
المجموعيةالصالبة 

Progressive Systemic Sclerosis





الصالبة الجهازية مرض  جهازي مزمن مجهول السبب 

فية مع يتميز باضطراب مناعي ذاتي وحدثية التهابية ووظي

اضطراب بنيوي في االوعية الدموية الصغيرة وتليف

منتشر في الجلد واألحشاء



يتميز بتليف مجهول السبب مرض جهازي 

األحشاء وللجلد الضاممنتشر في النسيج 

والخامسحدوثه في العقدين الرابع قمة -1

1/ 3نسبة إصابة النساء إلى الرجال -2

سنة/مليون/12-4بـتقدر نسبة وقوعه -3



االلية االمراضية

• تعتبر انيمكن الجهازيةللصالبة السريريةالتظاهرات 
:مرضية الياتكنتيجة لثالث 

• اعتالل وعائي ساد غير التهابي باألوعية الصغيرة-1

• واالعضاءتوضع الكوالجين بشكل مرضي في الجلد -2
(تليف)األخرى 

• مناعية ذاتيةالية-3

• The mechanisms by which these three 
processes are linked are unclear.



حدوثالىتؤدي وهناك عوامل متهمة في المحيط 

:مثال عندالمجموعيةإصابة شبيهة بالصالبة 

العضوية موادللالتعرض -أ

(  سيليكا، بنزين)-1

الفينلعديد الكلور-2

اإلسباني Rapseedالـزيت -3

و، ينالبليومايسباستعمال بعض األدوية مثل -ب 

.البنتازوسينو، التربتوفان



تصنيف الصالبة الجهازية



االصابةنماذج 

و تكون إما :   Localized:الصالبة الموضعية 

أو تصيب طرفاً أو تصيب الوجه Linearخطية 

أو لويحةو تبدو بشكل Morpheaقشيعةبشكل 

جي في من الجلد المتصلب ذي اللون البنفسلويحات

.حدودها الخارجية 



1

Active plaque of morphea 

with an erythematous 

halo (lilac-ring) and a 

thickened, sclerotic, 

yellowish area in the 

center









Systemic sclerosis (scleroderma; SSc

الىاعتمادا على مدى تسمك الجلد تقسم •

 Limited diseaseإصابة جلدية محدودة -1•

تحت هتسمكتسمك الجلد يصيب األطراف تحت مستوى المرفقين مع أو •
مستوى الركبتين

Diffuse cutaneousإصابة جلدية منتشرة -2• disease( dcSSc) 

قين مع المحيطية حتى أقرب من المرفاالطرافيحدد بأنه تسمك الجلد في •
ي جلد الجذع فيتسمكأو تسمك الجلد حتى أقرب من الركبتين وقد 

(dcSSc) المنتشرة االصابة

قد يصاب جلد الوجه في كال الشكلين •

The face can be involved in both forms and has no bearing 
on subset designation.



2 subsets:

a) diffuse: involves proximal and distal extremities, face, trunk

greater risk of developing kidney and other visceral 

disease

b) limited: involves distal extremities and face only

CREST syndrome (Calcinosis, Raynaud’s, 

Esophageal dysmotility, Sclerodactyly, 

Telangiectasias)

Systemic Sclerosis (Scleroderma)



نماذج االصابة

Scleroderma

انذار سئ:اصابة جلدية منتشرة •

انذارها احسن واالصابة الكلوية  (CREST)اصابة جلدية محدودة •

قليلة

اصابة جهازية حشوية بدون اصابة جلدية•
•systemic sclerosis sine scleroderma

systemic sclerosis in overlapصالبة جهازية في سياق داء نسيج ضام مختلط •



و تكون  Limitedالشكل المحدود من الصالبة -

األطراف مع ومحدودة في الوجه التصلبيةالمظاهر 

 CRESTلمتالزمة مظاهر 

  Calcinosis =Cتكلس-1

=R= رينوظاهرة -2 Raynaud’s

E = esophageal=المريحركية عسرة -3

S = sclerodactyly= صالبة األصابع -4

T = telangiectasia= الوعائية التوسعات -5

فاع و تستمر هذه اإلصابة لسنوات عديدة قبل ظهور ارت

بعض فيالبدئيالصفراوي التشمعالتوتر الرئوي أو 

.المرضى 



الصالبة الجهازية المحدودة

Limited cutaneous systemic sclerosis (lcSSc)

