
التهابات األوعية



تعريف التهاب األوعية

لنهاب مجموعة من الكيانات السريرية واإلمراضية تتميز با

وتخريب األوعية الدموية  بالية مناعية





الوبائيات
هي امراض نادرة الحدوث

19.8 per million

عاما74-65ذروة العمر لوضع التشخيض 

إصابة الذكور أكثر

العوامل العرقية والجغرافية تلعب دورا في حدوث التهاب االوعية



اإلمراضية

مستضد داخلي أو خارجي•

ارتكاس مناعي غير طبيعي•

استعداد وراثي عند المريض•



األلية اإلمراضية

هل هي البادئة –الخاليا البطانية •

معقدات مناعية•

الخاليا التائية والبالعة والسيتوكينات•

جزيئات االلتصاق•



تصنيف التهابات االوعية
Chapel-Hill Conference, 1994

التظاهرات السريرية والنسيجية•

حجم االوعية المصابة•

التظاهرات المصلية المناعية المميزة•

دراسة االنسجة المصابة كيميائيا مناعيا•

•immunohistochemistry





Jennette JC, Falk RJ. N Engl J Med. 1997;337:1512-1523.

تصنيف التهاب االوعية

عمالقةالتهاب الشرايين بالخاليا ال–اصابة االوعية الكبيرة •

داء تاكاياشو-•

يالتهاب ماحول الشريان العقيد-اصابة االوعية المتوسطة•

داء كاوازاكي-•



ت التهاب االوعية الصغيرة مع توضع معقدا

مناعية

التهاب اوعية بفرط التحسس•

فرفرية هينوخ شونالين•

داء بهجت•

التهاب اوعية بالراصات الباردة•

RA,SLEالتهابات االوعية باالمراض الرثوية•

Jennette JC, Falk RJ. N Engl J Med. 1997;337:1512-1523.



دات التهاب اوعية صغيرة بدون توضع معق

مناعية

Pauci-immune

داء واغنر•

داء تشيرغ ستراوس•

التهاب العروق العديد المجهري•

Jennette JC, Falk RJ. N Engl J Med. 1997;337:1512-1523.



