
اعتالالت المفاصل الفقارية
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و هي مجموعة من اإلصابات التي تتميز بألم ظهري التهابي مع إصابة

مفصلية محيطية 

سلبية العامل الرثياني و

لفلة و مجموعة من األعراض خارج المفصللية تميلز األال ال الرلر ر ة الم ت

.  لهذه اإلصابات

ي ارتبلللاا باسلللتعااي وراثلللي يلللي  اللل اد  حمللللو  المرت لللا ال رللليجعمللل

HLAB27 

و خلللارج م طالللة التوايللل  ملللع إم لللا  ورلللوي يور لمورثلللات  خلللر  ياخلللل

.و وروي يور للجراثيم يي ظهور اإلصابة الرر ر ة. ( MHC )ال ريجي





لاللللللا وةللللللع  عللللللاه معللللللا ير ت  يصللللللية لهللللللذه اإلصللللللابات نللللللذ ر م هللللللا المعللللللا ير 

( :(Amor,Dougados,Khan1995التالية

:سر ر اً •

.   لم ظهري  و قط ي ليلي،  و  بوسة صباحية ظهر ة  و قط ية •

.التهاب قليل المفاصل غير مت اظر •

( .مت اوب )  لم يي اإللية •

( .انتفاخ م ت ر يي االصبع ) التهاب إصبع نااناي •

. لم  عب •

.التهاب قزحية •

صللية التهاب إحليل غير ب ي  و التهاب ع   رحم مع  و خالل اهر من باء اإلصلابة المف•

.

.إسهال مع  و خالل اهر من باء اإلصابة المفصلية •

. و ياء التهابي معوي (  Balanitis) وروي  و قصة سر ر ة لصااف، التهاب ح فة •



:اعاعياً –ب 

ة إذا يررة ثالث< يررة ثانية إذا  ا  مت اظراً و < ) التهاب مفصل عجزي حرقفي 

(. ا  وحيا الجانب

:  وراثياً –ج 

،  و قصة عائلية اللتهاب ياار الص  ،  و HLAB27وروي المرت ا ال ريجي  

متالزمة را تر، 

من  و التهاب قميص ع لي وعائي للعين،  و صااف ،  و التهاب مرت زات مز

.

:عالرياً _ ي 

ساعة باستعمال م ايات اإللتهاب 48تحرن واةح يي ال  و  المفصلية خالل 

الالستيروئيا ة و ن س 

. ساعة بعا ا اايها 48األلم خالل 

6وي  عا المر ض مصاباً بأحا اعتالالت المفاصل سلبية المصل يي حال ور

معا ير  و   ثر  من المعا ير  

. الراباة 













Spondyloarthropathies

Inflammatory back pain--characteristics

•insidious onset before age 40

•persistence for at least 3 months

•accentuation of back pain in A.M. 

or after prolonged rest

•back pain improves with exercise



Spondylo
arthropathies

Buttock pain



Spondyloarthropathies

Enthesopathy

Erosion

New bone



Spondylo-
arthropathies

Dactylitis



:ت م التهابات المفاصل سلبية المصل المتالزمات التالية 

Ankylosingالفاار الالص  التهاب -1 spon
 reactive arthritisرا تر و التهاب المفاصل االرت اسي ياء -2
.المفاصل المراي  لإلصابات المعو ة االلتهابية اعتالل -3

 Psoriaticالمفاصل و الفاار الصاايي اعتالل -4
اعتالل المفاصل غير المتما ز-5

.Undifferentiated Spondyloarthropathy
اظر مع و  طل  هذا التعبير على  لم الظهر االلتهابي  و التهاب المفاصل غير المت 

.اعتالل المرت زات و قصة عائلية العتالل مفاصل ياار ة



Ankylosing spondylitis 

التهاب الفقار المقسط

17



التهاب الفقار المقسط



بب التهاب الفاار المارط آية التهابية مجهولة الر

الثالث  غلب حاوثها يي الررال يي العاا ن الثاني و

ابات تصيب مفاصل العموي الفاري مع  و باو  إص. 

.ية يي المفاصل المحيطية  و إصابات خارج مفصل



Ankylosing Spondylitis

•Prevalence: 0.1% to 1.4%.

