةر خار :المفصلية للداء الرثّابي :
 -1فاةر ري ّ .
 -2إصابة الجهاز الت فسي  ،أممنا :
 ا صباج الجنب . التليه الرئوي . ارتفاع التوتر الرئوي . -3إصابة الجهاز القلبي الّعائي :
 أشيعنا إصاب التأمور . ععف العضل القلبي . األوعي اإلكليلي  :التناج أو تصلب عصيضي . التناج األوعي الرثيا ي . -4إصابة العين :
 التناج الصلب . التناج فوق الصلب . -تلين الصلب الثاقب .
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 متل م الجفاء . -5اإلصابة العصبية  :تنجم إما عن التناج األوعي أو عن ا ضغاط عصبي .
يتجله التهاب األوعية بمظهرين :
 التناج عصب عسي متناير  :هضر و مل باألطراء دو إصاب عركي . التناج األعصاج الوعيض المتعضد  :يتجلى بضعف المنطق المعصب بالعصب المصاج مرعقص المنعكسات .
أم ررا ا ض ررغاط العص رربي فن ررو رراجم ع ررن ت ررورح الغش رراء الزلي ررل المح رريط بأوت ررار العض ررلت
المجاورة  ،كما يشامض في متل م فق الرسغ تيج ا ضغاط العصب الناصف .
أو يررنجم عررن تحررت هلررع ر هلررع جزئرري ل  ،كمررا يشررامض فرري ا ضررغاط النخرراع تيجر تحررت
هلع المفصل الفنقي  -الفائقي مسبباً عغط النخاع  ،ويتظاةر :
 ععف األطراء األربع . هضر و مل وفقض عس على مستوى محضود من النخاع . اعطرابات المصرات .عالر إسررعافي جراعير عيررث يجررب تثبيررت المفصررل قبررل عررضوث ا ضررغاط ايررر العكرروس
للنخاع وشلل المريض .

المّجّدات المخبرية في الداء الروماتّئيدي :
الفحّص المخبرية غير ال ّعية :
 ارتفاع سرع التثفل  ،وأيضاً ارتفاع عيار البروتين ا رتكاسي . فقر دح متوسط الشضة . ارتفاع تعضاد الكريات البيض وأيضاً الص يحات .الفحّص المخبرية ال ّعية :
 العامل الرثوا ي . RF32
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 عساسيتل  %80-70أي يوجض عنض  70إلى  % 80من مرعى الضاء الروماتوئيضي .لكنل ليس وعياً للروماتوئيض عيث يشامض بأمراه أهرى  ،بكر على سبيل المثار :
• بعض الناس األصحاء .
• هفات التنابي مزمن .
• الساركوئيض .
• بعض الطفيليات والفيروسات .
• بعض أمراه النسيج الضاح .
 أعضاد : CCP -1تعتبرر األعرضاد المضرادة للبيتيرضات السرتروليني الحليير )  ( Anti ccpفري الشركل البراكر
والمألكض للضاء الرثيا ي .
 -2مي أكثر عساسي وأكثر وعي من العامل الرثيا ي .
 -3وقض تتنبأ بتطور المره لضى المرعى البين يعا و من أعراه التنابي

وعي .

المعالجة :
تنضء المعالج إلى  :تخ يه األلم  ،ومنع ترقي اإلصاب  ،لبلو

بض من التركيز علرى

التشرخيص المبكررر والبرضء بالمعالجر المبكررة  ،وذلررو للوقاير مرن عررضوث التشرومات المفصررلي ومررن
اإلصابات هارج المفصلي .
بستعرض أةم األدوية المستخدمة في عال :الداء الروماتّئيدي :
 -1مضادات اتلتهاب الالستروئيدية :تحسن الحال ا لتنابي وتسكن األلم وتخفرض الحر اررة ،
لكن

تغير سبر المره  ،أي أ نا تخفف األعراه و تعالج السبب .

التأثيرات الجاببية لمضادات اتلتهاب الالستروئيدية :
 على الجنا النضمي :• ألم معضة .
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• التناج معضة زفي .
• تفعيل قرعات ماجع .
• إعضاث قرعات جضيضة .
ل رربلو يج ررب ع ررضح إعط رراء م رربه األدوي ر لم ررن بس روابقل قرع ر س ررابق  ،ويج ررب إعط رراء أدوي ر
مثبط لمضخ البروتو للوقاي من ا هتلطات المعضي .
 تحريض وب ربو لضى األشخاص المستعضين . تمنع التصاق الص يحات  ،لبلو -عبس الماء والملح  :لبلو

تعطى لمريض يستخضح المميعات .

تعطى لمريض عغطل مرتفع أو لضيل قصور قلب .

 إصاب كلوي . التناج كبض دوائي . -2السّّّتيروئيدات  :تس ررتخضح ف رري ال ررضاء الرث روا ي لتخ ي رره المظ ررامر ا لتنابي ر وليس ررت بس رربب
العلج  ،لبلو تعطى بجرعات صغيرة عوالي  7.5ملغ يومياً .
 -3األدوية المسبجة لهجّع المرض :
تسررتعمل مرربه األدوير للمصررابين بالررضاء الرثروا ي بشرركل مألكررض ويجررب اسررتعمالنا قبررل عررضوث
التخرج المفصلي  ،وذلو لفعاليتنا الما ع للتخرج .
أةم ةذه األدوية  :بكرما بضو شرا
 الميتوتركسات . مضادات الملريا هاص ميضروكسي كلوروكين . -السا وبيرين . Salazopyrine :

المعالجة الحيّية :
 مجموع من األعضاد والمواد المثبط للسيتوكينات .أمم مي ازتنا أ نا توقف التخرج الشعاعي .
34
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أممنا أعضاد . TNF
وأهي اًر بض من ذكر دور الجراع في :
 تحرير األعصاج المضغوط ر فق الرسغ ل . إصلا األوتار المتمزق . إصلا بعض التشومات العظمي والخلوع .وأيضاً

بض من ذكر أممي العلج الفيزيائي المبكر وذلو للحفاظ على الوييف المفصلي .
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المحاضرة السادسة
الداء التنكسي
أو ما يسمى التناج العظم والمفصل أو الفصار العظمي .
 يعتبر من أشيع اإلصابات المفصلي ميكا يكي الطبيع . يحضث مع التقضح بالعمر ويعض السبب الرئيسي للعجز عنض المسنين . هف مترقي بطيئ مكا نا الرئيسي مو الغضروء المفصلي  ،وتلدي إله : -1تلف الغضروء المفصلي عتى والل التاح .
 -2تتصلب السطوا المفصلي وتظنر النوابت العظمي ر المناقير ل .
 -3قض يحضث ا خماص العظم تحت الغضروء وتصلبل  ،وقض تظنر كيسات .
 -4أهي اًر يألدي لعجز المفصل المصاج مما يستضعي تبضيلل .

الغضروف المفصلي
 -1وفائف: :
 سطح عامل أملس .يسنل ا ز ق العظم دو أي جنض .
ّ
 -يعمل على تو يع القوى على السطوا المفصلي عتى

ينكسر أي مننا .

 -2خّاص: :
 قوة الشض ر المرو والمتا ل بفضل محتواه من ألياء الغراء ر موذج  ΙΙكو جين ل . قابلي ا ضغاط  :بفضل محتواه من البروتيواليكا . -3اآللية اإلمراضية للداء الت كسي :
ما يحصل مو اهتلر التوا

لصالح النضح مما يألدي لتلف الغضروء إلى عض والل .
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 -4التبدتت الت كسية بالمقاربة م العظم السليم :
 ا قراص الفاصل المفصلي . تصلب السطوا المفصلي . تشكل المناقير العظمي . ا خماص العظم تحت الغضروء وينور الكيسات العظمي . ثخا وعضح ا تظاح الصفائح العظمي . ثخا وتمطط المحفظ المفصلي .و بض من ذكر تأذي الغشاء الزليل عيث يحضث فيل التناج مزمن ه يه .
 -5العّامل الملهجة للفصال العظمي :
 التقضح بالعمر . الجنس األ ثوي . الوراث . البضا . فرط ا ستخضاح والرعوه . ا عطرابات العصبي العضلي . بعض ا عطرابات ا ستقلبي  ،أممنا  :النقرس  ،النيموكروماتو  ،داء ويلسو . -6تص يف الفصال :
 الفصار البضئي  :بعض سن الر  40سن من العمر . الفصار الثا وي  :قبل سن األربعين من العمر ويحضث االباً تيج مره مفصلي أةمها :• سوء تصنع الورا الخلقي .
• ا ز ق المشاش الفخبي .
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• الضاء الريثا ي .
•

خرة عييم .

• التناج المفاصل بالبلورات .
• الرعوه .
• الكسور .
• التناج المفصل الييحي .
• الضاء السكري .
• عخام الننايات .
• قصور الضرق .
 -7المفاصل األكثر إصابة في الفصال العظمي البدئي :
 الفقار  :العمود الرقبي والعمود القطني . المفاصل الكبيرة . اليض  :المفاصل بين السلمي القاصي يسمى ر عقض ميبرد ل . المفاصل بين السلمي القريب يسمى ر عقض بوشار ل . -قاعضة اإلبناح .

التظاةرات السريرية :
 البضء بعض سن األربعين . اإلصاب قليل المفاصل عادة . اليبوسر الصررباعي  :ايررر مضيررضة ألقررل مررن صررف سرراع  ،وتحررضث فرري بررضء الحركر  .تحررضدفي مجار عرك المفصل المصاج وتأذي وييف المفصل .
 -األلم  :ميكا يكي الطبيةي  ،يسوء هلر الننار ويتحسن بالراع .
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ولكن بض من ذكر أ مع تقضح اإلصاب قض يحضث األلم عتى أثناء الراع .

الفحص السريري للمفصل المصاب :
 أسجاب تّر( المفصل :• عخام الغشاء الزليل الملتنب .
• الضخام العظمي .
• ا صباج .
 العالمات السريرية المّجهة للداء الت كسي :• الضخام العظمي .
• الم وتحضد في سع الحرك .
• الفرقع الخشن .
• ا صباج ه يه .
• التناج ليل ه يه الشضة .

أعراض إصابة المفاصل بالداء الت كسي :
 -1ت ك

العمّد الفقري :

إصرراب العمررود الرقبرري إمررا أ تكررو فرري المفاصررل بررين األجسرراح الفقرير أو فرري مفاصررل الوجينررات
وتألدي إلى :
 ا ضغاط جبري . تضيق القناة الفقري وا ضغاط الحبل الشوكي . -2الداء الت كسي في اليدين :
أشيع مفاصل اليض إصاب بالضاء التنكسي البضئي مي :
 -المفصل الرسغي السنغي األور ر قاعضة اإلبناح ل .
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 المفاصل بين السلمي البعيضة ر عقض ميبرد ل . المفاصل بين السلميات القريب ر عقض بوشار ل . -3الداء الت كسي في الركجة :
 ا قراص الطبق األ سي  :ومو األكثر شيوعاً يقود إلى روا . ا قراص الطبق الوعشي يقود إلى فحج . -4الداء الت كسي في الّرك :
 إصرراب الزاوير العلوير الوعشرري مررن المفصررل مرري األشرريع  ،تلينررا إصرراب القسررم المركررزي  ،ثررمإصاب الزاوي اإل سي منل .

