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WHAT IS RHEUMATOLOGY?

The term rheumatology originates from the 

Greek word rheuma, meaning “that which 

flows as a river or stream,” and the suffix -

ology, meaning “the study of.”Rheumatic 

disorders were attributed to humors that 

flow (rheuma) through the body to settle in 

joints and cause arthritis. The specialty 

rheumatology cares for patients with all 

types of arthritis and systemic autoimmune  

diseases.



Rhumatisme = Rheumatism

المفاصلأمراضيتضمنالرثويةاألمراضعلمإن

.والعضالتواألوتار

االضطرباتمنمجموعةهيالرثويةاألمراض

أعضاءفيوالبرانشيمالداعمةاألنسجةتصيب

الضامالنسجأمراضبدعيتوقدمختلفة،

Connective tissue diseasesأو

.الجهازيةالرثويةاألمراض



The Painter’s Family

Jacob Jordaens (1593-1678)

Evidence of: 

Rheumatoid Arthritis

The Virgin with Canon van

Der Paele, 1436

Jan van Eyck (1385-1440)

Evidence of:

Temporal (Giant Cell) 

Arteritis

Introduction to Rheumatology:  Historical Perspective







Rheumatology: 

James Gillray

“The Gout”

1799



Rheumatic Conditions

Osteoarthritis

Rheumatoid Arthritis

Gout

Lupus

Carpal Tunnel

Fibromyalgia

Vasculitis

Ankylosing Spondylitis

Sjogren’s Syndrome

Polymyalgia rheumatica

Psoriatic arthritis

> 100 rheumatic conditions exist



Osteoarthritis

(الداء التنكسي )الفصال العظمي 

Most common form of arthritis

Degenerative joint disease

– Cartilage

– Joints

– Tendons and ligaments

– Inflammation

Joint involvement

– Hips

– Knees

– Spine

– Hands

– Great toes

ACR. Osteoarthritis. 2015. Available at: www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Osteoarthritis

Image from: www.regenexx.com/wp-content/uploads/2008/07/knee_osteoarthritis.jpg



الداء الروماتوئيدي

Rheumatoid Arthritis

Images from: www.hss.edu/conditions_an-in-depth-topic-review-of-rheumatoid-arthritis.asp



Goutالنقرس
Excess uric acid → urate

crystal → joint deposit

Acute monoarthritis

- lasts days

- recurrent attacks

Uncontrolled 

hyperuricemia

tophi

polyarthritis



Scleroderma

Head and Neck 

Manifestations

–decreased mouth 

opening

initial complaint 19%



Ankylosing 
Spondylitis



يزمبعض المصطلحات المستعملة بعلم الرومات



:بعض المصطلحات المستعملة بعلم الروماتيزم

Arthralgia

(.يعيةليس من الضروري وجود سوابق سريرية غير طب)ألم في المفصل 

ArthritisArthropaty-

Oligoarthritis

Oligo- or pauciarticular 

= مفاصل أو مجموعة مفصلية مثل الرسغ 4–2التهاب مفصلي يشمل 

.مجموعة مفصلية واحدة

Polyarthritis

.التهاب مفاصل يصيب أكثر من أربع مفاصل أو مجموعة مفصلية

Synovitis

.التهاب سريري واضح لزليل المفصل



Arthritis = inflammation of a joint. 

Inflammation = Joint pain, stiffness, 
tenderness, redness, hotness, swelling & 
limited movement. 

Mono arthritis = one joint affected.

Poly arthritis > 4 joints affected.

Oligo/pausi-arthritis = 2-4 joints affected.



مصطلحات

Oligo- or pauciarticular disease is arthritis affecting two, three or 
four joints or joint groups (for example, the wrist or midfoot, 
which have many joints but are counted as a single site).