•Significant burden of 
disease, similar to RA.

•HLA B27 association.

•Diagnosed late.

•Underdiagnosed.

•Unsatisfactory treatment.



الوبائيات  

و تبا  اإلصابة يي العاا ن ( 3/1) صيب التهاب الفاار المارط الذ ور   ثر من اإلناث 

.الثاني  و الثالث 

ريجي من المصابين البيض يي  مر  ا ال مالية  حملو  المرت ا ال % 90 ما    

HLAB27 من  قارب المصابين الذ ن  حملو  هذا % 20–10،    حاث المرض يي

المرت ا ال ريجي 



:المظاهر الرر ر ة 



ظهر  و    ل  لم  سفل ال. تبا  اإلصابة عايه تح  سن األربعين و ب  ل تح  حاي 

. األلم المت اوب بين اآلليتين العرض األول يي معظم الحاالت 

المر ض ليالً و غالباً ما  زعج.  تراي  األلم بيبوسة صباحية ما اه و  تحرن بالحر ة 

.

م و من    و المرةى    اً من آالم يي م اا  ارت از األوتار و األرربة على العظا

( enthesopathy)ه ا راءت ترمية هذه األمراض باعتالالت المرت زات 

ك بهذه إ  وروي  لم مرتمر يي م طاة ارت از وتر  ايل يي ااب  جب     ثير ال 

األمراض





صابة العموي ت و  ال  و  البائية يي بعض المرةى يي ا ل  لم صاري بربب إ

أخر نربياً و  صاب العموي الرقبي ب  ل مت، الظهري و المفاصل الاصية ال لعية 

.