التبدتت الشعاعية :
 ا قراص الفاصل المفصلي . تصلب العظم تحت الغضروء . المناقير العظمي . الكيسات العظمي .تشوه المفصل .
ّ
 -تخرج المفصل .

تطّر المرض :
عادة ترقي بطيء هلر سنوات دو مجمات واعح .
 لكن يوجض عا ت من السير المترقي السريع ر عرا ت قليلر ل ومربه تعتبرر داء تنكسري سرريعالتخريب قض يتخرج كامل الغضروء هلر سن إلى سنتين وينتني بتبضيل المفصل .
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وأخيّ اًر وقبّّل المعالجّّة ت بّّد مّّن ذكّّر حالّّة خاصّّة وةّّي المقاربّّة بّّين العّّر :المتقطّ
الشّكي  ،والعرض المتقط الّعائي .

العر :المتقط الشّكي :
تعريه  :يحضث تيج تنكس العمود القطني معطياً أعراعاً تشبل أعراه فتق النواة اللبي .
ويتميز بر :
 يحضث بعض مسير مساف اير ثابت . يترافق بأعراه عصبي  :هضر  ،مل . تتحسن األعراه با حناء حو األماح ر بسبب توسع المساف بين الفقرات ل . السبب ا ضغاط جبور األعصاج الشوكي عرمن القنراة الفقرير القطنير تيجر تضريقنا بفعرلالمناقير العظمي في الضاء التنكسي .

العر :المتقط الّعائي :
 يحضث بعض مساف ثابت .-

أعراه عصبي و ما أعراه وعائي أممنا  :وار بض الوعاء المصاج .

 تتحسررن األع رراه بررالجلوس وال ارع ر  ،السرربب عررضح كفاي ر الررضح ال روارد إلررى عضررلت السرراقتيج عضة أسباج أممنا  :تصلب الشرايين الساد .

المعالجة :
أمضاء المعالج :
 تخ يه األلم وتحسين أعراه المريض . تأهير اإلعاق والعجز لضى المريض بأكبر قضر ممكن . تخ يه الجنض عن المفصل . -تخ يه الو

.
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 تقوي العضلت المجاورة للمفصل للمحافظ على الثبات المفصلي  ،وتتضمن ما يلي :أو ً  :المعالج الفيزيائي والتأميلي .
ثا ياً  :التمارين الرياعي .
ثالثاً  :المعالج الضوائي  ،تتضمن :
 مضادات ا لتناج اللسرتروئيضي  ،مثرل  :ايروكسرين  ،بيروكسريكاح  ،برروفين  ،ديكلوفينرااالص رروديوح  ،ديكلوفينر رراا البوتاسر رريوح  ،ا ضوميتاسر ررين  ،وأيضر راً مثبطر ررات  ، COX2 :مثر ررل :
سيلوكسيب .
 المسكنات العادي والمسكنات المركزي . الحقن عمن المفصل  :إما الستيروئيضات القشري أو عمض النيالورو يو .وأيضاً ت بد من ذكر بعض العالجات المكملة المستعملة لعال :الداء الت كسي :
 الوكو امين سلفات  :مستخلص من اضاريه عيوا ي أو قواقع المحار  ،وجض أ إعطاءمايزيض من تركيب البروتيواليكا في الغضروء المفصلي  ،يعطى الغلوكو امين بجرع 500
ملغ  3مرات يومياً مع الطعاح  ،ويستلزح تأثيره مضة أسربوعين  ،وقرض يترأهر عترى  6أسرابيع ،
ويعتبر الضاء السكري مضاد استطاج و يعطى للحوامل والمرععات .
 الكو ضريوتين  :يعطى بجرعر  400ملرغ مررتين إلرى ثرلث مررات يوميراً  ،ويتطلرب ترأثيره مرن 8-2أسابيع  ،عتى يظنر تأثيره الكامل .
 عمص النيالورو يو  :أعض مكو ات المادة األساسي يعطى عقناً عمن المفصرل بجرعر إبررةواعضة عمن المفصل أسبوعياً لمضة همس أسابيع .
 عقررن السررتيروئيضات عررمن المفصررل  :يجررب التأكيررض علررى التعيرريم الممتررا هوف راً مررن عررضوثا تا عن طريق الحقن .
ويجب أ يعطى أكثر من ثلث إبرر سرنوياً ر الفاصرل الزمنري بيننرا مرن  6-4أشرنر ل ،
ويجب أ تعطى بحبر تيج تأثيراتنا الجا بي الكثيرة .
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الجراحة التقّيمية وتبديل المفصل :
تتضمن :
 هررزع العظررم اإلسررفيني وذلررو لمعالج ر الفحررج أو الررروا ر تقررويم محررور المفصررل ل لكررن لكرريتكو النتائج مقبول يجب أ يكو المريض بضيناً .
 -تبضيل المفصل  :يلجأ لل عادة عنض فقض وييف المفصل وعضوث العجز التاح .
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ابتهت المحاضر
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سابعة
المحاضرة ال ّ
النّقرس
ملهجات اإلصابة بال قرس :
ر
 يصيب البكور أكثر من اإل اث :اإلستروجين عنض النساء يلعب دو اًر مض اًر عترى سرن اليرأس ،في عين تتساوى سب إصاب النساء بعض سن اليأس مع سب إصاب البكور تقريباً .
 يصيب الكنور االباً . تناور أطعم اني بالبيورين  ،مثل :• األابي الغني بالبروتينات .
• الحليب ومشتقاتل

تسبب النقرس .

• الكح ررور يس رربب النق رررس  ،هاصر ر البير ررة والع رررق  ،أم ررا النبي ررب م ررثلً فن ررو يح رروي القلي ررل م ررن
البورينات  ،أي يسبب النقرس عنض تناولل بكميات كبيرة .

األعراض والعالمات األساسية لل قرس الحاد :
 -1التهاب وحيد المفصل :
 اإلصاب االباً وعيرضة المفصرل  ،وأشريع مرا تكرو فري ال ر  MTPاألور فري القرضح ر ~ % 50من الحا ت ل
 علماً أ النقرس يصيب اليضين بنفس النسب تقريباً  ،وقض يصيب المفاصل الكبيرة . -2ألم حاد  :أي أ األلرم النراتج يبرضأ ويتطرور ويصرل لبروترل هرلر سراعات  ،ر ولريس مزمنراً
على مضى أسابيع أو أشنر ل .
 -3أعراض التهابية :
 تورح واعمرار في المفصل . -الحمى  :قض يترافق بارتفاع درج الح اررة إذا كا ا لتناج شضيضاً .

ما ةّ ال قرس :
51
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النقرس متل مر سرريري اسرتقلبي تنرتج عرن ا سرتجاب ا لتنابير لبلرورات اليرورات وعيرضة
الصوديوح وعيضة النيضرات  ،التي قض تتشكل لضى المصابين بفرط عمض البور في الضح رألسباج
بيئي أو وراثي ل  ،ولل شكل عاد ومزمن .
تتظاةر بّ :
 -1ت عرضي  :فره عمض البور بالضح  ،دو أي أعراه .
 -2شكل حاد  :التناج المفصل النقرسي الحاد ببللورات بو ت أعادي الصوديوح.
 -3شكل مزمن :ترسب مبه البللورات في األ سج ر التوفات ل هاص داهل وعرور المفاصرل،
واإلصاب الكلوي ر عصيات كلوي أو التناج كلي هللي ل .
المظهر الرئيسي في :ةّ فرط حمض يّريك الد( :
 يورات البل ما أو المصل >  7ملغ/در عنض البكور و >  6ملغ  /در عنض اإل اث . يزداد عضوثل مع تقضح العمر . يصريب الرربكور أكثرر مررن اإل راث ر  2 ، 1تقريبراً ل  ،ويقرارج معررضر إصراب اإل رراث بعرض سررناليأس معضر إصاب البكور .

كيف يصط

حمض البّل ؟ :

األ رزيم كر از تين أوكسرريضا  Xanthine oxidaseيحررور مرربا اإل رزيم Hypoxanthine
ثم إلى . Uric Acid
إلى  Xanthineومن ّ
 -بمجرد تضهل مبا اإل زيم

يمكن العودة ر سيتشكل عمض البور دو عودة ل .

 ال ررضواء المفض ررل لع ررلج النق رررس ر لخف ررض عم ررض الب ررور بش رركل أدق ل م ررو مثبط ررات اإل رزيم Xanthine Oxidaseر مننررا األلوبيرينررور – يلوريررو ل أل نررا تخفررف مررن إ ترراج عمررض
البور .

اآللية المرضية :
 -اليورات معظمنا داهلي المنشأ  ،تتشكل تيج استقلج البورينات .
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 وتطرررا اليررورات ر عمررض البررور ل فرري معظمنررا عررن طريررق البررور  ،وجررزء منررل عررن طريررقالب ار .
 يررزداد تركيررز اليررورات فرري المصررل عنررض عجررز الكلي ر عررن إط ارعررل بشرركل مناسررب  ،وةّّذا مّّايحدث في :
•

يادة إ تاجل ر أكبر من قضرة الكلي على إطراعل ل .

• تض ي القضرة اإلطراعي للكلي .
رغم أن ارتفاع تركيز حمض البّل في المصل مّجّد في جميّ حّاتت ال قّرس  ،فّ ن % 80
من حاتت ارتفاع تركيز حمض البّل تجقه دون أعراض

أشكال ال قرس :
يبضأ النقرس عادة بنوبات عادة متقطع  ،ومع الزمن تصبح فترة النوبات تطور  ،وتقصر
الفترة الفاصل بيننا  ،فإذا لم يعالج تصبح النوج متضاهل مستمرة .
لل قرس شكالن رئيسان :
 -1ال قرس الحاد :
 مفصلي  :بشكل مجمات من التناج مفصل وعيض عاد .البرَة ل .
 اير مفصلي  :تصاج فيل األجرب ر ُ -2المزمن التّفي  :تتشكل فيل التوفات النقرسي .

الفحّص المخبرية في ال قرس :
إلتماح الفحص طلب بعض الفحوص المخبري ر سررع تثفرل  ،تعرضاد دح كامرل  ،كريرات
بيض ل التي تكو عادة كما يلي :
 ارتفاع سرع التّثفل وارتفاع البروتين ا رتكاسي . -ارتفاع تعضاد الكريات البيض بشكل ط يه على عساج العض ت .
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 ارتفرراع عمررض البررور  :علم راً أ ّ عمررض البررور يكررو طبيةي راً عنررض سررب كبي ررة مررن المرعررىرام وجود مجم قرس عادة ر أي أ ل ليس مشخصاً ل .

