
الداء الرثياني
Rheumatoid arthritis



مرض جهازي مزمن مجهول السببيات ، 
عددة يتميز باإلضافة إلى إصابته ألجهزة مت

ى بإحداثه التهاباً في الزليلي، يقود إل
تخرب مفصلي تدريجي، تختلف شدته و

.  سرعته من مريض آلخر 



شيوعااإللتهابيةالمفاصلأمراضاكثر

ةالزليليالمفاصلفيمزمنبالتهابيتميز

إلىيؤديممابالخالياارتشاحمع

والعظمبالغضروفمتزايدتخريب



الرثيانيالداء



 من السكان%3-1بنحو الرثيانييقدر انتشار الداء

 1/3يصيب النساء بنسبة

 سنة60المرض بحوالي العمرلبدءذروة

 سنة18-3يؤدي لنقص العمر بحوالي

 من % 50يؤدي لعدم القدرة على العمل عند حوالي
سنوات من بدء المرض10المرضى بعد 

 من المرضى% 90سنة عند 20يؤدي لعجز تام بعد

غير معروفة تماماً الرثوانيالداء أسباب

1Chen S, et al. Drug Topics. 2000;April 3:47-56; 2Scott DL, et al. Br J Rheumatol. 1998;37:546-554; 
3Pincus T, Callahan LF. J Rheumatol. 1986;13:841-845.



Immunopathology



Mechanisms of Autoimmune Disease 

GENETIC FACTORS
⚫Aberant MHC/HLA  -
present self peptide

⚫Auto reactive T & B cells

ENVIRONMENTAL 
FACTORS
⚫Infectious/ 
noninfectious triggers

⚫Hypothesis : Molecular 

mimicry

Molecular mimicry : 
The antigen looks similar to a self-peptide. As a result, the body 
produces an immune response to the trigger factor as well as to self.

AUTOIMMUNE DISEASE



: المظاهر السريرية
يبدأ المرض عادة بتعب و يبوسة مع

و حرارة خفيفة متقطعة , آالم مبهمة
ر تستمر أسابيع الى أشهر قبل ظهو

ي و ف, التهاب الزليلي العديد المتناظر
من الحاالت يكون البدء حادا  % 10نحو 

-حرارة) مع أعراض جهازية شديدة 
و -ضخامة عقد لمفاوية-طفح جلدي

و تكون اإلصابة محدودة بعدة (. طحال 
من الحاالت% 30مفاصل فقط في 



إن أكثر المفاصل إصابة هي المفاصل 
دانية المشطية السالمية و بين السالمية ال

و تتظاهر . ,و الرسغ و بشكل متناظر 
عية اإلصابة باأللم ,و التورم ,و الحرارة الموض

احية مع يبوسة صب.,و اإليالم ,و تحدد الحركة
.تدوم أكثر من ساعة 

تصاب كل المفاصل بما فيها الفكي 
الصدغي ,و الطرجهالي الدرقي, و مفاصل 

ين الفقرات الرقبية ,و ال تصاب المفاصل ب
السالمية البعيدة عادة



و مع استمرار التهاب الزليلي تظهر 
تشوهات مميزة للداء الرثياني ناجمة عن 
اصابة األنسجة الرخوة الداعمة للمفصل 

}عضالت-محفظة-أوتار-أربطة {أيضا  
Ulnarكاالنحراف الزندي  deviation و,

, و تشوه عروة  Swan Neckعنق البجعة
و الخلع الجزئي , Boutennierالزر

السنعيالمشطي السالمي, أو السالمي 
.  و فحج اإلبهام وغيرها



قد يمتد الزليلي الملتهب إلى الحفرة 
,و (كر كيسة بي) المأبضية في إصابة الركبة 

.يقلد انبثاقها التهاب الوريد الخثري 
يصاب العمود الرقبي ,  و قد يؤدي التهاب
الزليل و األجربة إلى الخلع الجزئي في 