تشخيص التهاب األوعية



المظاهرالسريرية

تهابيةاستجابة جهازية التهابية تالية لتحرر الوسائط االل-1•

اعراض سريرية وعالمات مخبرية•

:تظاهرات ناجمة عن اصابة االجهزة بألية -2•

نزف–فقد بنية الجدار المتماسكة •

زيادة نفوذية أو نزف:رقة جدر األوعية •

نقص تروية أو احتشاء:تضيق أو انسداد الوعاء •



التظاهرات السريرية

نقص الشهية•

وهن•

االم عضلية عديدة•

التهاب مفاصل•



اوعيةالتظاهرات السريرية التي تقترح التهاب

اصابة جهازية عديدة التهابية•

استمرار تدهور وظيفة عضو مهم•

فقد وزن,ترفع حروري•

ازدياد صفيحات,فقر دم شديد,سرعة تثفل عالية•

دالئل التهاب أوعية صغيرة•

رسابة بولية فعالة:كلية •

تغيرات نفسية,هبوط قدم :تغيرات عصبية حادة •



دالئل التهاب اوعية صغيرة

نفث دم

زلة



دالئل التهاب أوعية صغيرة

فرفريات مجسوسة•

نزف•



دالئل افة وعائية



ديدالئل نقص تروية مع غياب التصلب العصي



يجب أن نتوقع التهاب األوعية 

عند أي مريض عنده اصابة عدة أجهزة اليمكن 

تفسيرها بانتان أو مرض خبيث

لف المعضلة التشخيصية هي ندرة تصادف مخت

انواع التهاب االوعية



عند كل مريض متوقع اصابته يجب ان نسأل

هل هناك مرض مقلد بتظاهراته التهاب االوعية•

هل هناك سبب ثانوي اللتهاب االوعية•

ماهي شدة التهاب االوعية•

كيف يمكن تأكيد تشخيص التهاب األوعية•

ماهي الحاالت التي تتظاهر بها التهابات األوعية•



حدث دائما يجب التفتيش عن االمراض التي ت•

تظاهرات مماثلة والتي لها عالج خاص

Don’t Guess

*



:األمراض المشابهة اللتهاب األوعية

(األرغوت)األدوية•

(التهاب الشغاف الخمجي)االنتان•

الخباثات•

الصمة الكولسترولية•

ورم األذينة المخاطي•

متالزمة أضداد الفوسفو لبيد•



فقر الدم المنجلي•

فرفرية نقص الصفيحات الخثارية•

الداء النشواني•

االسقربوط•



يجب نفي االنتان عند كل مريض عنده التهاب

أوعية مع مظاهر جهازية

اناتأقترح معايرة البروكالسيتونين ألنه يرتفع باالنت•



متى نشك وجود امراض تشبه التهاب 

األوعية 

وجود نفخات قلبية•

تنخر نهايات اصابع الطرفين السفليين•

نزف على الشظية•

اضطراب وظائف الكبد•

قصة استعمال ادوية•

اتصاالت جنسية خطرة•

وجود مرض خبيث مشخص سابقا•

وجود ترفع حروري غير عادي•



مقلدةاالختبارات المفيدة في كشف األمراض ال

لطاخة دم محيطية•

أضداد ومستضدات التهابات الكبد الفيروسية•

اختبارات االيدز•

كشف السموم بالبول•

تصوير األوعية•

ايكو القلب•



Don’t Miss It

االنتانات الفيروسية يمكن ان تقلد االمراض الرثوية •

ومتالزمات التهاب األوعية

التهاب ماحول الشريان العقيدي–التهاب الكبد البائي •

داء الراصات الباردة-Cالتهاب الكبد •



األسباب الثانوية اللتهاب األوعية

(RA,SLEخاصة )أمراض النسيج الضام •

(التهابات الكبد)االنتانات•

دث يمكن أن تح(البروبيل يوراسيل.الهيدراالزين )االدوية•

حتى بعد ايقاف الدواء ANCAالتهاب أوعية إيجابي 



مقاربة مريض التهاب األوعية

:الخزعة من العضو المصاب مهمة لتحديد -1•

حجم الوعاء-أ•

المظاهر النسجية اللتهاب االوعية-ب•

خاليا عمالقة-حبيبومات-نخر جدار الوعاء)•

C3توضع المتممة –وجود معقدات مناعية •

تصوير األوعية المساريقية أو الدماغية-2•



االختبارات المخبرية المفيدة

(تشكلها أو توضعها)كشف المعقدات المناعية •

العامل الرثياني والغلوبولينات القرية-أ•

ANA-ب•

C3.c4انخفاض مستوى المتممة-ج•

عية اختبارات دالة على التهاب اوعية نخري بدون معقدات منا•
 :ANCA

البروتين االرتكاسي–سرعة التثفل •



الخزعة النسيجية

اخذ الخزعة مباشرة اذا كان ممكنا•

يجب أن تؤخذ من النسيج المصاب•

الرئتين عادة مشخصة•

الكليتين غالبا مشخصة•

الجلد  احيانا مشخصة لكن سهلة الحصول عليها•

من مخاطية األنف والجيوب ممكن ان تكون غير مشخصة •

ولكن سهلة الحصول عليها



النسج هي نقطة الفصل في التشخيص•

Don’t Forget

*



Don’t treat lab tests



لوحده نادرا مشخصANCAإيجابية 

مع النهاب جيوب مزمن وارتشاحات  c-ANCAإيجابية•

من % 98رئوية ورسابة بولية فعالة تدل على واغنر 

الحاالت

على مع التهاب جيوب مزمن فقط يدلc-ANCAإيجابية•

من الحاالت% 12واغنر 

Langford CA. Clev Clin J Med .1998;65:135–140.



Antineutrophil Cytoplasmic 

Antibodies

•ANCA by ELISA 

methods

•Proteinase 3 

(PR3) 

= Wegener’s 

disease

•Myeloperoxidase 

(MPO) = MPA



Cالتهاب الكبد 

اهم سبب التهاب االوعية بالراصات الباردة•

الغلوبولينات القرية تؤدي ألذية النسج•

المريض ايجابي العامل الرثياني•

البريدنيزون ومثبطات المناعة تزيد الحمل الفيروسي•

اناألنترفيرون الفا يفيد بعالج التهاب االوعية واإلنت•

على الرغم من العالج النكس شائع•

Agnello V. Rheum Dis Clin North Am .1996;22:1–21.



التهاب الكبد البائي

من حاالت التهاب الشريان العقدي% 50-10يصادف في •

يةيتظاهر بالتهاب اوعية جهازي مع وظائف كبد غير طبيع•

األذية النسجية تالية للمعقدات المناعية•

ساتروالعالج يشمل استعمال الستيروئيدات ومضادات الفي•

فصادة البالزما•



HIVالتهاب األوعية بسياق 

:ممكن ان يقلد كل مايلي •

التهاب الشريان العقدي•

التهاب أوعية تشيرغ ستراوس•

التهاب أوعية بفرط التحسس•

•SLE, التهاب أوعية عصبية مركزية,متالزمة جوغرن

طات العالج بمضادات الفيروسات ومن الممكن أن تفيد مثب•

المناعة

•Cueller ML. Rheum Dis Clin North Am .1998;24:403–422.