Acute or subacute inflammatory oligoarthritis mainly targets 
lower limb joints and is usually asymmetrical; it is a common 
presentation of seronegative spondarthritis

POLYARTHRITIS Polyarthritis is involvement of five 
or more joints or joint groups. In determining the 
cause it is helpful to consider whether the 
polyarthritis
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SEMIOLOGIE

Le gonflement diffus

Arthrite avec cellulite infectieuse



Polyarticular Arthritis



Acute = < 6 weeks

Chronic = > 6 weeks

Symptoms:

Articular symptoms

Non articular symptoms



:بعض المصطلحات المستعملة بعلم الروماتيزم

Synovitis
.التهاب سريري واضح لزليل المفصل

ويشاهد عند مرضى الداء الروماتوئيدي
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RHUMATOLOGIE 

Les structures

Normal         Inflammation               Dégénérescence



مصطلحات

-Tenosynovitis)التهاب غمد الوتر

Tendinitis-التهاب وتر.

Bursitis-التهاب كيسي أوزاللي.

Myopathy-مرض أو اعتالل العضالت.

Myositis-أمراض العضالت االلتهابية.

Serositis

.التهاب المصليات( التهاب جنب ـ التهاب تأمور ـ التهاب برتوان)



De Quervain’s tenosynovitis





مصطلحات

Enthesopathyاعتالل المرتكزات
.التهاب أو عدم طبيعية مكان ارتكاز الرباط أو الوتر أو المحفظة على العظم

تشاهد عند مرضى اعتالل المفاصل والفقار



ENTHESOPATHY

SNSA’s:
- Reiter’s

- AS

- Psoriatic

- IBD
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Les tendinites

Tendinite achilléenne

(Microtraumatismes: football)

Spondylarthropathie séronégative

Erosion



Spondyloarthropathies

Enthesopathy

Erosion

New bone







كيفية أخذ القصة السريرية

-االستجواب -
اسم المريض     العمر      الحالة العائلية       المهنة         

العادات        السكن       الحالة االجتماعية واالقتصادية

الشكوى الرئيسية الحالية❖

القصة المرضية الحالية❖

استعراض باقي األجهزة❖

السوابق الشخصية واالجتماعية والثقافية❖

السوابق العائلية❖
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Les tendinites

Epithrochléite

Epicondylite

Tendinite de de Quervain

(long abducteur et 

court extenseur du pouce)



ةاستعراض بقية األجهز•

الرأس والعنق▪

الجهاز العصبي▪

الجهاز القلبي الوعائي▪

الجهاز التنفسي▪

الجهاز الهضمي▪

الجهاز العضلي الهيكلي▪

يالجهاز البولي التناسل▪

الجلد▪

السوابق الشخصية❖

المرضية▪

الجراحية▪

الدوائية▪

نقل دم▪

تدخين، كحولية، ▪

مخدرات

السوابق العائلية❖

الفحص السريري



Rheumatic Review of Systems

Constitutional: fever, wt loss, fatigue

Ocular: blurred vision, diplopia, conjunctivitis, dry eyes

Oral: dental caries, ulcers, dysphagia, dry mouth

GI: hx ulcers, Abd pain, change in BM, melena, jaundice

Pulm: SOB, DOE, hemoptysis, wheezing

CVS: angina/CP, arrhythmia, HTN, Raynauds

Skin: photosensitivity, alopecia, nails, rash

CNS: HA, Sz, weakness, paraesthesias

Reproductive: sexual dysfunction, promiscuity, genital lesions, 

miscarriages, impotence

SkM: joint pain/swelling, stiffness, ROM/function, nodules



RED FLAG CONDITIONS

FRACTURE

SEPTIC ARTHRITIS

GOUT/PSEUDOGOUT

NERVE OR VESSEL PROBLEMS
Fever or unexplained weight loss

History of carcinoma

Immuno-supression

Ill health or presence of other medical illness

Night pain

Progressive pain



Musculoskeletal Complaint

Initial Rheumatic History and 

Physical Exam to Determine:
1.  Is it articular

2.  Is it acute or chronic?

3.  Is inflammation present?

4.  How many/which joints are involved?

5.  Are there RED FLAGS?

Joint Pain

Joint Swelling

Diffuse/Systemic Sxs



مقاربة المريض

نمط البدء❖

النقرسددي  أو،القيحددي): البدددء الحدداد1.

