
Polymyositisالتهاب العضالت العديد  
و التهاب اجللد و العضالت

Dermatomyositis



• 37 year old woman who 

presents with history of 

progressive mainly proximal 

weakness and respiratory 

involvement.



Why is she weak?

Neuropathy, Myopathy

Or 

Myositis?





Proximal Muscle 

Weakness

Myopathy

Or 

Myositis



• DIFFERENTIAL DIAGNOSIS:

• Polymyositis

• Myasthenia Gravis

• Electrolyte disturbances 

• Metabolic/endocrine myopathies

• Muscular dystrophy

• Guillain-Barre Sy 





Myopathy



التهاب العضالت                  
POLYMYOSITIS

اعتالل عضالت التهابي مجهول السبب•

1/ 2الرجال : نسبة اصابة النساء •

DRw52و  HLA DR3تترافق مع •

العقد الخامس: قمة الحدوث •

الضام ثلث الحاالت تترافق مع مختلف أمراض النسيج•
MCTDو  RA, SLE, SS: مثل 

malignancyتترافق مع الخباثة 10/ 1•



تتصنيف التهاب العضالت والتهاب الجلد والعضال•

PMالتهاب العضالت البدئي مجهول السبب -1•

DMالتهاب الجلد والعضالت البدئي مجهول السبب -2•

•3-DM وPM المرافق للتنشؤاتneoplasia

•4-DM وPMالمرافق ( الشبابي)عند األطفال

اللتهابات األوعية

•5-DM وPMالمرافق ألمراض النسيج الضام



:التشخيص التفريقي لهذه اإلصابات مثل
Inclusion body myositisذات األجسام االندخاليةالعضالتلتهاب -1

والذي يصيب الرجال عادة بعد سن الخمسين وهو ذو بدء مخاتل، و استجابة سيئة

:التهاب العضالت الحبيبومي-2
والصفاق بالحمضاتالتهاب العضالت-3

التهاب العضالت المرافق إللتهاب األوعية-4

الحجاجيالتهاب العضالت-5

 Nodularأو العقدي  Focalالتهاب العضالت الموضع-6
التهاب العضالت المكلس-7
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PMالتهاب العضالت البدئي مجهول السبب 
:المظاهر السريرية

1/ 2، و تكون إصابة اإلناث أشيعيصيب التهاب العضالت األعمار كافة 

جلد وعضلات.doc
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،المظهر السريري الرئيس هو الضعف العضلي في العضالت الدانية

(التطور تدريجي).يبدأ خلسة و يتطور خالل أسابيع أو أشهر

ط في حاالت نادرة يكون البدء حاداً و مترق خالل أيام، يصبح معها تمشي
 ً الشعر،و صعود السلم،و النهوض من وضع القرفصاء صعبا

من الحاالت%50-25في و قد يشكو المريض من ألم عضلي أو مضض .

من الحاالت% 75تعف االصابة عن العضالت القاصية في 

.تعف اإلصابة دائماً عن العضالت المحركة للعين
و و إن إصابة العضالت التنفسية عالمة خطيرة تستدعي دخول المشفى

،المراقبة الحثيثة
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ال تتأثر المنعكسات الوترية في بدء اإلصابة و ال يالحظ الضمور

،مما يساعد على تفريق هذه اإلصابات عن اإلصابات العصبية

(من الحاالت% 25) بخاصة عندما يكون هناك إصابة في العضالت القاصية 
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المظاهر خارج العضلية

.التعب،و فقد الوزن، و الحرارة الخفيفة-1
قد يحدث التهاباً غير مخرب في المفاصل-2

3- ً و تكون إصابته بشكل التهاب عضلة قلبية،% (30)يصاب القلب أحيانا

.أو استرخاء قلب احتقان، او قلب رئوي،أو اضطراب نظم
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.فتكون بشكل عسرة بلع،أو سوء حركية األمعاء% (25)اإلصابة الهضمية-4
عن ضعف عضالت الصدر،أو عن ذات رئة %(10-5)تنجم اإلصابة التنفسية -5

ى قصور و قد تقود اإلصابة الصدرية إل(تليف رئوي)إصابة خاللية أو ،استنشاقية

.تنفسي

جلد وعضلات.doc
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DMالتهاب الجلد والعضالت البدئي مجهول السبب -2

إن التهاب الجلد و العضالت هو التهاب العضالت المذكور
 ً يةمع مظاهر جلدية قد تسبق أو تتلو اإلصابة العضلسابقا