اعتبارات عامة في عالج التهاب األوعية

وعالج األذية النسجية بالتهاب األوعية تتطلب تشخيص عاجل•

مبكر

فيدتشارك جرعات عالية من الستيروئيدات وسامات الخاليا م•

العالج الفعال يحسن االنذار•

يجب اجراء توازن بين الفائدة والسمية•

الفائدة العالجية الجيدة تحتاج تحديد شدة ومدة العالج•



مالحظات مهمة

مرض جهازي التهابي يجب توقع التهاب اوعية•

دائما يجب التفتيش عن سبب التهاب األوعية•

يجب استعمال المخبر والخزعات عند وجود استطباب•

تذكر أنك تعالج مريض وليس نتائج المخبر•

التشخيص والعالج المبكر منقذ لحياة المريض•

يجب نفي التهابات الكبد الفيروسية دائما•

يجب التفكير بامراض النسيج الضام •



Polyarteritis nodosa

Definition

Small and medium-sized artery 

inflammation involving the skin, kidney, 

peripheral nerves, muscles, gut and lung.









Giant cell arteritis (ACR 1990)

• Age at disease onset  50 years

• New headache

• Temporal artery abnormality

• Elevated erythrocyte 

sedimentation rate: ESR>50mm/h

• Abnormal arteri biopsy

3  criteria  





Wegener granulomatosis

Definition

• A multisystem disorder of unknown 

atiology with a charasteristic clinical and 

pathological complex

• Aseptic inflammation leads to necrosis, 

granuloma formation and vasculitis of 

the upper and lower respiratory tracts

• Glomerulonephritis may develop in 75% 

of patients

• Variable degrees of small (occasionally 

medium)-sized vessel vasculitis   



Wegener granulomatosis (ACR 

1990)

• Nasal or oral inflammation

• Abnormal chest radiograph

• Urinary sediment - microhaematuria

• Granulomatosus inflammation on 

biopsy

2 criteria











Churg-Strauss syndrome

Definition

Allergic granulomatosis and angiitis 

characterized by pulmonary and systemic 

small vessel vasculitis, extravascular 

granulomas and eosinophilia.

Clinical features

• Presence of asthma or allergic rhinitis

• Constitutional symptoms: fever, weight loss

• Multisystem involvement

• Histology: tissue infiltration by eosinophils, 

necrotizing vasculitis and extravascular 

granulomas 



Henoch-Schönlein purpura

Definition

The most common vasculitic syndrome 

of childhood.

Generally a benign disorder that follows 

an intercurrent illness, usually of the 

upper respirastory tract.

A self-limiting course in most children: 

systemic involvement or serious 

sequelae are infrequent.



Henoch-Schönlein purpura 

(ACR 1990)

• Palpable purpura

• Age < 20 yr at disease onset

• Bowel angina

• Wall granulocytes on biopsy

2 criteria



Kawasaki disease

Definition

An acute febrile disease occuring most 

commonly in infants and children under 5 

years of age.

Vasculitis, especially of the coronary 

arteries, is the most serious and life-

threatening complication of the disease.



Cutaneous vasculitis

Definition

Polymorphonuclear inflammation of the 

vessel wall of small to medium-sized 

vessels which supply nutrients to the skin.

Circulating immune complexes are involved 

the pathogenesis, but a complex 

interaction of cytokines, vasoactive amines 

and endothelial cells is necessary for 

disease expression. 



Cutaneous vasculitis

Clinical features

• Skin: palpable purpura, urticaria-like 

lesions, livedo reticularis, ulceration, 

necrosis

• Systemic involvement: arthritis, 

glomerulonephritis, gastrointestinal 

haemorrhage or colic

• Prognosis is dependent upon the organ 

systems involved.



Drug induced vasculitis

• multiple agents but low incidence

• newer classes- quinolones, interferon, 

other biologics, drugs of abuse 

(cocaine, metamphet)

•



التهاب األوعية المحدث باألدوية

ANCA-MPOإيجابي •

الهيدراالزين والبروبيل يوراسيل•

(حطاطات–فرفريات )تظاهرات جلدية محددة لذاتها •

ممكن ان يكون جهازي•

سيطرة اصابة الطرفين السفليين•

االم مفصلية وعضلية•



C-ANCA (cytoplasmic ANCA) is most 

commonly directed against the serine protease, 

proteinase 3(PR-3) and strongly associated with 

Wegener's granulomatosis (less so with  CS, 

MPA)

P-ANCA (perinuclear ANCA) is more 

heterogeneous. It may be directed against 

myeloperoxidase (as seen most typically but 

not exclusively in microscopic polyangiitis), 

lactoferrin, elastase, cathepsin G and other 

antigens

ANCA

Confirm by ELISA!



العالج

مثبطات المناعة-1

سامات الخاليا

الستيروئيدات 

Aالسيكلوسبورين 

– anti)األضداد وحيدة النسيلة  CD3 )

فصادة البالزما-2

إزالة المستضدات-3

مضدات الفيروسات-4





التهاب األوعية معضلة تشخيصية

األعراض والعالمات السريرية واسعة الطيف•

هناك حاالت تقلد بتظاهراتها التهاب األوعية•

هناك اسباب ثانوية اللتهاب األوعية•

تعدد اشكال التهاب األوعية•