 إعاف لبلو يجب بزر المفصل إذا كا ذلو ممكناً لسببين :• من الضروري أمراح أي التنراج مفصرل وعيرض عراد اسرتبعاد السربب الخمجري قبرل التفكيرر برأي
شيء ههر .
• رؤي البلورات بالمجنر المستقطب .

رؤية البلّرات بالمجهر المستقطب :
 تعتبر رؤي البلورات الوص ي لليورات ا هتبار المشخص الوعيرض لتنراج المفصرل النقرسريالحاد .
 تكو بلورات اليورات سلبي كسر الضوء صفراء .مالحظة :
يشترط رؤي بلورات اليورات مبلعم عمن الكريات البيض  .أما رؤيتنا عرة ر اير مبلعمر ل فرل
يعني بالضرورة أ التناج المفصل سببل البلورات .

التصّير الشعاعي :
العلمات الشعاعي في التناج المفاصل المحره بالبلورات :
 تورح النسج الرهوة  :كل التنابات المفاصل تسبب تورح األ سج الرهوة . المساف المفصلي-

تتضيق إ في األطوار المتأهرة .

ياج التخلخل العظمي قرج المفصلي .

 التخلخل العظمي يكو متأه اًر جضاً . -التآكلت .
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بعض العّامل الملثر في حدوث ال قرس :
العّامل التي تلثر عله إبتا :حمض البّل
يزداد إ تاج عمض البور بزيادة البورينات ر الطعاح  ،الكحور ل
العّامل التي تعيق اإلطراح الكلّي لحمض البّل
المضرات وهاص التيا يضي
ّ

السيكلوسبورين

جرعات األسبرين المنخفض ر<3غل

فرط إ سولين الضح

الكحور

ارتفاع التوتر الشريا ي
العّامل التي تزيد اإلطراح الكلّي لحمض البّل

البروبنسيض

لو ارتا Losartan

جرعات األسبرين العالي ر>3غل

ا ستروجين

ملهجات ومثيرات بّبة ال قرس الحاد :
 الرعوا البسيط أو الرعوه . تناور الكحور ر سيما البيرة والعرق ل . الجراع ر هاص الكبيرة ل . اإلفراط بتناور الطعاح ر الغني بالبيورينات ل . األدوي الخافض لحمض البور . المضرات البولي ر هاص التيا يضي  ،تسبب قص إطراا عمض البور ل . األمراه الشضيضة . -كل ما يسبب التجفاء يألمب لحضوث النقرس .

تدبير ال ّبة الحاد :
 أور تضبير لنوب النقرس الحادة مو تسكين األلم  ،وذلك من خالل :55
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• مضادات ا لتناج اير الستيروئيضي  A.I.N.Sمي الخط األور للمعالج .
• عقن الستيروئيضات الموععي  :الخط الثا ي .
• إعطاء الستيروئيضات جنا ياً  :الخط الثالث .
• الكولشيسين .
مالحظة ةامة جداً :
أثن رراء النوب ر الح ررادة
يستخضمنا سابقاً فإ نا

عط رري أي راً م ررن األدوي ر الخافض ر لحم ررض ب ررور ال ررضح  ،و ذا ك ررا الم رريض
غير الجرع المستعمل أبضاً .

عال :فرط حمض بّل الد( الالعرضي :
يكو ارتفاع عمض بور الضح عنض ثلثي المصابين

عرعياً  ،و داعي لمعالجتل بشركل

هاص ر تكفي الحمي وتجنب العوامل المثيرة للنقرس ل .

عال :ال قرس المزمن :
 -1الحمية :
يجررب أ تكررو متوا ر  ،تررنقص مسررتوى عمررض اليوريررو فرري الررضح بمقررضار 1مررغ/در فقررط
ومع ذلو فني اير عروري .
 -تخ يض الو

إلى المثالي .

 تجنب الكحور وهاص البيرة والعرق أل نا اني بالبيورين . البعض المناسب عن األطعم الغني بالبيورينات . -الجبن ومشتقات الحليب

تسبب ارتفاع عمض البور بل تنقص إهتطار النجم .

 البقوليات والنباتات ترفع عمض البور لكن عنضما تناولنا بكميات كبيرة . -2خافضات حمض البّل في الد( :
 -لو ارتا  :تألدي إلى يادة اإلطراا الكلوي لحمض البور .
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 األلوبيرينور  / Allopurinolفيبوكسوستات  Febuxostatكلمما يثبط األ زيم Xanthine Oxidaseوبالتالي يثبط إ تاج عمض البور  ،لكن بآليتين مختلفتين .
 األلوبيرينور  :لل تأثيرات جا بي سلبي على الكلي . لبلو الفيبوكسوستات مو الخيار األفضل لعلج مريض قرس مصاج بالقصور الكلوي . -3عال :السبب الثابّي إن أمكن .

القصة السريرية الّصفية لل قرس
رجررل يبلررغ عم رره فرروق الخمسررين  ،ي ارجررع بررألم عرراد شررضيض فرري المفصررل المشررطي السررلمي
األور لقضمل  ،أو كاعلل  ،أو ركبتل ؛ أي التناج مفصل وعيض عاد .
رراح الم رريض مرمق راً  ،متةب راً إثررر وليم ر أقامنررا أعررض أف رراد األس ررة دو أي شرركوى  ،ويبررضأ
األلم في النصف الثا ي من الليرل بشركل مفراجي عيرث أ المرريض اسرتيقظ علرى ألرم فري المنطقر
السرابق ت ازيررض ترضريجياً عتررى أصرربح هرلر سرراعات شررضيضاً جرضاً

يتحمررل فوقررل عترى اطرراء السررير

ويترافق مع اعمرار وتورح .
ترافق بترفع عروري وعرواءات .
سروابق الم رريض :يرربكر الم رريض االب راً وجررود قص ر مشررابن قبررل عررضة أشررنر وأهرررى قبررل
سن .
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ابتهت المحاضر
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المحاضرة الثامنة
التهاب الفقار المقسط
التعريف :
 مو مره مزمن التنابي يترافق بفترات من النجم والنجوع . يستجيب بشكل جيض للعلج و باره جيض . أتى اسمنا من  Ankyloوتعني ا حناء و  Spondyloوتعني فقرات . يت ارفر ررق بر ررأكثر مر ررن  % 90مر ررع  HLAB27مر ررع وجر ررود مجموع ر ر مر ررن األع ر رراه الس ر رريريوالتبض ت الشعاعي للعمود الفقري أو المفصلين العجزيين الحرقفيين .

الّبائيات :
 يصيب البكور أكثر من اإل اث  ، 1/3لكنل ليس شائع كثي اًر في العرالم  ،فنسرب ا تشراره -0 % 1.3عسب الشعوج ويختلف من شعب آلهر .
-

يوج ررض اه ررتلء ب ررالموجودات الس رريري والش ررعاعي ب ررين ال رربكور واإل رراث  ،وك رربلو

يوج ررض

اهتلء من جن إمكا ي اإلصاب للجنسين .
 بعض الضراسات تشير إلى أ المره أكثر عضة عنض البكور . يترافق مع إيجابي  HLAB27بأكثر من  % 90من الحا ت . -االباً ما تبضأ اإلصاب في العقض الثا ي من العمر  ،ولكننا قض تحضث في أي عمر .

اإلمراضية والتشريح المرضي :
 -1اعتالل مرتكزات : Enthesopathy
 تعن رري وج ررود أل ررم بمك ررا ارتك ررا العض ررلت عل ررى العظ ررم  ،عي ررث يح ررضث ل ررضينا التن رراج بن رربهالمواعع :
• الطور الحاد :تكو فترتل قصيرة  ،ومو عبارة عن :
❖ ارتشاا العض ت ثم اللمفاويات تيج لنبه األمر يظنر لضينا ائتكا ت بسبب ا لتناج .
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• الطور المزمن  :يظنر لضينا :
❖ تكلسات .
❖ مو عظمي اير طبيعي  ...مناقير وتكلسات  ...ألم .
 -2إصابة المفاصل الغضروفية :
• تسبب اعتلر بالغضاريه الكبيرة  ،قسط أو عيق بالفاصل المفصلي  ،داء تنكسي ثا وي .
 -3إصابة الزليل :
• تقلض عضيث التناج المفاصل الرثيا ي .
• قررض تص رراج المفاصررل الص ررغيرة  Dipو  ، pipوق ررض يصرراج أي مفص ررل فرري الجس ررم ر ركب ر ،
كاعل  ،ورا ل .
• ما يفرقل عن الضاء الرثيا ي أ ل التناج مفاصل عضيض اير متناير .
الحداثية اتلتهابية تصيب :
 اعتلر مرتكزات . ائتكا ت بالغضروء المفصلي . -إصاب

ليل .

المظاةر السريرية :
 -1األعراض العامة :
كجميع األمراه الجنا ي يحضث لضينا :
ترفع عروري  ،تعب عاح وومن  ،قص شني  ،ا خفاه و

.

 -2اإلصابة المفصلية :
أ -إصابة المفاصل المحّرية :
 أي إصاب العمود الفقري  ،المفصل بين العجزيين الحرقفيين . االباً البضء مفاجي  ،ويصيب األشخاص األصغر من الر  40سن .60
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 يسبب ألم أسفل الظنر ر منب  3أشنر ل التنابي الطبيع . يترافق مع يبوس صباعي . موعع أو قض ينتشر إلى أعض الردفتين  ،أو قض ينتشر إلرى الركبر  ،ويتوقرف عنرضما وبحرا تادرة جضاً قض يقّلض ألم فتوق النواة اللبي أي ألم جبري ا تشار .
ب -إصابة المفاصل المحيطية :
 قر ررض يصر رريب أي مفصر ررل فر رري الجسر ررم ر الركبر ر  ،الكاعر ررل  ،المعصر ررم  ،الكتر ررف  ،المشر ررطي -السلمي  ،وبين السلميات الضا ي ل .
 أشيع المفاصل مي الورا والركب والكتف . شكل إصاب المفاصل مي عضيض اير متناير . قض يقلض التناج المفاصل الرثيا ي بالبضاي  ،ثم يأهب الصورة الوص ي لل . يوجض عا ت اير موذجي . تكو بشكل التناج مفصل وعيض هاص بالطرفين السفليين ر كالركب ل .-

اد اًر ما تألدي لحضوث التشومات .