و atlantoaxialالمفصل الفهقي المحوري 
يتجلى هذا بألم القفا و نادرا  بأعراض 

و تالحظ هذه . انضغاط النخاع الشوكي 
التشوهات عادة في اإلصابات الشديدة 

.  إيجابية العامل الرثياني 



RHEUMATOID ARTHRITIS

Presenting Signs and Symptoms

◦ Symmetric joint pain

◦ Swelling of small 
peripheral joints

◦ Morning joint stiffness of 
variable duration

◦ Other diffuse aching

 Fatigue, malaise, and 
depression
may precede other 
symptoms
by weeks or months

Grassi W et al. Eur J Radiol. 1998;27(suppl 1):S18–S24.



RA: PIP Swelling

Swelling is confined to the area of the joint capsule

Synovial thickening feels like a firm sponge



• Tenosynovitis may result in rheumatoid 
nodules – might interfere with finger 
flexion. 

RHEUMATOID ARTHRITIS

Articular manifestations
RHEUMATOID ARTHRITIS

Articular manifestations -
hands



Swan Neck Deformity

volar plate weakening & dorsal displacement of lateral bands



Boutonniere Deformity

lateral bands separate like a buttonhole and PIP joint protrudes & 

volar prolapse of lateral bands with attenuation of central tendon



المظاهر خارج المفصلية



RA Is a Systemic Syndrome

لب الداء الرثياني يترافق مع خطر التص
العصيدي واصابة القلب واألوعية

اإلصابات الرئوية

 ترقق العظام

أذية العين

ظاهرة رينو

اصابة الكلية

أذية عصبية

1Sattar N, et al. Circulation. 2003;108:2957-2963; 2Doyle JJ, et al. Clin Rheumatol. 2000;19:217-221; 3Cojocaru 

VM, et al. Oftalmologia. 2006;50:56-61; 4Orwoll ES, et al. Osteoporos Int. 2000;11:815-821. 5Sinigaglia L, et al.

J Rheumatol. 2000;27:2582-2589.



و تتظاهر إما :إصابة الجهاز التنفسي 
لجنب جنبيه حيث يتميز انصباب ابإصابة -1

.السكر فيهبانخفاض 
.بتليف رئوي خالليأو -2
أو بعقد رئوية وحيدة أو متعددة ,تتكهف-3

. ا  أحيانا  مشكلة ناسورا  قصبيا  جنبي
.خالليةبذات رئة أو -4
ي أو بارتفاع ف. أو  بالتهاب أوعية رئوية -5

.التوتر الرئوي 
أو بشكل إصابة في الطرق الهوائية -6

Bronchiolitisالصغيرة Obliterans .



كابالنتناذر



تتظاهر إما و: إصابة القلب
أو يا  سرير,مع انصباب يكشف التأموربشكل التهاب في -1

قلبي سطامنادرا  جدا  ما يتطور إلى وبالصدى , 
Temponade عاصر تأمورأو التهابConstrictive 
Pericarditis.

.أو بشكل التهاب في العضلة القلبية -2
-تاجي) دساميةأو التهاب في الشغاف يقود إلى إصابة -3

( .  أبهري 
.البطينيأو باضطراب في النقل األذيني -4
.  تشاءاحأو بالتهاب في الشرايين اإلكليلية قد يقود إلى -5
حبيبوميبارتشاحاألبهرو قد ذكرت حاالت من إصابة  -6

Granulomatous.



نادر و يصيب الرجال عادة , و :التهاب األوعية الرثياني 
صر أعراضه يترافق بإيجابية شديدة للعامل الرثياني,قد تقت

على الجلد 
,و قد(بقع بنية حول األظافر, قرحات, نخر جلدي واسع ) 

الطحال, الكبد,أو احتشاء األمعاء ,أو ) تصيب األحشاء 
ع , و التهاب األوعية اإلكليلية, انحالل عظام نهايات األصاب

أو األعصاب ( نادرا  جدا  إصابة الكلية 
التهاب عصب حسي متناظر, التهاب العصب الوحيد ) 