ويشمل تسمك جلد متناظر محدود تحت مستوى المرفقين والركبتين-1

الوجه 

اهرة يتطور المرض بشكل نموذجي بعد أشهر أو سنوات بعد بدء ظ-2

رينو

االصابة الحشوية تتأخر وتكون أقل شدة من المنتشرة-3

تطور متأخر لفرط التوتر الرئوي-4

 anticentromere antibodiesترافقهامع إيجابية-5

االنذار جيد نسبيا-6

• Relatively good prognosis with survival >70% at 10 

years



Scleroderma -CREST



توسع الشعريات





التكلسا ت



 Diffuse cutaneous systemic sclerosis (dcSSc)( الشكل المتشر )الصالبة الجهازية 

المظاهر السريرية 

ة في تسمك جلد يشمل الجذع والطرفين العلويين والفخذين إضافة الى اصابة متناظر-1

العنق/ األصابع واليدين والساعدين والوجه 

تطور سريع للمرض بعد ظهور ظاهرة رينو-2

الرئتين والقلب والطريق الهضمي والكليتين:اصابة حشوية مهمة -3

 anticentromere antibodiesغياب -4

االنذار سئ-5

 Anti-Scl70 -Anti-RNA polymeraseترافقها مع -6

• Variable disease course but overall poor prognosis, with

survival 40% to 60% at 10 years



الجهازيةلصالبة لالسريريةالمظاهر 

د أو هي تشنج وعائي عابر يحدث عند التعرض للبرو:رينوظاهرة -1

واألذن ونف نادراً األويصيب غالباً اليدين ،وبشكل أقل القدمين، .الشدة 

ً تتظاهر . اللسان قاق ثم  بتبدل لون اليدين من شحوب إلى ازرسريريا

.  احمرار 

من % 90من السكان في % 20–10هذه الظاهرة في تالحظ 

. المجموعيةالمصابين بالصالبة 

يوية في بنبتبدالتالمجموعيالمرافقة للتصلب رينوتترافق ظاهرة 

مناطق األوعية ، إذ تبدو بتنظير شعريات األظافر ضيقة ، متعرجة  مع

مع و يظهر التشريح المرضي فرط تنمي في البطانة. من االختفاء 

.غزارة في الكوالجين وبعض التليف في الطبقة الخارجية 





ظاهرة رينو



مذكور التبدل اللوني الوالخدر ويترافق األلم 

ا يقود نادراً مونقص التروية بقرحاتأحياناً 

هناك وإلى الموت الكامل لنهايات األصابع 

رينودالئل على وجود ظاهرة مماثلة لظاهرة 

.في األحشاء المصابة 





فتنجم عن زيادة تصنيع الفراش خارج الخلوياألعراض الجلدية-2

ما يؤدي إلىليكوزامينوغليكان،و الفيبرونيكتن، مغبما فيه الكوالجين، و ال

وذمة غير موجعة في األصابع-1

تترافق أحياناً بيبوسة صباحية، و آالم مفصلية -2

.أحياناً بمتالزمة نفق الرسغ -2

تختفي األخاديد ثم يصبح الجلد ثخيناً، المعاً، و ملتصقاً، مع حكة خفيفة، و-3

الجلدية 

تظهر يصاب جلد الوجه والرقبة و األصابع عادة و تصبح الشفاه رقيقة، و

اقداً للتعبير أخاديد أفقية حول الفم، و يصعب فتحه و يصبح الوجه مشدوداً و ف

لمحدودة قد تقتصر اإلصابة على الوجه و األصابع و الذراعين في األشكال ا

و تنتشر إلى الجذع في األشكال المعممة 

.فة و تترافق اإلصابة عادة باضطراب تصبغ الجلد و بأعراض عامة خفي



تصلب النهايات

Sclerodactyly
(early puffy fingers)



تسمك جلد األصابع واليدين
(proximal scleroderma)