 شائع في اعتلر المفاصل الشبابي أكثر من الكنلي . -:اعتالل المرتكزات :
 مو وجود ألم بجس مكا ارتكا األوتار على العظاح ر تيج وجود التناج ل . األم رراكن األكث ررر ش رريوعاً  :المفص ررل الترق رروي القص رري  ،القنزع ر الحرق ي ر  ،الم ررضور الكبي ررر ،عضب الظنبوج  ،وتر أشيل ر يقور المريض بأ ل يستيقظ صباعاً و يستطيع أ يمشي على
قضميل  ،الضعس على الكعب ل بسبب إصاب وتر أشيل ر األشيع ل .
د -كسّر الفقرات :
 قض تنزوى الفقرات وتلتحم مع بعضنا باإلصاب المتطورة ← تصبح مش وسنل الكسر . -قض يحضث للمريض عضج .
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 تخلخل العظاح كسبب المره بحض ذاتل  ،أو تيج األدوي المستخضم ر ستيروئيضات قشري ...ل .

 -3اإلصابة خار :المفصلية :
أ -إصابة العين :
قض تسبق اإلصاب المفصلي وأممنا :
التن رراج القزعير ر الح رراد  :التظ ررامرات  :ه رروء م ررن الض ررياع  ،دم رراع  ،اعمر ررار  ،تش ررو
بالرؤي .
قررض يشررفى دو عقابيررل  ،وقررض يترررا بعررض ا لتصرراقات عنررض التررأهر بررالعلج  ،ممررا يررألدي
إلى عضوث رق أو ساد .
ب -اإلصابة العصبية :
 خل أو تحت خل أو كسر :• ب ررين  C1-C2وال رربي يعتب ررر ت ررضاهل ج ارع رري إس ررعافي أل ن ررا تض ررغط عل ررى النخ رراع الش رروكي
وتسبب شللً رباعياً .
• أو بين C5-C6أو  C6-C7وأ ضر من النادر في المستويات األهرى .
 متالزمة ذيل الفرس :• مي تضاهل جراعي إسعافي .
• تتضمن  :هضر و مل  ،ا فلت مصرات  ،اعطراج عس منطق العجا .
 -:اإلصابة الّعائية القلبية :
أشيعنا مو التوسع بجبر أو علق األبنر ← قصور أبنر .
د -اإلصابة الرئّية :
• إص رراب ج ررضار الص ررضر ← تح ررضد الحركر ر بالش ررنيق والزفي ررر ← تن رراذر عاص ررر بالرئر ر بك ررل
أعراعل وتغيراتل .
• عنض إصاب الفقرات ← عضج ← مشكل بالتنفس .
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ه -اإلصابة الكلّية :
• بسبب الضاء النشواتي الثا وي أو اعتلر الكلي تيج األدوي ر بسبب المسكنات ل .
• االباً عنرض إصراب شرخص بمرره المفاصرل

يرتم التشرخيص لرل بشركل مباشرر و مرا يربمب

لعررضة أطبرراء فيصررفو لررل  A.I.N.Sالترري يتناولنررا لعررضة سررنوات  ،ومرري عبررارة عررن مسرركنات
ر تحسن اآل ح ل

تفيض بالشفاء من المره األساسي ← اعتلر الكلي بالمسكنات .

و -المشاكل ال فسية :
كجميع األمراه الروماتزمي ر الباج – الرثيا ي  ...ل بسبب عضح وجود شفاء تاح لنأل ء
المرعررى  ،بررل مجرروع المررره فقررط

ايررر  ،وعررضوث كسررات فرري فت ررات النجرروع ← إصررابتنم

باكتئاج وقلق ومشاكل فسي ر لبا من المنم أ يتفنم المريض واألمل وعي المره ل .
ز -بقص الكتلة العظمية :
يحضث في التناج الفقار المقسط كما يحضث في الرثيا ي والبئب بسبب فعالي المره .

الفحص السريري :
سبق وأشر ا إلى :
 إصاب مفصلي إما محوري أو مركزي . اعتلر مرتكزات . -كسور فقرات وتخلخل عظاح .

-1فحص العمّد القط ي :
يوجض علمتين إعضامما تضر على الليو  ،واألهرى تضر على وييف العمود القطني .
العالمة األوله  :عالمة اإلصج – أرض :
 تضر على الليو .-

طلب من المريض أ يقف وقضميرل إلرى بعضرنما  ،وركبتيرل مشرضودتين  ،ويحراور أ يلمرس
األره برؤوس أصابعل .
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 الحال الطبيةي  :يجب أ يسرتطيع الشرخص أ يفعرل ذلرو و  :تحرضد بليو ر العضرلت ،وليس بالضرورة أ يكو

تيج مره بل ربما امرأة بضين  ،عضح لياق ...

 قررض يسررتطيع الكثيررر مررن مرعررى التنرراج الفقررار المقسررط أ يقوم روا بنرربه العلم ر أل نررم ينزل روابمساعضة الورا وليس بواسط العمود القطني .
العالمة الثابية  :عالمة شّبير :
 تضر على الوييف .-

طلررب مررن الم رريض أ يقررف بوعررةي صررحيح  ،و قرروح بتحضيررض منتصررف الخررط المررار بررين
الشوكين الحرقفيين الخلفيين العلويين ر والبي يكو االباً بين ق-4ق 5ل

-

رسم قط  ،و رسم قط أهرى تبعض عننا  10سم ر باألعلى ل .

 ثم طلب من المريض أ يحاور لمرس األره بررؤوس أصرابعل وعنرضما يريس المسراف برينالنقطتين والتري يجرب أ تكرو أكثرر مرن  15سرم ← عنرضما وييفر العمرود القطنري طبيةير
ر أي العمود القطني عر الحرك ل ← أي شوبير سلبي .
 المساف أقل من  15سم ← وييف العمود القطني محضودة ← أي شوبير إيجابي .عالمة شّبير المعدلة ا ماكّار :
ضع قطر كمرا السرابق ر منتصرف المسراف برين الشروكين الحررقفيين الخلفيرين العلرويين ،
و قطر حررو األعلررى تبعررض  10سررم  ،و قطر أهرررى تحررت النقطر األولررى ب ر  5سررم ل  ،و طلررب مررن
المرريض أ يقروح بلمرس األره بررؤوس األصرابع  ،فيجرب أ تكرو المسراف برين النقطر العلوير
والسفلي أكثر من  20سم .
مالحظة :
مر رربه العلمر ررات

تتر ررأثر بر ررالطور  ،أل مسر رراف العمر ررود القطنر رري عنر ررض تمر ررضده مر ررن  12-6سر ررم ،

وبالعلم قض قمنا بيياس  10سم ر إ كا عملق أو قصير القام ل .

مسافة القذال – جدار :
مبه المساف عادة  5-3سم  ،و ذا كا ت أكثر من ذلو فني اير طبيةي ؛ أل ل عنض
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م ررأل ء المرع ررى يوج ررض تح ررضد بالحرك ر ب ررالعمود الرقب ري  ،عي ررث

يس ررتطيع الم رريض إج رراء عرك ر

البسط .

تّس جدار الصدر :
عيث أ الفرق بين محيط جضار الصضر أثناء الشنيق والزفير  5سم أو أكثر  ،أما إذا كا
أقل من  3سم فنبا يعني أ مناا تحضد بالحرك .

-2فحص العجزيين الحرقفيين :
الطريق األولى  :بالضغط الموععي علينا .
الطريق الثا ي  :إجراء فرط تبعيض مفصل الورا  ،فيشارا ببلو كل الحلق الحوعري بمرا
فينا المفصلين العجزيين الحرقفيين .

-3فحص المفاصل المحيطية :
 قض جض ا صباج  ،التناج بالغشاء الزليل بأي مفصل  ،فرقع ر عنض وجود تنكس ثا وي ل . -إصاب بين السلميات القاصي ر أصابع النقا ق ل .

الفحّص المخبرية :
-

يوجض فحص مخبري مشخص.

 ارتفاع  : ESRلنا علق بفعالي الضاء وتنخفض بالنجوع . ارتفاع  : CRPتيج الحضثي ا لتنابي وتنخفض بالنجوع .-

قررص الخصرراج  :كررأي عضثير التنابير تيجر فقررر الررضح ا لتنررابي بآلير مزمنر ر كالرثيررا ي ،
والباج ل  ،وبتحسن أرقاح الخضاج ← تتحسن عال المريض .

 إيجابي . HLAB27تحري مستوى أعضاد  anti-28kda antibodiesعيث أ مستواه األكثر من 75
 عضيثاً ّ :وعضة  ،يعني أ ل سيحضث للشخص التناج فقار مقسط في المستقبل .
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الفحّص الشعاعية :
-

طلب صورة للعجزين الحرقفيين وللعمود الفقري بكاف أجزائل .

 الصورة البسيط عادة ما تكو كافي ر ومي األمم ل . تصوير الطبقي المحوري . الر ين المغناطيسي . األمواج فوق الصوتي . -قياس الكثاف العظمي  :لمتابع عال المريض فقط .

أ -بالصّر الشعاعية :
 -بالبضاي قض

جض أي تغيرات شعاعي رعنضما ضطر إلى المر ا لرؤي التآكلت الصغيرة،

وكشف وجود الوذم ببضاي ا لتناج ل .
 ويجررب أ يكررو الم رريض أكبررر مررن  18سررن عتررى سررتطيع الحكررم علررى الصررورة الشررعاعير بسبب وجود توسع بالمفصلين قبل  18سن ل .
 تقسم التبض ت الشعاعي إلى أرب مراحل : -Aالمرعل األولى  :تشرشرات بحواء المفصلين مع ائتكا ت وتضيق الفاصل المفصلي .
 -Bالمرعلر الثا ير  :توسررع الفاصرل المفصررلي ر التوسرع الكراذج أل ا ئتكررا ت تسربب توسررعاً
في الجوء ل .
 -Cالمرعل ر الثالث ر  :ثررم تنقرررص المسرراف المفصررلي وتتصررلب الح رواء بسرربب عررضح بقرراء شرريء
ليتآكل .
 -Dالمرعل الرابع  :قسط تاح للمفصل العجزي الحرقفي  ،و يوجض فاصل مفصلي .

ب -أةمية الصّر الشعاعية :
الصورة الشعاعي تنمنا من أجل معايير التشخيص  ،أي لتشخيص التناج الفقار لمقسط
يجب أ

جض  /مهم : /
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 إصاب ثنائي الجا ب للمفصلين العجزيين الحرقفيين بضرج  2ر توسع كاذج ل فما فوق . -إصرراب مفصررل وعيررض الجا ررب يجررب أ

جررض المرعل ر  3فمررا فرروق أي ا ق رراص المفصررل مررع

تصلب الحواء .
 أو يجب وجود المرعل  4أي قسط تاح .بشكل عاح يصيب المره كل العمود القطني  ،ولكن االباً تبضأ التآكلت والتنبترات علرى
الحرواء الفقررات  ،فتصرربح مربعر ← اسررتمرار التررآكلت والتنبتررات والحضثير ا لتنابير ← ينررور
النواب ررت العظمي ر والت رري تتمي ررز بأ ن ررا متن ررايرة وتتج ررل مباش ررة إل ررى األعل ررى و ل ررى األس ررفل ر عك ررس
التنكسي تكو ايرر متنرايرة وأفيير ل  ،تكبرر باسرتمرار عترى تلرتحم مرع النوابرت العظمير براألعلى
واألسفل ← منظر عمود الخيز ار . Bomboo Spine

التشخيص التفريقي :
 أي ألم أسفل ينر التنابي الطبيع يضهل بالتشخيص التفريقي . ألم بسبب إصاب فقري . أو ألم رجيع .با ستجواج الجيض قض صل للتشخيص .