األوعية يجب أن تفرق اإلصابة العصبية بالتهابو ( المتعدد 
متالزمة نفق الرسغ,) عن إصابة األعصاب باالنضغاط 

(  ائقي انضغاط النخاع بالخلع الجزئي للمفصل الفهقي الف
,و يعتقد أن التهاب األوعية  الرثياني ناجم عن معقدات

.مناعية تفعل المتممة 



قد :إصابة الجهاز الشبكي البطاني
يترافق الداء الرثياني بضخامة في

و  يطلق  اسم . العقد اللمفاوية 
ي متالزمة فلتي على الداء الرثياني ف
البالغين و المترافق بضخامة في 

.الطحال و فرط الطحالية 





تزداد نسبة التهاب المفصل:األخماج 
الخمجي في الداء الرثياني, و يجب أن
ة يشك بهذا االختالط عند حدوث السور

في مفصل واحد



:إصابة العين 
لبة التهاب الصلبة, أو ما فوق الصبشكل 

Scleromalacia,أو تلين الصلبة الثاقب
Perforance,

Siccaأو متالزمة الجفاف  syndrome .



الرثيانياإلصابة العينية بالداء







Sjogren Syndrome



غير و هي عقد صغيرة: العقد الرثيانية
مؤلمة مجاورة للمفصل, تشاهد في 

من المصابين, و تترافق عادة % 20
بإيجابية العامل الرثياني و بآفة 

.مفصلية شديدة 
قرب المفاصل :النواسير الجلدية

و هي نادرة و ( عقيمة أو مجرثمة ) 
تالحظ في اآلفات المزمنة إيجابية 

. المصل



Rheumatoid Nodules



: إصابة الكلية 
 Necrotizingالتهاب الكبب النخري إن -1

glomerulonephritis الموضع المالحظ في
.سياق التهاب األوعية الرثياني نادر جدا  

و من األشيع أن تصاب الكلية بالداء -2
النشواني, 

كلية الاعتالل )بالتأثيرات الجانبية لألدوية أو -3
لية الغشائي بالذهب و البنسالمين التهاب الك
الخاللي بالمسكنات ومضادات االلتهابية و 

, (اإلستروئيدية
يبدو أن المرضى الحاملين للمستضد و 

ة أكثر عرضة لالنسمامات باألدوي DR3النسيجي
( .بنسالمين –ذهب ) النوعية للداء الرثياني 



:اإلنــذار 
.الرثيانيلقد أصبح من الواضح اليوم أن الداء 

ينجم الموت 
عن اإلصابة المفصلية مثل خلع المفصلإما -1

الفهقي المحوري,أو إصابة المفصل الطرجهالي
.الحلقي

, بأسباب خارج مفصلية مثل متالزمة جوغرنأو -2
ألوعية و االختالطات  القلبية التنفسية , و التهاب ا

, و الداء النشواني ,(متالزمة فلتي ) , و األخماج 
.و اإلصابة الهضمية الدوائية المنشأ 



سوء اإلنذار عالمات 
البدء المخاتل-1
المتقدمالعمر -2
الجنس األنثوي-3
الرثيانيةوجود العقد -4
شدة فقر الدم -5
واضداد السيترولين الحلقيالرثياني,عيار العامل ارتفاع -6
HLADR 4إيجابية -7
الصفيحاتزيادة -8
  C.R.Pارتفاع عيار الـ -9
(  C1q) المتممةالمعقدات المناعية الجوالة ,و محاصيل تدرك وجود -10

والجزء البيتدي النهائي من طليعة الكوالجين 
الزليليالكريات البيض في السائل زيادة -11
. التآكالت على األشعة ظهور -12

.و كل هذه التبدالت تعكس شدة الفعالية االلتهابية الرثيانية 



:  الفحوص المخبرية 
لبا الفحوص المخبرية في الداء الرثياني غا

اإللتهابيةغير نوعية , و تعكس الحالة 
روتين سرعة التثفل ,و يزداد عيار البترتفع -1

, ومحاصيل تدرك المتممة  Cاإلرتكاسي
C1q   .