.من الحاالت% 30و تالحظ هذه اإلصابة في نحو 

جلد وعضلات.doc
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 PRIMARYالتهاب الجلد والعضالت البدئي •

IDIOPATHIC DM

ليةاالصابة الجلدية قد تسبق أو تتلو االصابة العض•

 Gottron’s signعالمة غوترون •

 Heliotrope rashالهالة البنفسجية •

عالمة الشال•

سنة من االصابة2قد تظهر الخباثة  قبل او بعد •



،تبدأ اإلصابة الجلدية عادة بوذمة في الوجه و اليدين و القدمين بخاصة في األشكال الحادة

.  heliotropeثم تظهر هالة بنفسجية حول العينين
حمامية حطاطية متوسفة قليالً، حساسة للضياءاالندفاعات الجلدية فتكون

تتوزع

(Vعالمة) على الوجه أو في مقدم الرقبة و أعلى الصدر -1

،أو في توزع الشال

أو على السطوح االنبساطية للمفاصل،وحول قاعدة الظفر-2

و تبدي رؤوس األصابع خشونة و تقشراً . حيث يالحظ فرط نمو في الجلد

(يد الميكانيكي)في الجلد 

أو تكلسات تحت الجلد( التهاب أوعية)كما تظهر قرحات جلدية أحياناً 
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بخباثاتمن الحاالت% 8يترافق  التهاب الجلد و العضالت في نحو 

يظهر خالل سنتين من تشخيص اإلصابة-1

2- ً  .عادة في األشخاص الذين تجاوزوا الستين عاما
الخباثات شيوعاً في هذه الحالةأكثر-3

.أورام الرئة ،و المبيض ،و الثدي ،و الجهاز الهضمي ،و آفات تكاثر النقي
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إن تشخيص اإلصابات العضلية السابقة و المجهولة السبب

:يقتضي نفي اإلصابات العضلية المعروفة السبب و أهمها
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:اإلصابات العضلية الدوائية-
و أهم األدوية المتهمة الستيروئيدات-

الكلوروكينكما أتهم الديبنسالمين،و السيميتيدين، و.

،الكلوفيبرات ، و الستاتين ، و الليبروليد، و البروكائين أميدو

و الكولشسين،  (AZT)والهيدراالزين، و الزيدوفودين

.  Bو السيكلوسبورين، و األمفوتيريسين
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االستعمال الستيروئيدات ،وبخاصة بالمقادير العالية أو ب•
أو ضعف عضلي داني بدون الم عضليتحدث المديد

مضض
•Dose related – rare in <10mg/day; >40-60 usually 

results in some weakness

ضلية ال تصاب عضالت العنق ،و ال ترتفع الخمائر الع.•
،في هذا الشكل

خفيفة، و يصيب   EMGو تكون تبدالت الـ•
الضمور األلياف العضلية

من النمط الثاني•

اشرة بعد اعتالل العضل بالستيروئيدات يمكن أن يحدث مب
بدء العالج أو بعد سنوات 
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Drug-Induced

Steroids

• Glucocorticoids – direct catabolic effect 

on skeletal muscle via amino acid for 

gluconeogenesis

• Also interfers with ILGF-1 signaling →

increased myocyte apoptosis

• CK usually normal; EMG usually normal

• With reduction or D/C of steroids, ^ 

strength within 3-4 weeks



:اإلصابات العضلية في سياق األخماج
العنقوديات التهاباً قيحياً في العضالت و بخاصة في منطقة اإلستواءتحدث-1

echovirusو الحمة اإليكوية،  HIVكما تحدث إصابة عضلية في سياق الخمج بالـ،
مرافقة ألخماج الجملةالعصبية المركزية

.  HTLV-1و،  Bوحمة التهاب الكبد  Bو عابرة في سياق األنفلونزا و الكوكساكي
يحدث التهاب العضالت في سياق اإلصابات الطفيلية-2

 Trichinosisالتوكسوبالزماو التريبانوزوما و داء الشعرينات
و يترافق بارتفاع الحمضات و ارتفاع أضداد الطفيلي

.و يمكن كشف الطفيلي  في الخزعة العضلية
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  :اإلصابات العضلية االستقالبية-3
،)عوز ميوفوسفوريالز أو المالتاز) آفات خزعة الغليكوجين -أ

(زعوز الكارنيتين أو كارنيتين بالمترانفيرا) آفات خزن الشحوم -ب

تسبب هذه اإلضطرابات آالماً عضلية جهدية عادة مع ضعف عضلي

و أحياناً انحالالً عضليا

.يعتمد التشخيص على الدراسة الكيماوية للخزعة العضليةًً 
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Metabolic