اإلبذار :
 جيض عادة . -مضة البييا عنض المرعى

تتأثر بنبا المره ر فحياتنم كباقي األشخاص ل إ عنرض عرضوث

اهتلط كالضاء النشوا ي أو بسبب األدوي ر تأثيراتنم الجا بي ل .
 يمكن للمرعى متابع عياتنم بشركل طبيعري  ،ولكرن يجرب علرينم تعلرم الوعرةيات الصرحيوالمريح للعمود الفقري هاص الرقبي والقطني رأل نما يسببا إعاق عن األعمار اليومي ل.

التشخيص :
يوجض عضة معايير للتشخيص :
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 -1المقايي

السريرية :

 ألم أسفل ينر التنابي الطبيع مع يبوس صباعي أكثر من  3أشنر . تحضد عرك العمود إما الرقبي أو القطني . تحضد عرك جضار الصضر . -2المقايي

الشعاعية :

 إصاب ثنائي الجا ب للمفصلين العجزيين الحرقفيين بضرج . 2 -إصاب مفصل وعيض الجا ب بضرج  3أو . 4

العال: :
 -1عال :للتهيئة :
م ررو أ

خب ررر الم رريض أ مرع ررل م ررو م ررره م ررزمن

يش ررفى  ،لكن ررل ي ررضهل ف رري فت ررات

مجوع ر تيج األدوي ل  ،وقض يصاج بنجمات  ،لكننا متباعضة أيضاً تيج العلج .
 يجب تثييه عائل المريض عتوائل . تعلم المريض تمارين هاص عتى يحافظ على وييف العمود الفقري  ،ومي :• النروح علرى بطنررل وأ يضرع وسررادة تحرت عمرروده الفقرري ر تحررت بطنرل ل وبررضو وسرادة تحررت
رأسل ← أل المريض سيحضث لضيل قسرط بعمروده القطنري والرقبري فبنربه الوعرةيات حراور
تأهير مبا األمر .
• السباع والمشي  :تفيض المريض .
• تقوي العضلت عور الظنر والوربي تفيض في تأهير عضوث التشوه في الفقرات .
 -2العال :الفيزيائي :
 تمارين يتضرج علينا المريض مضفنا دعم أسفل الظنر . -تمارين يقوح بنا الطبيب للمريض :
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• كاألمواج فوق الصوتي  ،ومي وع مرن تسرليط الحر اررة الموعرةي علرى العضرلت المتشرنج
إلرقائنا .
• إعادة التأميل للعمود القطني بالتمارين .
• العلج تحت الماء  :إلرهاء العضلت المتشنج وعادة تأميل العمود القطني .
 -3العال :الدوائي :
 مضادات ا لتناج اير الستيروئيضي والمسكنات العادي :• يفضررل إعطرراء ال ر  A.I.N.Sبجرعر وعيررضة مسررائي  ،أل األلررم يكررو فرري الثلررث األهيررر مررن
الليل  ،وأسوء في ساعات الصباا البراكرة  ،فنري تفيرض فري جعرل المرريض يسرتيقظ ومرو ايرر
متعب وليس يبوس صباعي .
 سا وبيرين . الميتوتركسات . سيكوفسفاميض . اإل اثيوبرين . : Anti-TNF-alpha• ومي أدوي جضيضة لنا اسمين ومما . infiximab, adalimumab
• تفيض جضاً فري منرع عرضوث العجرز أو التشروه برالعمود الفقرري  ،والتري تسرتخضح عنرض عرضح مجروع
المره بالرام من العلجات السابق  ،أو تيج عضوث اهتلط من أعضما .
 -4العال :الشعاعي  :لتخ يه األلم والضغوط تيج ا نضاح الفقرات .
 -الجراحة  :عنض عضوث تحت هلع . C1-C2
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ابتهت المحاضر
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المحاضرة التاسعة
األلم ما حول المفصلي الناحي
األلم ال احي الّحيد : SINGLE REGIONAL PAIN
ينجم عادة عن األذي أو اإلجناد من فرط ا ستخضاح ،مألثرة على تركيب عور مفصرلي ،
يستطيع المريض االباً أ يحضد اليوح أو األسبوع البي بضأ فيل األلم  ،وقض يكو قاد اًر على تسمي
أذي ر أو ع ررضث مح ررره واع ررح ،
بصرء النظر عن األلم

يك ررو األل ررم مترقّير راً  ،ويث ررار بحركر ر أو ع ررضة عرك ررات فق ررط ،

يشكو المريض من شيء .

يظنر الفحص مضض عور مفصرلي موعرع و يوجرض علمرات أو فقرط علمرات ط يفر
لتن رراج  ،وق ررض يث ررار األل ررم بحرك ر فاعل ر مقاوم ر  ،أو باهتب ررار الجن ررض للبني ر المص رراب  ،تتض ررمن
العوامل المألهب العمر المتقضح ،البضا  ،فرط التحركي المعمم ،ا ستخضاح المنني وا ستجمامي .

 -Aألم الكتف : Shoulder Pain
األلم الكتفي مو شكاي شائع جضاً في الرجار والنساء البين أعمرارمم أكثرر مرن  40سرن ،
بسبب أذيات الكم المضور بشكل رئيسي  ،ويبين الجضور ماذج األلم المختلف لمذيات الشائع .
جدول المّجّدات بالفحص في األذيات ما حّل المفصلية الشائعة في الكتف
المدور
الكم
ر
ر
أذيات ر
 يثار األلم بالحركات الفاعل المقاوم التبعيض  ،العضل فوق الشوا . الضو ار الخارجي  ،العضل تحت الشوا  ،المضورة الصغيرة . الضو ار الضاهلي  ،العضل تحت الكت ي .التهاب الجراب تحت األخرمي :
يوجررض ألررم بالتبعيررض الفاعررل المقرراوح ر كمررا فرري أذير العضررل فرروق الشرروا  ،السرربب اآلهررر للقرروس
المتوسط المأللم ل .
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التهاب وتر ذات الرأسين ا الرأس الطّيل :
 مضض فوق ميزاب ذات الرأسين . -ألم يثار بمقاوم كب الرسغ أو عطف المرفق الفاعل .

التهاب محفظة المفصل الالصق ا الكتف المجمد

: Frozen Shoulder

مو عال لم تفنم كفاي  ،تظنر بألم في البراع العلوي يترقى هلر  10-4أسابيع قبل أ
يتراجع هلر سير مني مماثل  ،يكو تحضد المفصل الحقي العضضي موجوداً منرب البرضء  ،ولكرن
يترقى ويصل إلى عضه األعظمي مع تراجع األلم .
 -1ف رري الط ررور الب رراكر من رراا مض ررض ملح رروظ أم رراح مفص ررلي  /محفظ رري وأل ررم جن ررضي بنم رروذج
محفظي.
 -2فيما بعض مناا تحضد اير مأللم االباً لجميع الحركات .
 -3الكتررف المجمررضة أكثررر شرريوعاً فرري الررضاء السرركري  ،وقررض يحررره بآف ر الكررم المررضور  ،الررره
الموععي  ،اعتشاء العضل القلبي  ،أو الشلل الشقي .
 -4تكو المعالج في المرعل الباكرة بالمسكنات  ،وبحقن الستيروئيضات القشري داهل وهرارج
المحفظ  ،وتمارين ر واسي ل منتظم للبراع لمنع المحفظ من التوتر المفرط .
 -5التمارين المحرك والمقوي مي العلج الحصري في المرعل ر المتجمضة ل اير المأللم .
 -6التطور الطبيعي إلى الشفاء البطيء لكن التاح  ،تستغرق الحلق التام أعيا اً ما يصل إلرى
سنتين من الزمن .

 -Bألم المرفق :
ُيحس األلم من مكو ات المفصل الثلث :
 -1بشكل أعظمي فوق المرفق  ،قريباً من منشأه  ،مع ا تشار أعيا اً أسفل الساعض .
 -2التناج اللييم الوعشي مو األذي ما عور المفصل األكثر شيوعاً .
 -3التنرراج الج رراج الزجرري يمكررن أ يتلررو رع راً متكررر اًر موعررةياً ولكررن يمكررن للخمررج والنقرررس
والضاء الرثوا ي أ تألثر بشكل شائع أيضاً في مبا الجراج .
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يّضح األذيات ما حّل المفصلية والتي تتظاةر بألم مرفقي
جدول ر
األذي

األلم

ا هتبارات  ،الموجودات بالفحص

مرفق التنس

على اللييم الوعشي

مضررض فرروق اللييم ر  ،يثررار األلررم

ا تشار إلى الوجل الباسط للساعض

بمقاوم بسط الرسغ الفاعل .

على اللييم اإل سي

مضررض فرروق اللييم ر  ،يثررار األلررم

ا تشار إلى الوجل العاطف للساعض

بمقاوم عطف الرسغ الفاعل .

مرفق عب الغولف

تورح ممض متموج فوق الزج .

التناج الجراج الزجي الزج

 -Cألم الرسغ واليد :
يررألدي الررضاء المفصررلي فرري اليررض إلررى ألررم موعررع جيررضاً علررى المفصررل المصرراج  ،يكررو ألررم
المفصررل الرسررغي السررنعي األور الرربي يصرراج بشرركل شررائع ب ر  OAأعظمي راً علررى قاعررضة اإلبنرراح ،
ولكن ينتشر االباً إلى أسفل اإلبناح  ،و لى الخلف فوق وعشي المعصرم  ،تتضمن األسّجاب غيّر
المفصلية أللم اليد:
 -1التناج امض الوتر – العاطف أو الباسط ر ألم وتورح مع أو بضو فرقع اعمر علرى الوجرل
الراعي أو الباسط ل .
 -2ا ضغاط العصب الناصف ر متل م فق الرسغ ل .
 -3يامرة رينو .
 -4اعتلر الجبور  :الجبر الرقبي الثامن  ،الجبر الصضري األور .
 -5الحثل المأللم ر الحثل الودي ا عكاسي ل .