.(الحمى الرثوية

. (الفصال العظمي): البدء التدريجي2.

العوامل المحرضة❖

الرض1.

كالهيددددددددراالزين، )بعدددددددض األدويدددددددة 2.

...(. ميد أو المدراتآالبروكائين 

فدات األمعداء االلتهابيدة، آ)مرض آخدر 3.

(.الصداف، السيالن، اسهاالت

األعراض المفصلية تحديد ❖

البنى المصابةتحديد ❖



:  تحديد البنى المصابة

اإلصابة ضمن الجوف المفصلي▪

حول الجوف المفصلي▪

خارج المفصل▪



:األعراض المفصلية 

حيةالصبااليبوسة المفصلية-3

(التهابية)مديدة ▪

(ةتنكسي)أقل من نصف ساعة ▪

تحدددد الحركددة ودرجددة اإلعاقددة -4

.الوظيفية

.الضعف العضلي-5

6-Fatigue and malaise

.التظاهرات خارج المفصلية-7

: األلم المفصلي-1

ميكانيكي ▪

التهابي ▪

: التورم المفصلي-2

عدد المفاصل المصابة ▪

نوع المفاصل المصابة ▪

تناظر اإلصابة▪



Symptoms of an MSK Problem

Pain

Stiffness

Swelling

Deformity

Weakness

Instability

Loss of function

Fatigue and 

malaise

Depression and 

fear

Sleep disturbance

Symptoms of 

systemic disease



:(ي ميكانيكي أو التهاب) األلم المفصلي -1

حدار،، )نمطد  ومدتد ، ،انتشدارات ،األلدمومكان منشأ يحدد 

.(....ممض

. أو تفاقم الفعاليات الفيزيائية التي تخفف

:عالقت  بالجهد

...والتنكسيةالرضية ):فات الميكانيكيةاآل1.

...الرثيانيكالداء :فات االلتهابيةاآل2.

.األلم والتورم معا  بااللتهاب المفصلي يترافق 



:  التورم المفصلي-2
تحديددددد نمددددوذج اإلصددددابة ❑

:المفصلية

المفاصل المصابةعدد1.

نوع المفاصل المصابة2.

تناظر اإلصابة 3.
حادة أو مزمنة➢

.فترات من التحسن واالشتداد➢

مخربة ومشوهة➢



I-عدد المفاصل المصابة:

:التهدددددددداب وحيددددددددد المفصددددددددل

... والقيحيالنقرسي،الرضي)

.(...التدرن

اب التهد):التهاب قليل المفاصدل

ومتالزمددددددةالمقسددددددط الفقددددددار

.(.  ..رايتر

الددداء ):التهدداب عديددد المفاصددل

والدددددذأبالصدددددداف، الرثيددددداني

(....الجهازيالحمامي



II-نوع المفاصل المصابة:

قل المفاصل الكبيرة الحاملة لث

الداء التنكسي)الجسم

(. ....البدئي

المفاصل الصغيرة لليدين 

الداء الرثياني، )والقدمين

...(.، الداء التنكسي الصداف

قفيينالمفصليين العجزيين الحر

، التهاب الفقار المقسط)