اصابة الوجه

Face involvement
Radial furrows: initial 

manifestations in a 38 

year old woman with 

diffuse Systemic 

Sclerosis





Scleroderma

• Head and Neck 

Manifestations

– decreased mouth 

opening

• initial complaint 19%



Foot involvement

Ischemic toe in a patient 
with diffuse Systemic 
Sclerosis-note nail 
dystrophy

Ischemic ulcers of the 
toes in a patient with 
diffuse Systemic 
Sclerosis



Other cutaneous manifestations of 

Systemic Sclerosis
Bright red erythema surrounding a 

central area of indurated skin with 

a yellow-brown color and a 

smooth surface

Calcinosis: cutaneous nodules of the 

fingers



Other cutaneous manifestations of 

Systemic Sclerosis 
The neck sign with beading, 

ridging, and 

hypopigmentation

Yellow-brown sclerotic 

plaque on the neck with 

beading



:بـتتجلى اإلصابة الحركية-3

. يبوسةومفصلية آالم -1

كراً، تالحظ احتكاكات األوتار في راحة اليد باو -2

. تصاقه الوالجلد ثخانةتتحدد حركة اليد بسبب -3

في الحاالت المزمنة يحدث ارتشاف أما -4

،  للسالميات النهائية

بخاصة فيوتحت الجلد التكلساتتظهر و-5

كريستالمعروف بمتالزمة والشكل المحدود 

.يحدث أحياناً التهاب عضالت صريح كما -6







This patient has had long-standing 

limited scleroderma and 

worsening flexion contractures 

over the last several years. The AP 

radiograph of the left hand and 

wrist demonstrates malalignment 

at the 3rd, 4th, and 5th MCPs 

without erosions. The 3rd terminal 

phalanx has resorption and there is 

loss of the finger tip pulp at the 

1st, 2nd, and 4th fingers.







الهضميةاالصابة-4

المرية المعمم وإن إصابوفي الشكلين المحدود السبيل الهضمييصاب 

هي أكثر اإلصابات الهضمية حدوثاً 

مور بسبب ضالمريالمعدية ،ويتوسع المريئيةترتخي المصرة -1

، وتظهر أعراض (achalasia) و تليفها الملسعضالته 

الهضمي المريالتهاب -2

،وتضيقه المريأسفل وقرحات-3

.االستنشاق الرئوي و -4

إصابة المعدة فغير عرضية عادة أما -5

امتصاص وسوءحركيتهااألمعاء الدقيقة فتحدث إصابتها بطئاً في أما -6

العروة العمياء ومتالزمة 

وعجاً غير عرضية عادة إال أنها قد تسبب إمساكاً مزالكولونإصابة -7

تاناً تسبب عادة نزفاً أو إنفال الرتوجأحياناً انسداداً جزئياً أما 







إصابة الجهاز التنفسي-5

إما تصاب الرئةوسيئة إنذاريةعالمة إصابة الرئة إن 

نفس ضيقوالرئوي مؤدياً إلى سعال جاف بالتليف -1

أو

المحدود المالحظ في الشكلوبارتفاع التوتر الرئوي -2

تترافق اإلصابتان قد -3

أسوأ ، ارتفاع التوتر الرئوي إنذار و 

و،  C.Tالـتشخص اإلصابة الرئوية الباكرة باستعمال 

،و الغسالة القصبية الرئوية ،و  COالـسعة انتشار 

.الصدى القلبي 









إصابة الجهاز القلبي الوعائي-6

:ود إلىبالتليف مما يقالعضلة القلبية تصاب 

اضطرابات نظم -1

اعتالل عضلة قلبية -2

استرخاء قلب احتقاني-3



الكلويةاالصابة-7

إصابة الكليةتتجلى 

الشريانيالتوتر ارتفاع -1

قصور الكلية-2

دم ضمن األوعية انحالل -3

باالستهالك الصفيحاتنقص -4

الرينينارتفاع -5

دودة ال تحدث إصابة الكلية عادة في األشكال المح

.إنذار اإلصابة الكلوية سيئ جداً 



من % 30-10في المجموعييترافق التصلب 

الحاالت 

جوغرنمتالزمة -1

درقتليف -2

عنانة-3

خاصة إصابة وعصبية محيطية إصابة -4

مثلث التوائم



قد تحدث اإلصابات الجهازية دون اصابة 

جلدية صريحة 

sine scleroderma          

ير من غير المؤكد وجود تأثير للحمل على س

المرض



الصالبة الجهازية

Systemic Sclerosis

معايير التشخيص

Criteria



Systemic sclerosis (SSc) criteria

ندهيعتبر المريض مصابا بالصالبة الجهازية إذا كان ع•

رىمعيارا كبيرا او معيارين من المعايير الثالثة الصغ•

• ACR criteria if they have:

• the one major criterion, or 

• 2 of the 3 minor criteria



Systemic sclerosis criteria

(ACR)

المعيار الكبير

• Major criterion:

•

• Minor criteria:

(2 of the 3)

صالبة دانية

Proximal scleroderma

المعايير الصغرى

Sclerodactylyتصلب النهايات -1

Digital pitting scarندبات نقطية باألصابع -2

تغيرات خاللية بصورة الصدر الشعاعية-3

Interstitial change on chest x-ray



تسمك جلد األصابع واليدين
(proximal scleroderma)



تسمك جلد الساعد
(proximal scleroderma)



تسمك جلد الجذع

Thick skin of 

torso

(proximal 

scleroderma)



تسمك جلد الوجه

Thick skin of 

face

(proximal 

scleroderma)



تغيرات ضمورية

الوجهفي جلد

(proximal 

scleroderma)



Systemic sclerosis criteria

(ACR)

• Major criterion:

• Minor criteria:

(2 of the 3)

Proximal scleroderma

Sclerodactyly

Digital pitting scar

Interstitial change on 

chest x-ray



Systemic sclerosis criteria

• Minor criteria: Sclerodactylyتصلب النهايات    



تصلب النهايات

Sclerodactyly
(early puffy fingers)



Taut, thick skin of fingers 



Systemic sclerosis criteria

• Major criterion:

• Minor criteria:

Proximal scleroderma

Sclerodactyly

Digital pitting scar



ندبات نقطية بنهايات االصابع

Digital tip pitting scars



Systemic sclerosis criteria

• Major criterion:

• Minor criteria:

(2 of the 3)

Proximal scleroderma

Sclerodactyly

Digital pitting scar

Interstitial change on 

chest x-ray



تغيرات خاللية

Interstitial change (x-ray)



Systemic sclerosis (SSc) criteria

• Patients are said to have Systemic 

Sclerosis by ACR criteria if they have:

• one major criterion or 

• 2 of the 3 minor criteria

• LeRoy & Medsger have suggested two 

additional criteria to diagnose mild SSc:

• Raynaud’s phenomenon (plus both):

» nailfold capillary abnormalities

» SSc-specific antibodies (anti-centromere,     

anti-SCL-70, anti-PM-Scl, etc)