ن تصاب المفاصل المحيطية يي نحو ثلث المرةى و تحاث يي  ي مرحلة م

و تصاب ت و  اإلصابة يي المفاصل ال بيره عايه و ب  ل غير مت اظر. المرض 

.مفاصل األاراف الرفلية الحاملة للثال ب اصة الور ين 

( ي الفاري المفصلين العجز ين الحرقفيين و العمو) تتراي  اإلصابة المحور ة 

.الحراره و ياا الوز  و حياناً بأعراض عامة  التعب 







:المظاهر خارج المفصلية 



ابة إ   ايع اإلصابات خارج المفصلية هي إصابة العين و التي قا ترب  اإلص

من الحاالت ت و  اإلصابة % 20المفصلية ،  حاث التهاب الازحية الحاي يي نحو 

حايه، و وحياه الجانب ،و نا رة و تع و للعالج 

اب يي قا  صاب المرةى باصور يي الاسام األبهري و ب  امة قلب و باةطر* 

. ال ال 

. قا  حاث تليف يي قمة الرئة  و بالتهاب مزمن يي الرئة  * 

.IgAلـ قا   تلط المرض بالااء ال  واني و قا ذ رت حاالت من اعتالل ال لية با* 

.  ما ذ رت حاالت من متالزمة ذ ل الفرس و من التهاب غير نوعي يي ال ولو * 





:الفحص الرر ري 



ز ين  باي الفحص الرر ري يي المراحل البا ره عالمات إصابة المفصلين العج

الفاري الحرقفيين و مع تطور اإلصابة  فاا الاعس الاط ي ، تتحاي حر ة العموي

عالمة بالبرط و العطف و  ذلك الحر ات الجانبية، و  ااس عطف العموي الاط ي ب

لو ين و وةع و ذلك برسم خط بين ال و ين الحرقفيين ال لفيين الع: اوبر المعالة 

ع و قياس هذه المراية و المر ض بوة. سم يوق م تصف ال ط10إااره على بعا 

سم يي ال  ص الروي ،  ما الحر ة 12-6االنح اء ال امل إذ تز ا هذه المراية 

ط نها ته الجانبية للعموي الاط ي يتااس برسم خط على مرير ال ط اإلبطي المتوس

سم ثم تااس هذه المراية و المر ض  جري 20العليا على مرتو  ال رسوف و اوله 

سم يي ال  ص الروي 12-6انح اء رانبي باتجاه الطرف اآلخر تز ا هذه المراية 

.   اً 







ية و ناص  ما  صاب العموي الظهري و تتجلى إصابته بألم المفاصل الاصية ال لع

المراية الفرق يي محيط الصار بين ال هي  و الزيير يي مرتو ) اتراع الصار 

و إ  و مع تاام اإلصابة  حاث الحاب  و الج ف  و االث ين( الرابعة بين األةالع 

تزياي يي المراية بين الافا و الجاار ع اما  اف المر ض و  عباه ملتصاا  بالجاار

.المراحل المتاامة للمرض 

ها ع ا و  جب ال ك يي.إ   رور الفارات من االختالاات ال ائعة يي هذه اإلصابة 

ا  خفيفاً ازي اي األلم ب  ل مفارْي و ب اصة يي العموي الرقبي و بعا  ي رض مهما  

.







:  الت  يص 

م    ص التهاب الفاار المارط بوروي  ل

الظهر االلتهابي، مع إصابة سر ر ة و 

قفيين، اعاعية يي المفصلين العجز ين الحر

مع  و باو  تحاي حر ة العموي الفاري



Important diagnostic issues….

المعايير التشخيصية•

•Which diagnostic criteria to use?

modified New York criteria 

vs 

European Spondyloarthropathy Study Group criteria

•Delay in diagnosis





Ankylosing Spondylitis

•Diagnosis

الم ظهر التهابي–

تحدد حركة العمود الفقري في كل االتجاهات–

يبوسة صباحية–

يندالئل شعاعية على التهاب المفصلين الحرقفيين العجزي–



Clinical signs in AS

االصابة المحورية•

تحدد حركة العمود القطني•

نقص توسع القفص الصدري•
قلة حركة العمود الرقبي•

Increasing stoopزيادة االنحناء  •

التهاب مفاصل محيطيةHips, shoulders, knees

Achilles tendonitis, dactylitisالتهاب وتر اشيل•

Uveitisالتهاب قميص عضلي وعائي في العين•





:الفحود الم بر ة 

ي وهي يحود غير نوعية تع س الحاث االلتهاب

و يار  C.R.Pمثل ارتفاع سرعة التثفل و إ جابية الـ 

ذلك يم عرةي،   و  العامل الرثياني سلبياً و  

ياط من األا اد % 2–1و إ  .  ةااي ال و  

 صاب  HLAB27الذ ن  حملو  المرت ا ال ريجي 

.بالتهاب الفاار المارط 



:األاـعـة 

لين إ  العالمة ال عاعية األساسية يي التهاب الفاار المارط هي التهاب المفص

الحرقفيينالعجز ين 

العلو ة و و نظراً إلصابة المرت زات  حاث تربع الفارات ال ارم عن ت رب الحواف

الرفلية للفارات ع ا ارت از الحلاة الليفية للا رك على الفارات 

. فاا التاعر الفيز ولوري للحواف العلو ة و الرفلية للفارات ما 





Syndesmophytes   هذا الت رب للحواف  تبعه نمو عظمي ب  ل نواب   ما -
.ت مو و قا تتصل بال واب  يي الفارات المجاوره م  لة رروراً عظمية 

العجز ين اإلصابة يي التهاب الفاار الالص  م تظمة  ي تبا  يي المفصلينت و  -

الحرقفيين، ثم ت ت ر بانتظام من  سفل العموي الاط ي إلى األعلى 

 ثيراً ما تباي األاعة إصابات  م ربة ائت الية يي الور ين ، -

تهاب قا  الحظ ت و  عظمي را ا يي المرت زات ب  ل مهماز عظمي عابي  و ال ما 

.حول العظم يي م طاة ارت از وتر  ايل 







الت  يص التفر اي 
  هذه ظهور ال واب  العظمية على حواف الفارات ييجب تفر بعا 

و هو (  DISH) اإلصابة عن يرا ال مو العظمي الم ت ر البائي 

ر ة،  الحظ يي تتميز بت لس و تعظم األربطة بين الفاإصابة استحالية 

 تم و.  واسط العمر، قا   و  ال عرةياً،  و  ربب  بوسة ظهر ة 

لين العجز ين التفر   بي ه و بين التهاب الفاار الالص  ببااء المفص

ى حواف الحرقفيين سو ين ييه  ما    ال واب  العظمية ال ت و  عل

.الفارات تماماً، و إنما مجاوره لها يي  ثير من األحيا  



Symmetrical Sacroiliitis
Ankylosing Spondylitis

(abnormal)(abnormal)