...(.متالزمة رايتر  



:ةتحدد الحركة واإلعاقة الوظيفي-4

قدرة وظيفية طبيعية:1الدرجة 

غم مدن القدرة على القيام بفعاليات طبيعية، بالر:2الدرجة 

وجود اإلنزعاج أو تحدد الحركة في مفصل أوأكثر                   

اتد  يستطيع المريض أن يقدوم فقدط بدبعض مهم:3الدرجة 

العادية والشخصية

ي عجز تام أو شب  تام  والمريض بحاجة للكرسد:4الدرجة 

المتحرك أو أن  يالزم السرير



:التظاهرات خارج المفصلية-5
أو ( داء رينددو)بدئيددة :ظدداهرة رينددو

حدددددددور التقرحددددددات فددددددي )ثانويددددددة 

(. األصابع

مددة فددي متالز:جفدداف العينددين والفددم

التهدداب الملتحمددة، التهدداب )جددوغرن 

(القرنية والقرحات القرنية

:(التهدداب القزحيددة)احمددرار العينددين 

فددددي اعددددتالالت المفاصددددل الفقاريددددة 

...سلبية المصل وداء بهجت

فددددددي الددددددذأب :القرحددددددات الفمويددددددة

...الحمامي الجهازي، داء بهجت



:التظاهرات خارج المفصلية-5
أو ( داء رينددو)بدئيددة :ظدداهرة رينددو

حدددددددور التقرحددددددات فددددددي )ثانويددددددة 

(. األصابع

هدددي ارتكددداس شددداذ لاوعيدددة اتجدددا  

البرد





ظاهرة رينو 

مرحلة الشحوب               زرقة األصابع



أسباب ظاهرة رينو

، اسدددتخدام اآلالت المحدثدددة (مجهدددول السدددبب)ريندددوداء :ارتكاسدددي
Cervical spondylosisالرقبيالفقارلالهتزازات، داء 

يج ، داء النسددكريسددتصددالبة الجلددد، متالزمددة : مالضدداأفددات النسدديج 
، التهدداب الشددريان العقدددي الجهددازيالحمدداميالددذأبالمخددتلط، الضددام

، التهاب العضالت العديدالرثيانيالعديد، التهاب المفاصل 

التهدددداب ) برجددددر، داء الخثدددداراتالصددددمات أو :أمددددراض الشددددرايين
الرضوض، (السادالخثرياألوعية 

احمددرار الدددم، االبيضدداض، اضددطراب بروتينددات :األمددراض الدمويددة
الباردةالراصاتالدم، داء 

يدكلوراالفنيلأو ،االرغوتامينحاصرات بيتا، مركبات : األدوية



:التظاهرات خارج المفصلية-5
:(التهدداب القزحيددة)احمددرار العينددين 

فددددي اعددددتالالت المفاصددددل الفقاريددددة 

سلبية المصل 

...وداء بهجت

انالتهاب المفاصل المزمن عند اليفع

الذأب الحمامي الجهازي

الساركوئيد
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La (kérato)conjonctivite

Maladie de Reiter



Behcet’s Disease
Hypopyon
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La kératite (sèche)

Maladie (syndrome) de Sjögren
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L’uvéite (antérieure aiguë)

Les spondylarthropathies séronégatives

(spondylartyhrite ankylosante idiopathique)
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La sclérite

Episclérite                     Scléromalacie

Les vascularites idiopathiques (périartérite noueuse, 

granulomatose de Wegener) 

La vascularite de la polyarthrite rhumatoïde



:التظاهرات خارج المفصلية-5
مددة فددي متالز:جفدداف العينددين والفددم

التهدداب الملتحمددة، التهدداب )جددوغرن 

(القرنية والقرحات القرنية

فددددددي الددددددذأب :الفمويددددددةالقرحددددددات 

...الحمامي الجهازي، داء بهجت



Sjogren Syndrome



Scleritis



:التظاهرات خارج المفصلية-5

التظاهرات الجلدية
طفح الفراشة

الحساسية للضياء

التزر، الشبكي

الحاصات

القرحات الفموية

القالع



MALAR RASH  طفح الفراشة

Fixed erythema, flat 

or raised, over the 

malar eminences

tending to spare 

the nasolabial folds



طفح الفراشة

Malar rash:  This is a 

"butterfly-shaped" red 

rash over the cheeks 

below the eyes and 

across the bridge of 

the nose. It may be a 

flat or a raised rash.