يظهر فقر دم سوي الصباغ , سوي -2
و أحيانا  يكون  }اإلصابات المزمنة{الكريات 

ة تفاعل إيجابيمع فقر الدم انحالليا  مكتسبا  
.( كومبس 

ناء تزداد الكريات البيض و الصفيحات أث-3
الهجمات



يا تحري العامل الرثياني يكون إيجاب-4
من المرضى % 70في نحو 

,أو  IgMالعامل الرثياني  هو من نوع 
. IgAو  IgGمن نوع



يمكن للعامل الرثياني أن يكون  إيجابيا و بعيارات 
:منخفضة في 

العمر و خاصة مع تقدم األصحاء -1
صالبة جلد ) في أمراض النسيج الضام األخرى -2 –

(جوغرن
( كاالزار) اإلصابات الطفيلية -3
جزام -سل-التهاب الشغاف) الجرثومية االصابات-4
(التهاب  الكبد-إنفلونزا) و الفيروسية , (
اآلفات االلتهابية المزمنة -5
-دساركوئي) اإلصابات المترافقة بفرط الغلوبولينات -6

(اصابات الكبد المزمنة 





 60-20تكون أضداد النوى إيجابية في  %
.من الحاالت 

ي تبقى المتممة في المصل سوية إال ف
.ة التهاب األوعية الرثياني إذ تنقص بشد

يكون السائل المفصلي عكرا  ناقص
) اللزوجة و تزداد فيه الكريات البيض 

يكون معظمها عديدات و (50.000–10.000
, و ينقص  C3النوى , كما تنخفض المتممة 

.(أقل من نصف سكر المصل ) السكر فيه 



The Evaluation

 من التحاليل الهامة والنوعية للداء الرثواني:
 Anti-citrullinated cyclic polypeptide (CCP)

In combination with (+) RF, 95-98 % specific for RA

 Anti-nuclear antibody (ANA)
Often present early in RA



:التبدالت الشعاعية 
تظهر األشعة انتباجا  في األنسجة 

الرخوة مع نقص تكلس حول المفصل
المصاب و مع إزمان اإلصابة يضيق 
و , الفاصل المفصلي بتخرب الغضروف

الوصفية  erosionsتظهر التآكالت
.ية للداء الرثياني على الحواف المفصل





Erosions

1

2

3

4

5



Radiographic Findings in RA and 

OA

OA shows joint space narrowing, sclerotic bony changes, and osteophytes

RA shows joint space narrowing and erosive changes without osteophytes.





Subluxation of C1 on C2

Don’t Miss It

RA can cause asymptomatic instability of the neck

Manipulation under anesthesia can cause spinal cord injury



ام وضعت الكلية األمريكية لألمراض الرثوية لع
:معايير تشخيصية و هي 1988

.ن صباحا  تدوم ساعة حتى قمة التحسيبوسة -1
(  تورم في األنسجة الرخوة أو انصباب) التهاب -2

.ب في ثالث مفاصل أو أكثر مالحظ من قبل الطبي
.مفاصل اليدين التهاب -3
.مفاصل متناظر التهاب -4
.رثيانية عقد -5
.العامل الرثياني إيجابية -6
ى شعاعية  وصفية للداء الرثياني علتبدالت -7

ح حول نقص تكلس صري), صورة اليدين و الرسغين
( .تآكالت أو المفاصل

يفترض هذا التصنيف وجود الداء الرثياني إذا
.معايير على األقل 4توافرت 





2010 ACR/EULAR Diagnostic 
Criteria for RA 

Patients who 

Score ≥ 6 Points 

Are considered

To have RA

JOINTS (0-5 POINTS)

1 large joint 0

2-10 large joints 1

1-3   small joints (large joints excluded) 2

4-10 small joints  (large joints excluded) 3

>10 joints              (at least 1 small joint) 5

SEROLOGY(0-3) POINTS

Negative RF and ACPA 0

Low  Positive RF or ACPA 2

High  Positive RF or ACPA 3

DURATION OF SYNOVITIS (0-1 POINTS)