خبريةالمالفحوص 

.أحياناً التثفلترتفع سرعة 

.يالحظ فقر دم معتدل عرضي 

.IgGالمناعية بخاصة الغلوبوليناتترتفع 

.إيجابي الرثيانيقد يكون العامل 

من % 95–90تكون أضداد النوى إيجابية من 

الحاالت 

-20في ( SCL.70)التوبوايزوميرازأضداد 

من الحاالت % 30

.ئيالبدرينوهذه الفحوص سلبية في داء تكون 



Readily available

•Anti-centromere

•Anti-SCL 70

•Anti-PM/Scl

Not so available

•Anti-Th/To

•Anti-RNA 

polymerase III

Anti-fibrillarin

SSc-specific antibodies

Anti-centromere antibody



تشخيص %(95)يؤكد تنظير الشعيرات

، يالمجموعاالضطراب الوعائي في التصلب 

.البدئيرينوويفرقه عن داء 

في الحاالت المشكوك فيها يمكن اللجوء 

. الجلد لخزعة

دالتالعتدرس الغسالة القصبية بحثاً عن 

لتحديد فعالية اإلصابة الرئوية



Nailfold capillary abnormalities



Supplies

Nailfold capillaroscopy



Technique

Nailfold capillaroscopy



Nailfold capillary abnormalities

Normal SSc

Adult DM Childhood DM



والرئة ، لتحديد وظائفتجري صورة الصدر ،و 

أكثر  COو إن سعة انتشار  . متابعة اإلصابة الرئوية 

.الصورة من حساسية 

والقلبية، يجري التخطيط بالصدى لتحديد وظيفة العضلة

الرئوي قياس التوتر الشريانيو، التأمورنفي انصباب 

.يساعد على متابعة اإلصابة و 

إن ،والمرييفيد التنظير الهضمي في دراسة أسفل 

ل في قياس الضغوط أكثر حساسية من التصوير الظلي

.الباكرة المريئيةكشف اإلصابة 



المعالجة 

و لكن تدبير.ال يوجد معالجة شافية لإلصابة 

و .قد يطيلها واألعراض يحسن نوعية الحياة 

من المهم تحديد انتشار اإلصابة قبل اختيار 

.المعالجة 



رينويعالج الشكل الخفيف من متالزمة 

التدخينبتجنب -1

المسبب، أو األدوية المتهمة،و الرضعن االبتعاد -2

وكفوف الحرارية المفاجئة ،و استعمال الالتبدالتتجنب 

مدفئات األيدي 

لسالكتفشل هذه اإلجراءات تستعمل حاصرات عندما -3

يوم ،و تفضل األشكال المديدة/ ملغ90-30كالنيفيدين

د ،و قالبريدامولوو قد يفيد األسبرين . المفعول 

ً موضعيالنيروغليسرينو البراسوزينيستعمل  ا



عندما تحدث قرحة األصابع و هي مؤلمة جداً عادة و تحتاج إلى 

عة تزاد جرعة حاصرات الكلس إلى الجر.  أسابيع أو أشهر لتشفى 

القصوى

بيروكسيد) و يطبق ضماد على القرحة ،مع تعقيمها المستمر 

ماد و استعمال مرهم صادات قبل وضع الض( يوم / الهيدروجين مرتين

.مفيد في هذه الحاالت( مضاد للسيروتونين)ketanserinويعتقد أن 

إجراء و عندما تكون عالمات نقص التروية صريحة في اإلصبع يمكن

 E1ين ندباستعمال الفينتوالمين أو البروستاغال)حصر الودي الدوائي 

أو الجراحي ( أو البروستاسيكلين

تستعمل الصادات المضادة للعنقوديات عند ظهور عالمات خمج 

موضعية 

ً و يلجأ للبتر عند الضرورة فقط و بعد تحديد مكان اإلصابة تماما



تعالج المظاهر الرثوية

بالمسكنات ،و مضادات االلتهاب غير 

عالةالستيروئيدية ،مع معالجة فيزيائية ف

ابة إذا كانت اإلصنادرا تعطى الستيروئيدات 

الرثوية شديدة و بخاصة في التهاب  

.العضالت



تستعمل األدوية المنظمة لحركية الجهاز 

Prokineticالهضمي  drugs   في معالجة

تعطى الصادات فيواإلصابات الهضمية 

ومضادات الحمض .متالزمة العروة العمياء 

الهضميالمريفي التهاب 



دةالشديفي اإلصابات الرئوية الستيروئيداتتستعمل 

أخير تطور دور في تالسيكلوفوسفاميدأو للبنسالمينيكون قد 

الرئويالتليف 

ارتفاعفي  E1البروستاغالندينو البروستاسيكلينيستعمل 

:وحاليا يستعمل النتائج غير جيدة والرئوي التوتر 
epoprostenol, or treprostinil, and bosentan

تزايدة بمقادير ملألنجيوتنسينحاصرات الخميرة القالبة تعد 

ت اإلنذار قد حسنوالدواء المفضل في ارتفاع التوتر الشرياني 

.خاصة في الهجمات الكلوية 

فغير في إبطاء سير المرضالكولشسينو البنسالمينأما دور 

.مؤكد بعد



ب جلديهناك بعض المتالزمات التي تترافق بتصل



بالحمضاتالصفاقالتهاب 

.ى األدمةالعميق مع انتشار إلالصفاقثخانةوبالتهاب يتميز -1

الرجالفي يغلب -2

أو الجهد الشديد الرضيتلو -3

ً يصبح الجلد  يشبه جلد البرتقال و، لماعا

و ال بمتالزمة جهازيةالمتالزمة ال تترافق بإصابات هذه 

مين القدوعن اليدين التصلبيةالتبدالت، كما تعف رينو

الصفات ارتشاحالتي تظهر بالخزعةيتم التشخيص 

بالحمضات

للستيروئيداتتستجيب هذه اإلصابة 



 Overlap syndromesالمختلط الضامداء النسيج 

محددة أو منتشرة مع مظاهر محددة مميزة جهازيةصالبة 

الضامالنسيج امراضالواحد أو أكثر من 

Mixed connective tissue disease

الجهازيةوالصالبة الجهازيالحماميللذأبمظاهر 

والتهاب العضالت مع وجود 

anti-U1 RNP antibodies 

concomitant with,SLE ,polymyositis, RA 