Pseudo-Widening of Right SI Joint



Fusion of Bilateral Sacroiliiac Joints



Bamboo Spine



:اإلنــذار 

يي الظهري   ف غالباً مع تاام اإلصابة و على الرغم من التحاي ال ا ااأللم -

.حر ة العموي الفاري إال    معظم هؤالء المرةى قاير على االستمرار بعمله 

ة األخر  تحاث اإلعاقة بإصابة المفاصل و ب اصة الور ين  و المفاصل المحيطي-

 .

الحياه سوي يي معظم هؤالء إال    الموت البا ر  حاث  حيانا بربب معال -

و قصور رةوض العموي الفاري،  و اختالاات م ايات االلتهاب الالستيروئيا ة،  

ال  وانياألبهر،  و الاصور الت فري،  و الااء 



‘There is no effective treatment for AS’



Milestones of AS therapy

•1921. X-ray treatment.

•1949. Phenylbutazon.

•1965. Indometacinum.

•? Exercise

•2000. Biologics.



:المـعـالـجـة 

اار ال  ورا يي الوق  الحاةر معالجة مؤ اه الفائاه يي التهاب الف

يعالة المارط إال    ه اك  ثير من المااربات التي تجعل حياه المصاب

.و مابولة 

اس و و   جع  ال وم على يراش ق.   صح المر ض بإ ااف التاخين

تحايظ على بالوةعية البط ية التي تم ع الت وه اإلنعطايي للور ين و

اإلصابة و  جب است اره  خصائي التأهيل ع ا ت  يص.البزخ الاط ي 

ال بربب ليوره المر ض إلرراء تمار ن برط العموي الفاري ب  ل يع

ياه يي  ما    المعالجة المائية مف. ميل المصابين إلى وةعية االنح اء

. ثير من المرةى 



األلم يي إ  م ايات االلتهاب الالستيروئيا ة قايره على الريطره على

ل  ما إصابات المفاص.  ثير من الحاالت و  ب اصة اإلناوميثاسين 

لموةعي المحيطية المع اه على هذه المعالجات ييم ن تابيرها بالحان ا

.  رات بالرتيروئياات ، او باستعمال الرلفاسالز ن  و الميثوتر

ً .  لجأ لتص يع مفصل الورك يي إصاباته ال ا اه   لجأ و  حيانا

.لتصحيح الوةعيات المعيبة رااً رراحياً 

ن تعالج إصابة العين باطرات الرتيروئياات و حياناً بالحا

روئياات بالرتيروئياات حول العين و نايراً ما  لجأ الستعمال الرتي

صابة رهاز اً و قا   و  للرلفاسالز ن يور يي الوقا ة من ن س اإل

.العي ية 



اه و قا  بات الاراسات الحا ثة يوراً لألةااي وحي

ال ريلة المورهة للعامل الم  ر لألورام يي هذه 

اإلصابة 





TNF- blockers

•Infliximab
–chimeric IgG1 monoclonal antibody

•IV 5mg/kg induction and 8 weekly intervals

•Etanercept
–75 kDa IgG1 fusion protein

•SC 25mg twice weekly

•Both catch soluble TNF- and infliximab
binds to cell membrane bound TNF-



ASAS 50 % response criteria

1. Patient’s  opinion

2. Pain

3. Function = BASFI

4. Inflammation = BASDAI 5.& 6.questions

At least  50% or in absolute value 
 10 mm (VAS 0-100 mm)
improvement  3 domains:





التهاب المفاصل الصدافي

Psoriatic arthritis



ة التهاب المفاصل الصاايي هو إصابة مفصلي

من الحاالت % 42-7التهابية تراي  الصااف يي 

يور HLAو قا   و  لالستعااي الوراثي  و نمط الـ 

يي حاوث اإلصابة المفصلية يي المصابين

.بالصااف 



المظاهر السريرية



:إ  اللتهاب المفاصل الصاايي خمرة  ا ال متميزه هي 

ي نحو و هو  ايع األا ال و  الحظ ي: التهاب قليل المفاصل غير مت اظر 

لرالمية من المصابين، ت تاي اإلصابة يي هذا ال مط المفاصل بين ا% 50

فاصل اليا ن البعياه، و الار بة والمفاصل ال بيره ، و ع اما تتراي  إصابة م

. بإصابة  غماي األوتار المجاوره بأخذ اإلصبع ال  ل ال ااناي 



ني إال   ابه الااء الرثيا:التهاب عا ا المفاصل

 ً من % 25 الحظ يي .  نه  قل ت اظراً و ت و ها

الار بة الحاالت و  صيب المفاصل بين الرالمية

ياني قا   و  العامل الرث. و البعياه و الرسغين

إ جابيا يي بعض هؤالء المرةى مما  ع ي

.ت ار اً بين الصااف و الااء الرثياني



:التهاب المفاصل بين الرالمية البعياه ياط 

.من الحاالت % 12 الحظ يي و 

م رب ب اه  الحظ يي :التهاب مفاصل باتر

من الحاالت ،  اوي إلى انحالل العظام المجاوره للمفاصل% 16–5

المصابة، و إلى ت وهات اا اه مثل إصبع التلر وب  و نظارات

األوبرا 

جزي ،  ما  صاب المفصل الع( اناخال سالمية يي الرالمية األعلى ) 

الحرقفي، قا  تراي  هذا ال  ل بحراره ، 

ا اه و ناص وز  ، و غالباً ما ت و  اإلصابة الجلا ة واسعة وا

.



من اإلصابات المفصلية % 40و  الحظ يي :التهاب ياار صاايي

 و  الصاايية و  تراي  عايه بالتهاب المفاصل المحيطية،  و   

 فرق عن التهاب الفاار . من الحاالت ياط % 4-2معزوالً من 

اظر الالص  ب ونه  قل إ الما و تحا ااً للحر ة ، ما  نه غير مت 

تماماً ،و غير م تظم 

 ما ( بي باءاً من  سفل العموي الاط ي و تار جاً حتى العموي الرق) 

ات المعو ة يي التهاب الفاار الالص  و التهاب الفاار المراي  لإلصاب

.االلتهابية 



Toe Interphalangeal Arthritis and 
Sausage Digits



DIP Arthritis and Nail Changes



Polyarticular Arthritis



Arthritis Mutilans



Nail Pits









اهر  رب  الصااف عايه المظاهر المفصلية بأ

ااف  صيب الص.  و س وات و نايراً ما  تلوها 

من الحاالت ،و تت اسب ااه% 80األظاير يي 

،لية اإلصابة الظفر ة مع ااه اإلصابة المفص

بي ما ال  الحظ هذا التراي  مع اإلصابة ) 

( . الجلا ة الصاايية 



: الفحوص المخبرية 

و تع س الحالة االلتهابية 

(، المتممة   C.R.Pسرعة، تثفل، ) 

ا  رتفع تباى الغلوبولي ات الم اعية سو ة ، وق

.حمض البول 



:األشعة 

يي المظاهر ال عاعية يي التهاب المفاصل الصاا

ة إذ تظهر إصابة المفاصل بين الرالمي. مميزه

ت تبج ال ايره الحاوث يي الااء الرثياني ،) البعياه

ل األنرجة الرخوه، وال  الحظ ناص الت لس حو

 ي   ت. المفصل المالحظ عايه يي الااء الرثياني

ankylosisالفاصل المفصلي، و قا  تارط تماماً 
بوروي بوارز عظمية التاائية  بيره







يي تظهر التآ الت العظمية و ال ت و  هام ية  ما

اعاه الااء الرثياني و ل ن رانب هام ية، تتوسع ق

الً ماعراً الرالمية ال هائية لإلصبع و تتآ ل آخذه ا 

و  حتوي نها ة الرالمية الاانية التي استاق 

معطية م ظر الالم يي  ( tapering )صغرت 

 الحظ ارت اس سمحاقي .  Pencil in cupالاواه 

حول المفاصل المصابة، و قا  حاث انحالل 

. عظمي يي الرالميات ال هائية 



Progressive Erosion and Pencil in 
Cup Deformity





اب ويي حال وروي التهاب ياار صاايي  ظهر الته

و  غير المفصلين العجز ين الحرقفيين و الذي   

لتاائية مت اظر، ما تظهر البوارز العظمية ال بيره اال

العموي ة المجاوره لحواف الفارات 

nonmarginal ً .  و التي ال ت و  مت اظره    ا

و قا إ  إصابة العموي الفاري الرقبي لير  نايره

  تلط بال لع الجزئي يي المفصل الفهاي الفائاي 

atlantoaxial.