إصج الزباد :
ينتج من التناج امض الوتر المضيق في امض الوتر القابض  ،مع ا عقار متقطع ل صبع
بوعر ررةي العطر ررف  ،االب ر راً مر ررا يفر ر ّررج الحقر ررن الموعر ررعي بالسر ررتيروئيضات القش ر رري المشر رركل و ال ر ر

ا ضغاط جراعياً يلجأ إليل في بعض األعيا فقط .
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التهاب غمد الّتر لدوكيرفان :
إصاب األاماد الوتري للعضل مبعضة اإلبناح الطويلر  ،والعضرل باسرط اإلبنراح القصريرة
يررألدي إلررى ألررم أشررضه فرروق الوجررل الكعبررري ألسررفل الس راعض والرسررغ  ،يوجررض مضررض ر مررع أو بررضو
ع ر اررة  ،وت ررورح هط رري وفرقعر ر اعم ر ل ف رروق النناير ر القاص رري للكعب ررة  ،وأل ررم ملح رروظ ب ررا حراء
الز ضي القسرري للرسرغ مرع اإلبنراح ممسروا فري ارعر المرريض ر علمر  Finkelsteinsل  .ينرتج
عادة من ا ستخضاح المتكرر المفرط  ،ولكن األعراه ثنائي الجا ب قض تحضث بالخمج بالمكورات
البني .

تقف دوبيتران :
ينررتج مرربا مررن تليرره وتقفررع اللفاف ر الراعي ر السررطحي  ،العجررز عررن بسررط األصررابع بشرركل
كامررل مت ارفررق مررع تجعررض الجلررض ووجررود عقيررضات مجسوس ر  ،إ أور وأس روأ إصرراب تكررو للخنصررر
والبنص ررر  ،وم ررو ع ررادة اي ررر م ررأللم  ،وتتعل ررق األعر ر اره الرئيسر ر باألص ررابع المعقوفر ر الت رري تعل ررق
بالجيوج ،أو تألذي العين أثناء اسل الوجل ،ومو مرتبط بالعمر ،وعادة مرا يكرو ثنرائي الجا رب ،
يسود بشكل قوي بين الرجار  ،واالباً عائلي مع وراث سائضة .
التشاركات المصادف تتضمن  :الورح الليفري األهمصري  ،سروء اسرتعمار الكحرور  ،وأذير
ا متر ر از الم ررزمن  ،ال ررضاء الس رركري مترق رري بش رركل بط رريء ج ررضاً  ،وه ررزع اللفافر ر رراد اًر م ررا يك ررو
عرورياً .

الّر( العصبي لمّرتّن :
عبارة عن اعتلر عصبي بسبب ا حشار لمعصاج ما بين األصابع  ،االباً برين رؤوس
األمشاط الرابع والثالث في النساء متوسطات العمر اللواتي يستعملن أعبي اير مناسب .
يحررضث األلررم عصرربي المنشررأ الررامح بشرركل رئيسرري عنررضما ترتررضي المريضر األعبير  ،وقررض
يترافق مع قص عسي موععي ،وتورح ممض مجسوس بين رؤوس األمشاط ،تصرحيح الحرباء ،
مررع أو بررضو عقررن السررتيروئيضات القش رري موع ررةياً  ،يعررض االب راً كافي راً  ،لكررن ا ستئصررار أعيا راً
مطلوج .
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متالزمة بفق الرسغ
التعريه  :مو ا ضغاط العصب المتوسط ر الناصف ل أثناء عبوره قناة الرسغ .
العصررب المتوسررط عبررارة عررن عصررب مخررتلط يررألمن التعصرريب الحسرري لمصررابع الثلث ر
األولى  ،وللنصف الكعبري للبنصر  ،وعركي العضلت البار ة إللي اليض .

اآللية اإلمراضية :
توجض هليتا مرعيتا تسبب مبه المتل م :
 -1التمطط .
 -2الضغط المزمن .
وتعتبر متل م فق الرسغ األكثر ا تشا اًر من بين متل مات األ فاق .
 سن البضء االباً بين  60-40سن .-

سبتنا عنض النساء أكثر من الرجار قض تصل لثلث أععاء  ،وبشكل هاص :

• الفترة التي تلي سن اليأس .
• الشنر األهير من الحمل .
 ثنائي الجا ب بنصف الحا ت . يمكن اعتبار متل م فق الرسغ مره منني  ،والسبب أ رجحا اإلصاب االباً على اليضالراجح .

األعراض السريرية :
تبضأ أعراه متل م النفق الرسغي بالتضريج  ،ومي :
 -1الر رروهز أو الخر ررضر  :الشر ررعور بر ررالوهز أو الخر ررضر فر رري اإلبنر رراح والسر ررباب واإلصر رربع الوسر ررطى
والبنصر ر شعور يشبل مرور تيار كنربائي في مبه األصابع ل .
 -2قض يمتض مبا الشعور بالخرضر للربراع وأكثرر مرا تحرضث مربه األعرراه  :أثنراء اإلمسراا بمقرود
السيارة  ،أو الناتف  ،أو الجريضة .
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 -3االباً تحضث مبه األعراه ليلً  ،وعنض ا ستيقاظ صباعاً  ،وقض توقظ المريض من النوح .
مز اليض كمحاول مرننم للرتخلص مرن مربا اإلعسراس  ،ولمسرف
 -4يلجأ معظم األشخاص إلى ّ
مع مرور الوقت قض يصبح إعساس الخضر موجوداً دائماً .
 -5الضعف  :مرن المحتمرل الشرعور بالضرعف فري اليرض  ،وقرض تسرقط األشرياء  ،ومرو مرا يحرضث
تيج ر ر هر ررضر الير ررض أو عر ررعف عضر ررلت اإلبنر رراح القابض ر ر والتر رري يسر رريطر علينر ررا العصر ررب
المتوسط .

اتختجارات المساعد في التشخيص :
 -1م ّّاور فّّالين  :اهتبررار تشخيصرري لمتل م ر النفررق الرسررغي اكتشررفل طبيررب أمريكرري يررضعى
جورج فالين :
يطلررب مررن الم رريض تثبيررت معصررميل فرري وعررع اإل ثنرراء الكامررل والقسررري مع راً  ،ر عيررث
يقرروح بررضفع السررطوا الظنرير لكلتررا يضيررل معراً ل وذلررو لمررضة  60-30ثا ير  ،مرربا يررألدي إلررى عررغط
العصب المتوسط داهل النفق الرسغي  ،وتظنرر األعرراه بالشرعور برالوهز  ،واإلعسراس بالخرضر
في اإلبناح والسباب  ،واإلصبع الوسطى والنصف الكعبري للبنصر  .ومبا يرضر علرى أ ا هتبرار
إيجابي  ،ويشير لمتل م النفق الرسغي .
مناورة فالين أكثر عساس من علم تينل .
 -2عالمة تي ل ) : ( Tinel
وسيل للكشف عن تنيج األعصاج  ،ويتم تنفيب ذلو عن طريرق النقرر بخفر علرى العصرب
لحررث إعسرراس الرروهز فرري منرراطق تررو ع العصررب  .اكتشررفت مررن قبررل طبيررب األعصرراج الفر سرري
جور تينيل .
إذاً قرررع السررطح األمررامي للمعصررم يررألدي إلررى عررغط العصررب المتوسررط  ،ممررا يسرربب وه ر اًز
وهررض اًر فرري اإلبنرراح والسررباب والوسررطى والنصررف الكعبررري مررن البنصررر  ،ومرربا يررضر علررى متل م ر
النفق الرسغي .
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التشخيص السببي :
يكو أساسياً ذاتياً في  % 50من الحا ت  ،ولكرن يجرب البحرث عرن األسرباج المرعري
الثا وي .

األسجاب المرضية الثابّية :
رعي .
 -1أسباج ّ
 -2أسباج اضي  :قصور الضرق  ،سكري  ،عخام الننايات  ،الحمل .
 -3مضهرات داهل النفق  :قرس  ،الضاء النشوا ي  ،التضر .
 -4أسباج ادرة  :التشومات التشريحي .
 -5الضاء الرثيا ي .

العال: :
 -1العلج السببي في كل مرة جض فينا السبب .
 -2العلج الطبي  :مستطب في األشكار الحسي الصافي  ،ويتضمن :
 استعمار جبيرة للراع . عقن الستيروئيضات في قناة الرسغ . -3العلج الجراعي  :مستطب مباشرة في األشكار المترافق بالعجز  ،أو الضمور العضلي .

األلم عديد الم اطق :
إ ألر ر ررم النسر ر ررج الرهر ر رروة عضير ر ررض المنر ر رراطق أكثر ر ررر شر ر رريوعاً بسر ر رربب األلر ر ررم الليفر ر رري العضر ر ررلي
. Fibromyalagia
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متالزمة األلم الليفي العضلي Fibromyalgia
بضأ المحاعرة بقص سريري شائع جضاً :
 امرأة بعمر  40سن راجعت بشكوى ه ح في الكتفين وأسفل الظنر والفخبين منب أكثر من 5رس إ نراا صررباعاً مضيرض  ،وعرس ترورح باليررضين لرم يرره الفرراعص ،
سرنوات ،ترزداد ه منرا مررع ع ّ
ور ب ر دائم ر با سررتلقاء ومحاول ر النرروح دو

ومنررا  .يوجررض ألررم أمرراح القلررب ر فرري الصررضر ل

اهز متردد  ،و سنار مخاطي مع عير دو دح متردد  ،وعسرة طمث .
 بضأت المريض بالبكاء عنض سألالنا عن الحال النفسي والكآب رام فينا الكآب ألور مرة . تحاليل المريض المخبري اير ملفت لل تباه .• القص اير وص ي ألي مره من األمراه المفصلي التي درسناما سابقاً .
• مرري قص ر شررائع جررضاً فرري عياتنررا العملي ر  ،هاص ر عنررض النسرراء العرراملت مررننن  ،مشرراكل
وجي .
• ومي قص مزمن تترافق مع عغوط معين في الحياة .
•

لعظ أ ل رام اليبوس فإ المريض تتحرا بشكل طبيعي  ،مبه اليبوسر

تخرف بالحركر

أو الراع .
المريض مصاب بمتل م األلم الليفي العضلي .
مالحظة :
 ومن  :عس فسي بعضح القضرة على اليياح بعمل معين. تعب  :قضرة على اليياح بعمل عضد معين من المرات ثم يبضأ عضح القضرة على اليياح بل . -ععف  :ععف منب البضاي .