The rashes are made 

worse by sun 

exposure.



Skin Manifestations

Malar or Butterfly 
Rash

Discoid Rash –
Stimulated by UV light

Skin manifestations 
only appear in 30-
40% of lupus patients. 



PHOTOSENSITIVITY الحساسية للضياء

Skin rash as a 

result of unusual 

reaction to sunlight

by patient history 

or physician 

observation



Alopeciaالحاصات



:التظاهرات خارج المفصلية
فددددددي الددددددذأب :القرحددددددات الفمويددددددة

...الحمامي الجهازي، داء بهجت



القرحات الفموية ويجب ان تشاهد من قبل الفاحص

وهي قرحات غير مؤلمة في الفم 
او األنف

Oral ulcer: Painless 
sores in the nose or 

mouth need to be 
observed and 

documented by a 
doctor.



ORAL ULCERS القرحات

الفموية 
Oral or 

nasopharyngeal 

ulceration

Usually painless, 

observed by a 

physician



Behcet’s Disease
القالع الفموي



Behcet’s Disease
Genital Aphtousالقالع التناسلي 



http://162.129.70.33/images/dermatomyositis_2_050103.jpg


:التظاهرات خارج المفصلية

االصابات الجهازية 

القلبي الوعائي

التنفسي

الكلية

العصبي



http://odlarmed.com/wp-content/uploads/2009/02/pig_myocarditis.gif


Libman-Sacks endocarditis 

التهاب الشغاف الالجرثومي

SLE can be 
associated with 

endocarditis. Shown 
here is Libman-

Sacks endocarditis 
in which there are 

many flat, reddish-
tan vegetations 

spreading over the 
mitral valve and 

chordae.







:يجب أيضا  عند استجواب المريض

.معرفة سير وتطور المرض▪

...(.مدى االلتزام بها، االيقاف وسبب  )العالجات السابقة▪

.   حالة المريض االجتماعية والنفسية▪

اب التهددداب الكبدددد الفيروسدددي، التهددد) السدددوابق المرضدددية الشخصدددية▪
، ، السدددديالن البندددديالزحدددار، االلمانيددددة، الحصدددبة بالعقدددددياتالبلعدددوم 
...نقل دم، عمل جراحي، (الصداففات األمعاء االلتهابية، آ، التدرن

المفاصل ، اعتاللالعظمي، النقرس، الفصالالرثياني)القصة العائلية ▪
...(. فات األمعاء االلتهابيةآالفقارية، 

.(...، تعاطي المخدراتالتدخين، الكحولية)العادات▪

.المهنيةالتعرضات▪
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Polyarthropathy and Age
Age Males Females