• Disorders of glycogen 

metabolism

• McArdle’s – def of 

myophosphorylase

• Usually exercise induced, usually 

develop in childhood

• May be associated with severe 

cramping and rhabdo

• Subset with proximal muscle 

weakness as adults



Metabolic

• Disorders of glycogen metabolism

• Glycogen deposition on biopsy

• Forearm Ischemic Exercise test –

venous lactate and NH3 levels pre and 

post tourniquet

• Mitochondrial myopathies

• Disorders of lipid metabolism

• Carnitine deficiency – proximal muscles 

affected with ^CK and myopathy on EMG



يترافق اضطراب الشوارد بخاصة البوتاسيوم و الكالسيوم و المغنزيوم-4

،و الفوسفور والصوديوم بضعف عضلي

.و كذلك اضطراب وظيفة الدرق زيادة أو نقصاناً ، و اضطرابات الميتوكوندريا
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 :الفحوص المخبرية
:تجري الفحوص المخبرية

لنفي األسباب المعروفة إلصابة العضالت-1

(…الشوارد ، وظائف الدرق،زروع،أضداد العوامل الخمجية)

.و لنفي وجود ورم مرافق
اإلصابة العضلية االلتهابيةةحد-2
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 :الخمائر العضلية-
   LDH،األلدوالز ,  SGOT, CPKترتفع الخمائر العضلية-1

و قد يقتصر اإلرتفاع على بعض هذه الخمائر

من المصابين بالتهاب العضالت% 5تبقى الخمائر المذكورة سوية في -2

.و عادة في األشكال المزمنة
يستعمل عيار هذه الخمائر بوصفه مشعراً  لالستجابة-3
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الل يظهر الميوغلوبين في البول في الحاالت الحادة المرافقة لالعت
العضلي

.و يزداد الكرياتين في الدم و البول بوجود نخر أو ضمور عضلي
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 .يمكن معايرة األضداد النوعية: معايرات مناعية -
كما تساعد هذه المعايرات على تشخيص إصابات العضالت المرافقة

الرثيانيالذأب الحمامي، داء جوغرن، الداء)ألمراض النسيج الضامة المختلفة

.(و داء النسيج الضام المختلط،
.مثل ارتفاع سرعة التثفل و إيجابية العامل الرثياني:  فحوص غير نوعية -

جلد وعضلات.doc


 :  anti-JO-1  antisynthetaseآفات العضالت المرافق ألضداد السينثتار
من التهاب العضالت و تتميز ببدء حاد% 25-20وتالحظ هذه األضداد في 

رينوو إصابة شديدة تبدأ في الربيع عادة، و تترافق بحرارة،و ظاهرة

والتهاب مفاصل غير مخرب، مع أيدي الميكانيكي و إصابة رئوية،
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: SRP Anti-signal recognition particleالتهاب العضالت المرافق ألضداد
،من التهاب العضالت بخاصة لدى السود% 5تالحظ هذه األضداد في أقل من  

و تتميز ببدء حاد جداً،و شديد في الخريف عادة، يترافق ألم العضالت

في هذا الشكل بإصابة قلبية

 .  HLA-DR5 DQA1*0301و بـ
.االستجابة للمعالجة سيئة
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: Anti-MI-2التهاب العضالت المرافق ألضداد
من التهاب العضالت، و تمثل الشكل الكالسيكي%10-5تالحظ هذه األضداد في 

و عالمة الشال  Vمن التهاب الجلد و العضالت، مع االندفاعات الجلدية على الصدر بشكل

HLADR7,DQAويترافق بـ . Cuticleو فرط نمو الجلد حول األظافر
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 , Anti-Mas :التهاب العضالت المرافق ألضداد
.تالحظ هذه األضداد في انحالل العضالت الكحولي
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: ,  Anti-Ferالتهاب العضالت المرافق ألضداد
 .من التهابات العضالت%1تالحظ هذه األضداد في أقل من

جلد وعضلات.doc
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: ,  Anti-KJالتهاب العضالت المرافق ألضداد
و يالحظ هذا الضد مرافقاً اللتهاب العضالت مع ظاهرة رينو

.و إصابة رئوية خاللية،
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   ,  Anti-PM-SCالتهاب العضالت المرافق ألضداد
و تالحظ هذه األضداد في التهاب العضالت المرافق لصالبة الجلد و:

HLA-DR3, DQW2ترافق
.و االستجابة للعالج جيدة
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Anti-U1RNP ,Anti-U2RNPالتهاب العضالت المرافق ألضداد
و تالحظ هذه األضداد في التهاب العضالت

.  MCTDالمرافق لداء النسيج الضام المختلط

جلد وعضلات.doc
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:تخطيط العضالت الكهربي-
يتميز الشكل الوصفي اللتهاب العضالت العديد تخطيطياً بوجود فعالية تلقائية

(تخريش عضلي)في العضالت

.أو تظهر وحدات كهربية ناقصة االرتفاع و متعددة األطوار و ذات تعبئة باكرة
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Is there a pattern?