التشخيص :
 -ألم منتشر لمضة ثلث أشنر على األقل ر ه ح هيكلي معمم فوق وتحت ويمين ويسار ل .
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 إيجابي  11قط من أصل  18قط ألمي محضدة ثنائي الجا ب : -1المنطق القفوي .
 -2شبل المنحرف .
 -3المستوى الرقبي  C5-C7ر أسفل العنق ل .
 -4منشأ العضل فوق الشوا . Supraspinatus
 -5عنض الوصل القصي الضلعي الثا ي . Costosternal
 -6اإللي إلى األعلى بقليل من منطق الحقن .
 2 -7سم أبعض من اللييم الوعشي للعضض .
 -8هلف المضور الكبير للفخب .
 -9النقط التي تعلو الشق المفصلي اإل سي للركب ر قضح الو ة ل .
عنض الضغط على مبه النقاط األلمي ← ألم شضيض ← النقط إيجابي .
تترافق الحالة م ا ةامة جداً :
 الكآب والقلق . اعطراج النوح العميق ر الطور الرابع ل هاص موجات دلتا . شكاوى جسمي ويي ي  :ه ح اير وص ي  ،متل م األمعاء النيوج . متل م فرط الحركي  :تكثر مبه المتل م عنض مرعى فرط الحركي .مالحظات :
 -عتى اآل

تعرء هلي الر . fibromyalgia

 معظم المصابين ساء . مريض األلم الليفري العضرلي عرادة مرا تشركو مرن ألرم معمرم بكافر الجسرم وتكرو مننكر دوأ تشعر .
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 الررزوج عررادة مسررافر لكسررب الررر ق  ،وتكررو الم ررأة مرري المسررألول عررن كررل األمررور المنزلي ر ،وعن تربي األو د .
 إذا جاء مريض أو مريض بآ ح مفصلي اير وص ي  :ضع متل م األلم الليفي العضليعلى ئح التشخيص التفريقي أل نا شائع جضاً .
 قض تترافق مبه المتل م مع ايرما من األمراه كالرثيا ي وقصور الضرق . -لكررن عررلج المررره األساسرري

يشررفي مرربه المتل مر عررادة بسرربب وجررود تفعيررل ذاترري لملررم

بالرضماغ  ،فتكررار األلررم و عسراس الرضماغ بررل يرألدي إلررى تعرود الرضماغ  ،و صررضار شرعور برراأللم
عتى دو وجود محره .
 يجب في مره ههر عنض مأل ء المرعى ر فقض تعا ي المريض من قصور درق أل ل يألديبررضوره إلررى همررور وكسررل وه ح عضررلي معمم ر  ،وميررل للنرروح  ،والمريض ر صررامت

تحرررا

ساكناً  ،ووجننا فاقض التعابير كأ نا تعا ي من ا كتئاج ل  ،لبلو في المره العضوي منم
منا .

الفحّص المخبرية:
 تكو طبيةي في ألم الليه العضلي . لنفي مره ههر يمكن طلب :• تعضاد دموي شامل  CBCلنفي فقر الضح البي قض يسبب اإل ناا .
• سرع تثفل الكريات الحمر  :CRP – ESRلنفي األهماج وا بيضاه واألوراح .
• النرمو المنبل للضرق  : TSHلنفي قصور الضرق .
• عيار الشوارد  :لنفي اعطراج الشوارد وارتفاع الضغط الشريا ي  ،وداء أديسو .
• الكالسيوح والفوسفور والفسفاتا القلوي  :لنفي تخلخل العظاح البي يسبب ه ح عظمي بسبب
كسرور فقررات مرعري  ،كمرا أ

قرص الكالسريوح قرض يرألدي إلرى فررط اسرتثارة أو علرى العكررس

إلى كسل .
• باإلعاف لتفاعل رايت  :عمى مالطي .
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• الكرياتين  :لنفي القصور الكلوي .
األةم في مقاربة المريض المصاب بآت( ال سج الرخّ :
-

في األمراه الجنا ي .

 البحث عن العوامل المثيرة و التنا إ أمكن . شرا و يضاا المره للمصاج وتطمينل . تعليم المريض هليات للتغلب أو التعايش مع ألمل .العال: :
 تسر ر رركين األلر ر ررم دوائير ر راً عنر ر ررض اإلمكر ر ررا  :مضر ر ررادات ا كتئر ر رراج ثلثير ر ر الحلقر ر ر  TCAمثر ر ررل :. Amitriptyline
-

يفيض الضيا يباح أل ل

ينظم النوح العميق .

 قض تفيض المعالج الفيزيائي والكنربائي والنفسي وبرامج العلج السلوكي . وعع المرريض فري صرورة اإل ربار  :اإل ربار جيرض  ،و أعرض يمروت مرن األلرم الليفري العضرلي. Fibromyalgia

ابتهت المحاضر
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المحاضرة العاشرة
آالم الظهر والعنق
 -Ιألم أسفل الظهر : LOW BACK PAIN
يعض ألرم أسرفل الظنرر ر عالر بشرري ل عيرث أ  % 80-60مرن سركا العرالم يعرا و مرن
ألم في وقت ما من عياتنم .

 -Aالتص يف والتقييم السريري :
ل ررضى قلر ر م ررن مرع ررى أل ررم الظن ررر مش رركل مح ررضدة تشر رريحياً مرع ررياً  .إ ال ررضور الرئيس رري
للقص والفحص مو في تحضيض العضد القليرل الربين لرضينم اعرطراج فقرري روعي أو هطيرر  ،يجرب
أ يصنف التقييم األولي المشكل كما في الجضور التالي :
مظاةر األلم أسفل الظهر الميكابيكي الجسيط
 يتغير األلم تبعاً للفعالي الفيزيائي ر يتحسن بالراع ل . بضء مفاجي يثار بالرفع أو ا حناء . مجمات متكررة. العمر . 55-20 األلم محضود بالظنر أو أعلى الساق .-

يوجض تو ع جبر عصبي واعح .

 عسن جنا ياً . اإل بار جيض ر  % 90شفاء في األسابيع لاأللم الميكابيكي :
يشكل أكثر من  % 90من مجمات ألم الظنر  ،عادة ما يألثر في المرعى البين
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أعمارمم برين  50-20سرن  ،االبراً مرا يكرو البرضء عراداً  ،مت ارفرق مرع الرفرع أو ا حنراء  ،يررتبط
األلم الميكا يكي بالفعالي  ،ويخف عموماً بالراع .
يقتصر عادة على المنطق العجزي القطني  ،اإللي أو الفخب  ،اير متنراير  ،و ينتشرر
أبعررض مررن الركبر ر مرربا يشررير إلررى تخرريش جرربري عصرربي ل  ،قررض يوجررض بررالفحص مضررض وتشررنج
موععي اير متناير للعضلت ما عور الفقار  ،وتحضد مأللم لبعض وليس لجميع الحركات .
إ ألرم الظنررر الرربي يثررار بالبسرط قررض يررتبط بضررخام المفصرل الرروجيني أو تضررييق القنرراة
الفقري ر  .يك ررو أل ررم أس ررفل الظن ررر أكث ررر ش رريوعاً ل ررضى عم ررار األعم ررار اليضوي ر الجس رريم  ،هاصر ر
أص ررحاج المن ررن الت رري تتطل ررب الرف ررع الثقي ررل وا لتر رواء ر عل ررى س رربيل المث ررار  :البن رراء  ،التع ررضين ،
الزراع  ،التمريض ل .
تعض العوامل النفسي ر مثل ا ستياء من العمل  ،ا كتئاج  ،القلق ل عوامل هطرورة مامر
لكل من ألم الظنر الحاد  ،وللتحور إلى األلم المزمن والعجز .
األلم الظنري
↓
مظامر عصبي ؟
عاجل  :كا ضغاط ذيل الفرس
اير عاجل  :كا ضغاط الجبور ر ألم جبري ل

األلم غير الميكابيكي :
يكررو األلررم ثابت راً  ،ويكررو تبضلررل عررئيل فرري الشررضة أو بالفعالي ر  ،قررض يشررير القمررل  ،عسررر
النضم  ،التبرضر فري عرادات التغروط البروسرتاتي أو النرزء الشراذ عبرر المنبرل إلرى هباثر معضير ،
معثكلير  ،قولو ير  ،بروسررتاتي أو سررائي علررى التروالي  ،إذا وجررض دليررل علررى أذير ذيررل الفرررس أو
أذي النخاع فإ ل يتطلب تقييماً جراعياً عصباً عاجلً .
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مميزات متالزمة ذيل الفرس
 صعوب تبور .-

قص في مقوي المعصرة الشرجي أو سلس اائطي .

 هضر سرجي . -اعطراج بالمشي  /ععف عركي مترقي .

األلم اتلتهابي :
إ ألررم التنرراج الفقررار ذو بررضء تررضريجي أكثررر  ،واالبراً مررا يحررضث قبررل عمررر ال ر  ، 30عررادة
يكو محورياً ومتناي اًر  ،وينتشر فوق عضة قطع والتي قض تتضمن المنطق الصضري  ،ألم المفصل
العجزي الحرقفي أعظمي في اإللي  ،مع ا تشار لمسفل للناعي الخل ي للفخب .
يت ارفرق األلررم ا لتنرابي مررع يبوسر عررضح فعالير وصررباعي ملحوير وتتحسررن برض ً أ تسرروء
بالفعالي .

األلم الجذري ا جذر العصب :
لل هاصي أ ل شضيض  ،عاد  ،رامح  ،ينتشر لمسفل هلف الساق أبعرض مرن الركبر  ،ويتفراقم
بالس ررعار  ،العط رراس  ،الك رربس أثن رراء التغ رروط أكث ررر م ررن ت ررأثره بحركر ر الظن ررر  ،ب ررالفحص  ،يوج ررض
علمات تخريش جبر عصب قطني ر علم

يو ل  ،من األممي بمكا

في ا ضغاط النخاع

الشوكي .

 -Bاتستقصاءات : Investigations
قض يكو التصوير بأشع  Xمفيضاً في األلم المستمر في المريض الشاج لتسراعض فري تأكيرض
تشخيص التناج الفقار المقسط  ،وفي المرريض األكبرر سرناً لتحرري كسرر فقرري راجم عرن تخلخرل
العظاح  ،هاص إذا وجض قص ره  ،استعمار مطور للستيروئيضات القشري .
المر ا المغناطيسي )  ( MRIيفيض في تقييم تراكيب النسيج الرهو واألعصاج  .أما
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التصرروير الطبقرري المحرروري  CTفيفيررض فرري الحررا ت الترري يكررو فينررا الررر ين المغناطيسرري مضرراد
استطباج  ،كما في وايم الخطأ أو الكبسات المعض ي .
قرض يررجح ا خفراه الخضراج وارتفرراع  ESRو  CRPالشربن السرريري با لتنراج أو الخباثر .
يت ارفرق ارتفراع الفوسرفاتا الحامضري أو المستضرض البروسرتاتي النروعي )  ( PSAمرع كارسرينوما
ا تقائي للبروستات  .وارتفاع الفوسفاتا القلوي مع النقائل العظمي األهررى وداء باجيرت  .يت ارفرق
الورح النقوي  Myelomaمع عصاب وعيرضة النسريل برالرعل الكنربرائي المنراعي للمصرل ووجرود
السلسل الخ يف في البور ر البيل البروتيني بنس جو س ل  .إ إجراءات مثرل  EMGود ارسرات
النقل العصبي  ،مع أو برضو قيراس ا سرتجابات الحسري الجسرمي المثرارة  ،مطلوبر أعيا راً لتأكيرض
موعع أذيات الجبر العصبي .