Asymmetrical
Sacroiliitis

Spondylitis

(Psoriatic or
Reactive Arthritis)

abnormal normal



asymmetric sacroiliitis



Non-marginal 
'chunky' 

syndesmophytes





: اإلنذار 

 الما إ  التهاب المفاصل الصاايي  قل  لماً و إ

  ل من التهاب المفاصل الرثياني ، إال  نه و ب

. عام مرض مترق

و إ  ال  ل الباتر م رب ب اه و مترق 

قل  ما التهاب الفاار الصاايي يهو  . بررعة

،إال     لماً و تحا ااً من التهاب الفاار الالص 

ر ايوعاً تراياه بالتهاب المفاصل المحيطية   ث

.مما هو مالحظ يي التهاب الفاار الالص  



:المعالجة 



ايات ياا ت في م . عالج التهاب المفاصل الصاايي حرب ااته 

لمحيطية االلتهاب الالستيروئيا ة يي ال  ل الفااري ويي األا ال ا

ني مثل إال  نه  ثيراً ما  لجأ إلى األيو ة المعالة للااء الرثيا. المحاويه

خذ ال لورو ين، الذهب،الرلفاسالز ن، و الميثوتر  رات، مع األ

لااء بالحربا     الرمية ال با ة لهذا الاواء   ثر مما هي عليه يي ا

ا ا قا الرثياني ، ما    الريطره على التهاب المفاصل الصاايي ال 

-25) تتطلب ررعات   بر من الجرعات المرتعملة يي الااء الرثياني

( . سبوع /ملغ50



التهاب المفاصل  اإلرت اسي

داء رايتر

و



-III اإلصابة ترا ميةAdditives

متالزمة رايتر والتهاب •

.المفاصل االرتكاسي



يي ر اي  صيب بأعراض 1916وصفه الطبيب هانز را تر  عام  

عي ية وإحليلية ومفصلية

 ي .ة عتبر ياء را تر  حا  ا ال التهابات المفاصل اإلرت اسي-

اإلصابات المفصلية التي تتلو

:خمج  يي م ا  بعيا عن المفصل
البروسيال االنتانات المعو ة بالرالمونيالوال يغيال واليرسي يا و-

وال امبيلوبا تر وال لوستر ا ا

ميا ااإلنتانات اإلحليلية غير الب ية مثل  خماج اإلحليل بال ال-



عايه

إال يي حاالت نايره حيث تظهر الحراره العالية وياا الوز 

:اإلصابة المفصلية
تصيب عايه المفاصل ال بيره خاصة يي األاراف الرفلية وب  ل 

.غير مت اظر
ت و  اإلصابة قليلة المفاصل ، باو ييها المفصل متورما ومؤلما  

ا ل ال اان وقا  أخذ اإلصبع

ييحاث الم قط ي التهابي% 40 صاب المفصال  العجز ا  الحرقفيا  يي 

والذي  تظاهربإعتالل المرتكزاتتتراي  إصابة المفاصل المحيطية 

يي م اا  ارت از األوتار والع التبألم وم ض

 سابيع من ال مج-األعراض الرر ر ة تظهر بعا   ام 

و  و  الباء تح  حاي





المظاهر خارج المفصلية

:اإلصابة الجلا ة
التهاب الح فة الحلاي  ظهر ب  ل اناياعات محمره غير مؤلمة واةحة الحاوي

قالع يموي غير مؤلم عايه

قا تظهر آيات متارنة ت به الصااف على الراحتين واالخمصين وتتراي  بإنذار سئ عايه

:اإلصابات الح و ة
وتتظاهر باةطراب نظم الالب  و قصور  بهر%( 1)نايره 

(الول  عصاب محيطية  و قحفية)ونايرا بإصابة عصبية عابره 
:اإلصابة العي ية

 سابيع4-1التهاب الملتحمة الالررثومي و  فى خالل 

(%40)التهاب قميص ع لي وعائي 
:اإلصابة اله مية

اإلسهال  رب  األعراض المفصلية بحوالي ال هر

:األعراض البولية الت اسلية
التهاب احليل عايه ال عرةي  و خفيف وغير مؤلم مع سيال  غير قيحي قا  تلو اإلصابة المعو ة