≤ 6 weeks 0

≥ 6 weeks 1

ACUTE PHASE REACTANTS (0-1 POINTS)

Normal CRP and ESR 0

Abnormal CRP OR ESR 1



الرثوانيعالج الداء 



:المعالجة 
إن األهداف األساسية في عالج الداء 

:الرثياني هي 
.تخفيف األلم 

.تأخير ترقي اإلصابة 
المحافظة على أو إعادة القدرة 

.  الوظيفية 



تبدأ المعالجة بعد نفي األسباب األخرى 
.اللتهاب المفاصل و تأكيد التشخيص

طمأنة المريضتتطلب المعالجة أوال  -1
اد ما أن المرض قابل للعالج و إن اإلقعوالتأكيد 

هو إال استثناء  و ليس قاعدة 
ينصح المريض بالراحة وقت الهجمات مع -2

استعمال األدوية, و يشجع على العودة إلى 
الحركة فور تحسن األعراض للمحافظة على 

وظيفة المفصل, و منع ضمور العضالت 
و يجب استشارة اختصاصي . المجاورة 

مكن بالمعالجة الفيزيائية للتمارين التي ي
.  إجراؤها حسب حالة المريض 



:المعالجة الدوائية 
.دية االلتهاب غير الستيروئيمضادات -1
.المسببة لهجوع المرض األدوية -2
.الحيوية المعالجات -3



Rheumatoid Arthritis:
Adverse Effects of DMARDs

Drug Hem Liver Lung Renal Infect Ca Other

HCQ + - - - - - Eye

SSZ + + + - - - GI Sx

Gold ++ - + ++ - - Rash

MTX + + ++ - ++ ? Mucositis

AZA ++ + - - ++ + Pancreas

PcN ++ + + ++ - - SLE, MG

Cy +++ - - - +++    +++   Cystitis

CSA + ++ - +++     ++ + HTN

TNF* - - - - ? ? Local

Lef* ++ ++ - - ? ?

*Long-term data not available.

Adapted from Paget. Primer on Rheum Dis. 11th edition. 1997:168.



Cytokine Disequilibrium
in RA

IL-1ra
sIL-1R
sTNFR
IL-10
IL-4

IL-11

TN
F
IL-
1

Pro-inflammatory Anti-
inflammatory



The Biological Revolution
 Anti-TNF

◦ Adalimumab
◦ Etanercept
◦ Infliximab

 IL1 inhibition
◦ Anakinra

 T cell co-stimulation blocker 
◦ Abatacept (CTLA4-Ig)

 B-Cell inhibition
◦ Rituximab

 Anti-IL6
◦ MRA (an anti-IL6 monoclonal antibody) 





Pre-TNF screening

 PPD/TB skin test baseline & annually

 CXR for TB baseline and annually

 Hepatitis B & C serology 

 HIV serology

 Pregnancy





اإلنذار
بشكل عام فإن اإلصابة تكون شديدة و 

من المرضى يتحسن % 10مشوهة في 
دة , قسم منهم بالمعالجات الهجومية الشدي

من المرضى من عدة % 10بينما يشكو 
هجمات خفيفة فقط مع فترات طويلة من 

.الهوادة 
أما معظم المرضى فيظهرون درجات 

متفاوتة من الهجمات المتكررة و التخرب 
.المفصلي 



زيالتهاب المفاصل الشبابي الجها
Systemic onset Juvenile 
Arthritis 



ل وصف  الشكل الجهازي اللتهاب المفاص
و دعي بداء 1897المزمن الشبابي عام 

.  فه ستيل , نسبة إلى الطبيب الذي وص
من % 20-10و يالحظ هذا النمط في 

.  يحاالت التهاب المفاصل المزمن الشباب
و .يصيب اإلناث و الذكور بشكل متساو

سنوات في ثلثي 5البدء قبل سن الـ 
.الحاالت 



:المظاهر السريرية 



ذا تظهر الحرارة باكرا  في سير ه: الحرارة 
درجة مئوية في 39الشكل, و تتجاوز 

معظم الحاالت, و يأخذ مخطط الحرارة 
كون شكل ذروة أو أكثر في اليوم , بينما ت

و الحرارة سوية بين الذرى و يزول التعب
اعها القمة الذي يشعر به الطفل عند ارتف
ا  , تستمر الحراة أسابيع أو أشهرا  ونادر