 -Cالتدبير : Management
تنررضأ معظررم وبررات ألررم أسررفل الظنررر الميكررا يكي عفوي راً بالشرررا  ،والطمأ ر  ،والمسرركنات
البسيط  ،يكو  % 30بعض يومين أفضل ويشفى  % 90بعض  6أسابيع ،لكن كرس األلرم شرائع ،
و  %15-10من مرعى ألم الظنر الحاد والبين يطورو ألماً مزمناً.
يكررو لتثييرره الم رريض أممي ر عظمررى ويجررب التأكيررض علررى أ األلررم

يعنرري وجررود أذي ر

تراكير ررب داهلي ر ر وأ التم ر ررين عامر ررل مسر رراعض ولر رريس مر ررألذ  .قر ررض يتطلر ررب األمر ررر اسر ررتعمار منر ررتظم
للمسكنات  ،أو مضادات ا لتنراج ايرر السرتيروئيضي )  ( NSAIDsلتحسرين الحركير  ،وتسرنيل
التمرين  .يجب العودة للعمل والفعالي الفيزيائي الطبيةي بشكل باكر قضر اإلمكا .
تعررض ال ارع ر بالس ررير مفيررضة بررل قررض تزيررض هطررورة العجررز المررزمن  ،اإلعال ر إلررى معالج ر
فيزيائي .
تسررتعمل أعيا راً وسررائل علجير أهرررى أللررم أسررفل الظنررر الحرراد أو المررزمن تتضررمن عقررن
المفصررل الرروجيني وفرروق الجافي ر  ،المعالج ر اليضوي ر للعمررود الفقررري  ،المعالج ر بالشررض Traction
والضاعمات القطني .

86
https://manara.edu.sy/

الج ارعر مطلوبر فري أقررل مررن  % 1مررن ألررم أسررفل الظنررر  .إ تررضبير اإلم ارعرري الفقرير
الخطيرة يتبع سببنا .

 -ΙΙأسجاب بّعية أللم أسفل الظهر :
 -Aابحالل الفقار وابزتق الفقار :
يصررف ا حررلر الفقررار  Spondylolysisا قطاعراً فرري اسررتم ارري القرروس الفقرير  ،السرربب
األساسرري مررو عيررب مكتسررب فرري األجر ازء بررين المفصررلي بسرربب كسررر  ،بشرركل رئيسرري فرري عبرري
وعضائي المسافات الطويل عيث يعض لضينم سبباً مامراً أللرم الظنرر  ،ا رز ق
الرياع  ،الراقصين ّ ،

الفقار  Spondylosithesisيكو عيث يوجض عيب يسربب ا رز ق فقررة علرى الفقررة التري تحتنرا .
قررض يكررو ذلررو هليي راً  ،أو مررا بعررض الررره أو تنكسرري  .وبشرركل ررادر قررض ينررتج عررن تخريررب قيلرري
 Metastaticللعناصر الخل ي .
يت ارفرق ا حرلر الفقرار ايررر المخرتلط مرع أعرراه إ أ ا ررز ق الفقرار قرض يت ارفرق بشرركل
متغير مع ألم أسفل الظنر يتحره بالوقوء والمشري  .يمكرن أ يرنجم عرن الحرا ت األكثرر شرضة
ا ضغاط جربر عصربي أو متل مر تضرييق قطنري والفقررة المنزلقر تكرو مجسوسر أعيا راً  .يمكرن
حلر الفقار وا ز ق الفقري أ تشرخص عرادة بالصرورة الجا بير باألشرع  Xللعمرود القطنري ،
قض يحتاج األمر إلى  MRIإذا وجضت إصاب جبر عصبي .
تكر ررو النصر رريح بتمر ررارين تقوي ر ر العضر ررلت والوعر ررع مطلوب ر ر فر رري الحر ررا ت الخ يف ر ر .
يس ررتطب اإليث رراق الج ارع رري ألل ررم أس ررفل الظن ررر الش ررضيض والمتك رررر  ،و ال ر ا ض ررغاط جراعي راً أم ررر
إجباري قبل اإليثاق في المرعى البين لضينم تضيق قطني ماح أو أعراه ا ضغاط ذيل الفرس.

 -Bالتضيق الشّكي : Spinal Strenosis
تحضث أعراه التضيق الشوكي بسبب تحضد المسراف فري القنراة الفقرير  ،التظرامر األكثرر
شيوعاً مو ر العرج المتقطع العصبي ل مع عس عضح ارتياا في الساقين أثناء المشي والبي يخف
بالراع  ،أو ا حناء لمماح  ،أو المشي صعوداً  .قض يكتسب المرعى وعةي فردي مميزة
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با حناء لمماح مع عطف ه يه بالوركين والركبتين .
يألكرض التشرخيص ب ر  MRI / CTتسرتطب إ الر ا ضرغاط إذا عرعفت الحركير أو وعير
الحياة بشكل عاح .

 -Cابسدال القرص بين الفقري :
إ

ق ررص عج ررم البروتيواليك ررا الم ررتبط ب ررالعمر ع ررمن الن رواة اللبي ر ي ررنقص م ررن مرو تن ررا

اللزج  .مما يقود إلرى أذير بألرير وا فتراق القررص  .أكثرر مرا تحصرل مربه التبرض ت فري  L4و L5
بسبب القوى الميكا يكي المزدادة عبر مبه المنطق .
تك ررو النجمر ر األول ررى ل ررضى معظ ررم المرع ررى ب ررين عم ررر ال ر ر  20و ال ر ر  30س ررن  ،يك ررو
التظررامر بررألم ج رربري ر يشررعر ب ررل دائم راً أس ررفل الركب ر ل بالمشررارك م ررع دليررل عل ررى إصرراب جبري ر
ر قررص ع ررس  ،ع ررعف عركرري  ،منعكس رات اي ررر متن ررايرة ل  ،و يجابي ر اهتب ررار تمط ررط العص ررب
الفخبي أو الوركي  ،يتحسن عوالي  % 70من المرعى هلر  4أسابيع  ،تسرتطب الج ارعر فري
عار استمرار الضعف العصبي ألكثر من  6أسابيع .
 -Dالتهاب العظم والغضروف لشيرمان :
يسررود مرربا ا عررطراج فرري األو د المررامقين الرربين يتطررور لرضينم عررضج ينررري ايررر مررأللم
بالتشارا مع التعظم الشعاعي اير المنتظم للصفائح الننائي الفقري .
قررض يحررضث ألررم الظنررر الرربي يتفرراقم بررالتمرين  ،ويخررف بال ارعر إذا أصرريبت الفقررات القطنير
العلوي  ،ويمكن أ يتبعل قسط الفقار الثا وي في األعمار المتوسط .
 -Eفرط التعظم الهيكلي الم تشر مجهّل السبب :
ر داء  Forrestier'sل مو اعطراج شرائع فري الشريخوه  ،يصريب  % 10مرن الرجرار
و  % 8م ررن النس رراء ف رروق عم ررر  ، 65يت ارف ررق م ررع البضا ر ر  ،وارتف رراع الض ررغط الشر رريا ي  ،وال ررضاء
السكري النمط . 2
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يمتررا الر ر  DISHبتشرركل عظمرري مفرررط عررضيث علررى طررور الوجررل الجررا بي األمررامي علررى
األقل ألربع أجساح فقري متجاورة .

ألم العنق
 -ΙΙΙألم الع ق :
ألررم العنررق أقررل شرريوعاً م ررن ألررم الظنررر كسرربب للعجررز ف رري الطبق ر العامل ر إ أّ رل مش رركل

ملحوي في المسنين .

يك ررو أل ررم العن ررق ع ررادة بس رربب مش رركل ميكا يكي ر أو تنكس رري  ،عل ررى ال رررام م ررن ذل ررو ف ررإ
أمراه الفقار الخطيرة يجب فينا باستخضاح المبراد

فسرنا المسرتعمل فري ألرم الظنرر .

تت ارفرق

معظم مجمات ألم العنق الميكا يكي العابر مع إمراعي فقري قابل ل ثبات .
االباً ما يكو األلم الناشي من التراكيب العنيير موعرع بشركل عرةيه  ،ولكنرل أعظمري
قريباً من العنق  .قض ينتشر األلم من القطع العلوي إلى القبار  ،الصضاع أو الوجل  .وينتشرر األلرم
الناشي من القطع السفلي إلى لوا الكتف  ،الكتف  ،البراع وأعيا اً إلى جضار الصضر .
االب راً م ررا يك ررو أل ررم العن ررق الميك ررا يكي ع رراد ف رري بضئ ررل  ،ويت ارف ررق م ررع تح ررضد اي ررر متن رراير
لحركر ررات العنر ررق  ،وقصر ر وعر ررةي معيبر ر اير ررر ملئمر ر أو ره  .قر ررض ينشر ررأ األلر ررم الجر رربري مر ررن
ا ضغاط بالنابتات العظمي التنكسي أو ا سضار القرصي .
معظر ررم عر ررا ت ا سر ررضار  % 70تصر رريب القر رررص  C6عر ررااط الجر رربر % 20 ، C7
تصرريب  C5تسرربب النابتررات العظمي ر التنكسرري الرقبي ر الكبي ررة أعيا راً عس ررة بلررغ بسرربب ا بعرراج
المريئي .
إ مبرراد ا ستقصرراء والتررضبير مرري ذاتنررا بالنسررب أللررم أسررفل الظنررر  ،الج ارع ر مطلوب ر
فقط عنض وجود علمات عصبي

عتلر جبري أو اعتلر خاعي رقبي مترقي .

األسجاب األخرى أللم الع ق تظهر في الجدول اآلتي :
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األسجاب األخرى أللم الع ق
ميكابيكي :

 -ألم الوعع

 -ا سضار قرصي .

 -أذي مصةي

 -قسط الفقار الرقبي .

التهابي :

 -التناج المفاصل الرثيا ي

 -أهماج

 -األلم العضلي الرثوي .

 -التناج الفقار

 التناج المفاصل اليفعا ي مجنور السبباستقالبي :

 -داء باجيت

 تخلخل العظاح -تلين العظاح

ت شلي :
-

 -داء الشبكيات

قائل

 -ورح قوي

أسجاب أخرى :

 -ألم الليه العضلي

األلم الرجي :

 -أح الضح األبنري

 -البلعوح

 -الحجاج الحاجز .

 العقض اللمفاوي الرقبي -األسنا

 -الخناق الصضري

ابتهت المحاضر
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