التهاب بروستات  و ع   الرحم اا ا





تقرن الراحتين في داء رايتر





التهاب الملتحمة في داء رايتر



Glossitis/ Mucocutaneous Lesions



SAPHOمتالزمة
 Acneإصابة  تراي  ييها التهاب الزليل مع عا

واناياعات بثر ة على الراحتين واألخمصين

Hyperostosisو يرا التعظم
والتهاب العظم





الفحوص المخبرية

ال  ورا يحود م بر ة نوعية لااء را تر

تع س الفحود الم بر ة ااه الحاث اإللتهابي

 حاث يار يم خفيف

الرائل المفصلي التهابي

HLA B27  من الحاالت% 70إ جابي يي نحو

ا م ن   ف  ةااي الجراثيم المرببة إللتهاب المفاصل  اإلرت اسي يي المصل  حيا 



األشعة

إصابة المفصلين الحرقفيين العجز ين

التهاب ياار

بوارز عظمية





اإلنذار

  فى معظم المصابين باعتالل المفاصل اإلرت اسي خالل  اهر

بعض الحاالت  ت رر ييها ال  س وتصبح مزم ة

:مشعرات إزمان اإلصابة هي
إصابة مفصل الورك-1

استمرار ارتفاع سرعة التثفل-2

عام اإلستجابة لم ايات اإللتهاب الالستيروئيا ة-3



المعالجة

 رتجيب معظم المصابين لم ايات اإللتهاب الالستيروئيا ة

 فيا التتراسي لين الما ا يي الهاب المفاصل اإلرت اسي التالي لل الميا ا

ع ا تطور وإزما  اإلصابة   م ن اللجوء إلى الرلفاساالز ن  و لمثبطات الم اعة

 و لحان الرتيروئياات الموةعي التي تفيا خاصة يي التهاب األوتار والمرت زات

اإلصابات خارج المفصلية غالبا ترتجيب للرتيروئياات الجهاز ة



يةالتهاب المفاصل المرافق لإلصابات المعو



:  Inflammatory Bowel Diseaseالااء المعوي االلتهابي  

 ولو  تتراي  آيات األمعاء االلتهابية مثل ياء  رو  و التهاب ال

فصلية الارحي بإصابة مفصلية، إما محيطية ت ابه اإلصابة الم

ي يي اعتالالت المفاصل سلبية المصل األخر ، و تغلب ي

ة حول اإلصابات المعو ة المتراياة ب رارات  و ب زف  و بإصاب

Pyodermaال رج  و بحمامى عااه، و التهاب الجلا المواتي 
gangromosum و   و  التهاب المفصل غير م رب و

  اسب سيره سير اإلصابة المعو ة



فصلين  و قا ت و  اإلصابة المفصلية محور ة ، ي يي الم

فاار العجز ين الحرقفيين و الفاار، م ابهة التهاب ال

 HLAB27المارط إال  نها  بطأ سيراً و تتراي  بإ جابية 
من الحاالت ياط ، و قا تالحظ تباالت% 75-50يي 

. عرةية اعاعية يي المفصلين العجز ين الحرقفيين ال



ائل ترتفع م عرات الطور الحاي، و   و  الر

.المفصلي التهابياً 

ترتجيب اإلصابة لم ايات االلتهاب 

عياً  و الالستيروئيا ة  و الرتيروئياات موة

 ً و  م ن المحايظة على الهجوع . رهاز ا

ازه يي باستعمال التتراس لين  و تغيير المج

.الحاالت المع اه 



Management: Axial Arthritis

•Anti-TNF-alpha therapy

–Lower threshold for use than with non-deforming 
peripheral arthritis

–Infliximab shown to improve symptoms of 
spondylitis (also peripheral arthritis) and also 

effective for IBD, thus preferred

•No evidence as a DMARD (yet)