Young Reactive Arthritis SLE

Ankylosing Spondylitis Rheumatoid Arthritis

Psoriatic Arthropathy

Enteropathic Arthropathy

Middle Age Gout Rheumatoid Arthritis

Sicca Syndrome

Generalised Osteoarthritis

Elderly Polymyalgia Rheumatica

Pseudogout, Malignancy



السريريالفحص 
(المعاينة العامة)التأمل العام 

درجة العجز الوظيفي لدى المريض 

ية األلدم أثنداء المشدي، صدعوبة فدي المشدي، الوضدع) مشية المدريض 

(.  العكازةالتي يتخذها، هل يحتاج لمساعدة كاستخدام 

صدول يفحص المريض على سرير الفحدص بعدد أن يندزع مالبسد  للح

بالفدداحص مراقبددة المددريض وهددوويجدددرعلددى فحددص دقيددق ومددتقن، 

مدريض يقوم بنزع وارتداء مالبس  ألن التهابات المفاصدل قدد تعيدق ال

.عن القيام بهذ  المهمات األساسية اليومية



لةالمقارنة دوما  مع الجهة المقاب:الفحص المفصلي

التأمل ❑

الجس❑

الحركة ❑

القياس ❑

:  تحديد البنى المصابة

اإلصابة ضمن الجوف المفصلي▪

حول الجوف المفصلي▪

خارج المفصل▪



I-التأمل:
: الجلددد السدداتر للمفصددل

االحمدددرار، االنددددفاعات، 

....الندبات

التورم المفصلي 

آفددددددددددددة : التشددددددددددددوهات

...مزمنة

ل دليدد: الضددمور العضددلي

إزمددددددان والالاسددددددتعمال 

بسبب األلم



.على السطح الباسط للمرفقمتقشرةحماميةلويحات: صدافياندفاع -1

(.التحسسبفرطالتهاب أوعية )فرفريةاندفاعات -2

.  صاعقة مع نخر جلدي ثانويفرفرية-3



التشوهات
الروح والفحج▪

الخلع وتحت الخلع▪

افتشو  ثابت باالنعط▪

اطتشو  ثابت باالنبس▪

مفصل شاركو▪

تشوهات الرثياني، ▪

الصداف، 

.....التنكسي

اء مفصل شاركو في سيا، الد

السكري





الضمور العضلي

:الضمور العضلي

.عدم استعمال المفصل1.

التهاب األنسجة المحيطة2.

.بالمفصل

االعتالالت العصبية 3.

.االنضغاطية

:داء تنكسي في الركبتين

ضخامة عظمية وضمور في مربعة 

الرؤوس



II-الجس:
الموضعيةالحرارة❑

يالم المفصليإلا❑

رم التوتحديد طبيعة ❑

يالمفصل

ةالفرقعة المفصلي❑
(بالجس والحركة)



التورم المفصلي
ملمسددد  ):الزليدددلالتهددداب ❖

(.  ا  سفنجياوناعما  

:االنصدددددددباب المفصدددددددلي❖
في الركبة أوعالمة التموج)

(.الداغصةنهز 

ذات :الضددددخامة العظميددددة❖

ملمددس قدداس وغيددر متحركددة 

وتددددل علدددى تشدددكل المنددداقير 

ت العظم تحثخانةالعظمية أو 

. الغضروف



ةتورم الجيب فو، الداغص(         التورم واإلحمرار) التهاب مفصل نقرسي



III-الحركة:
.والمنفعلةالفاعلةالحركةومدىسعة

.اذةشبوضعياتبلطفالمفصلتحريك:المفصلثبات

صدريصوتأوباالحتكاكإحساس):المفصليةالفرقعة

وعلىالمفصلية،السطوحانتظامعدمعلىتدل،(المفصلعن

.اآلفةإزمان

األخرىليدفو، المفصل بينما تقوم االجاسةتفحص الفرقعة بوضع اليد 

.ةبتحريك المفصل بشكل منفعل، وقد تكون الفرقعة مسموع



ة صفر يجب فحص الحركة الفاعلة والمنفعلة بدءا  من الوضعي

-مشية المريض، اختبار وظيفة اليدين-



ددةتفحص الحركة المنفعلة بلطف فقد تكون مح

(.  التالي للتشنج العضلي)بسبب األلم 

.  الزليلأو التهاب االنصباب

.أو وجود تشو  ثابت في المفصل

عندما ال »تشوها  ثابتا  في االنعطاف «يقال إن هناك 1.

حركة البسط في المفصل، اجراءنستطيع 

عندما »تشوها  ثابتا  باالنبساط  «وبالعكس يقال إن هناك2.

.تكون حركة العطف محددة



ددةتفحص الحركة المنفعلة بلطف فقد تكون مح

(.  التالي للتشنج العضلي)بسبب األلم 

.  أو التهاب الزليلاالنصباب

.أو وجود تشو  ثابت في المفصل

عندما ال »تشوها  ثابتا  في االنعطاف «يقال إن هناك 1.

نستطيع اجراء حركة البسط في المفصل، 

عندما »تشوها  ثابتا  باالنبساط  «وبالعكس يقال إن هناك2.

.تكون حركة العطف محددة