.سنوات 



نموذج الحرارة في الداء
اليفعانعندالرثياني



اتح و يكون حماميا  ,ورديا  ف: الطفح الجلدي 
اللون, أكثر وضوحا  عند ارتفاع الحرارة 

.  بخاصة على الجذع و األطراف
من الحاالت فقط % 10و تظهر الحكة في 

.



الطفح الجلدي في الداء
اليفعانعندالرثياني



ئع, التهاب التأمور شا: التهاب المصليات 
إال أن السطام القلبي نادر, و كذلك 

و حاالت قليلة. التهاب التأمور العاصر
لة يترافق التهاب التأمور بالتهاب العض

.القلبية 
.  ه قد يحدث التهاب الجنب و نادرا  انصباب
األلم و عندما يحدث التهاب البريتوان يكون

.البطني شديدا  



خم يتض: إصابة الجهاز الشبكي البطاني 
من الحاالت و تحدث % 70الكبد في 

حظ و تال. تبدالت طفيفة في خمائر الكبد
من الحاالت و % 50ضخامة الطحال في 

.ضخامة العقد اللمفاوية أحيانا  
القميص العضلي الوعائي اصابةان

.للعين نادرة 
.  ة مركزيوو نادرا  ما تظهر أعراضا  عصبية 



ية و على الرغم من أن اآلالم العضل: التهاب المفاصل 
يح المفصلية شائعة إال أن وجود التهاب مفاصل صر

. قد يتأخر أشهرا  عن الحرارة و الطفح
مفاصل اإلصابة المفصلية عديدة المفاصل, تصيب ال

حدث الكبيرة و الصغيرة, و غالبا  ما تكون متناظرة , ي
من الحاالت و % 50–30التخرب المفصلي في 

.بخاصة في العمود الرقبي و الورك 
يالحظ نقص التطور الجسدي و الجنسي و الذي 
ينجم عن استمرار االلتهاب, و نقص التغذية و 

.المعالجة 



يعد تشخيص الشكل الجهازي مؤكدا  بوجود 
الحرارة لمدة أسبوعين على األقل مع الطفح 
الجلدي المذكور سابقا  و التهاب المفاصل و
فح يكون التشخيص محتمال  بوجود الحرارة والط

:مع اثنين من المظاهر التالية 
ضخامة كبد أو طحال أو عقد لمفاوية أو التهاب
مصليات ,و في الحالتين يجب نفي األمراض

األخرى 



Adult-Onset Still’s Disease



. CRITERIA FOR THE DIAGNOSIS OF
ADULT STILL’S DISEASE.
A diagnosis of adult Still’s disease requires the 
presence of all of
the following:
Fever ≥ 39°C (102.2°F)
Arthralgia or arthritis
Rheumatoid factor < 1 : 80
Antinuclear antibody < 1 : 100
In addition, any two of the following are required:
White blood cell count ≥ 15,000 cells/mm3
Still’s rash
Pleuritis or pericarditis
Hepatomegaly or splenomegaly or generalized
lymphadenopathy
SOURCE: From Cush JJ, Medsger TA Jr, Christy WC, 
et al. Arthritis Rheum
1987;30:186–194, by permission of Arthritis and 
Rheumatism.



Evaluation

 Inflammatory Markers
◦ Erythrocyte sedimentation rate (ESR)

◦ C- reactive protein (CRP)

◦ Others

 Elevated platelet count

 Elevated serum ferritin

 Anemia (of chronic disease)