Should he be biopsied?



من الحاالت% 90و تكون إيجابية في :خزعة العضالت 

إذ تبدي تخرب األلياف العضلية مع ارتشاح التهابي،

.في العضالت و حول األوعية
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ية بدراسة بالمجهر اإللكترونيجتكمل الدراسة في الحاالت الالنموذ

.و دراسة كيماوية استقالبية للعضالت المفحوصة
.و قد تطورت مؤخراً وسائل حديثة لدراسة العضالت بالصدى و الرنين المغناطيسي

جلد وعضلات.doc
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Muscle biopsy

اض تساعد الخزعة على وضع التشخيص ونفي األمر•
األخرى

تحدد بالفحص)يجب أن تؤخذ من عضلة ضعيفة •
و  MRIالسريري و

EMG

تفضل الخزعة المفتوحة•

روتينية الدراسة الكيميائية الحيوية من أجل الطفرات الب•
ة تميز واالختبارات الجينية والدراسة المناعية النسيجي

.بين مختلف االعتالالت العضلية

Biopsy – necrosis and regeneration 
with T cell infiltrate













• Symmetric proximal muscle weakness

• Typical rash of dermatomyositis 

• Elevated serum muscle enzymes

• Myopathic changes on electromyography

• Characteristic muscle biopsy abnormalities

diagnosticمم
criteria 1975

for DM and PM
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Muscle enzymes

• Aldolase

• CK

• AST&ALT

• LDH



• DIAGNOSIS:                             التشخيص

الصورة السريرة النموذجية•

عادة أكثر من عشرة مرات من الطبيعيCKارتفاع •

و AST, ALT, LDHارتفاع الخمائر •

aldolase

من الحاالت% 10تخطيط العضالت غير طبيعي في •

•Anti-Jo Ab +ve من مرضى % 50–20في

والتهاب العضالت المترافق مع التهاب مفاصل ورين

من المرضى % 80إيجابية أضداد النوى في أكثر من •
CTDويقترح وجود 

يترافق مع الذأب وصالبة الجلدAnti-RNPإيجابية •



ن في التهاب العضالت ارتشاح الخاليا االلتهابية ضم

الل الصفاق مع اصابة بعض االلياف العضلية دون اعت

وعائي أو توضع معقدات مناعية

بينما التهاب الجلد والعضالت هو اضطراب خلطي مع 

ارتشاح بشكل أساسي حول األوعية مع فاعلية ضمن
احتشاءات دقيقة في جدر األوعية:جدر األوعية 

• .      



 :اإلنـذار
.سنوات5بعد % 75يتحسن معظم المرضى بالمعالجة و تقدر البقيابـ 

و ينجم الموت عن إصابة العضالت التنفسية أو القلب أو الجهاز التنفسي

.و نادراً عن اختالطات المعالجة
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 Poorعالمات سوء االنذار              

Prognosis
أشهر من بدء العالج6بدء العالج بعد أكثر من •

شدة الضعف العضلي•

وجود عسرة البلع•

وجود خباثة مرافقة•

ضعف العضالت التنفسية•

وجود مرض رئوي خاللي•

االصابة القلبية•



العالج
Did the steroids help him

Or

Is the CK from the falls?



:المـعـالـجـة
،يعالج التهاب الجلد و العضالت بعد نفي األسباب األخرى لإلصابات العضلية

.و إن اعتالالت العضالت هي أكثر األمراض تشابهاً مع التهاب العضالت العديد
،، و بدئه الباكر(غير الشاملة ) و إن إصابة هذا األخير االنتقائية للعضالت 

،مع تخطيط العضالت و خزعة العضالت تساعد على التفريقو القصة العائلية، مع

 ً .و تبقى المعالجة التجريبية مقبولة في الحاالت التي ال يكون التشخيص فيها مؤكداً تماما
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يوم/كغ/ملغ2-1يعطى البريدنيزولون . يعالج التهاب العضالت بالستيروئيدات

،حتى تتحسن القوة العضلية و حتى انخفاض قيم الخمائر العضلية بشكل واضح

 .ثم تخفض الجرعة تدريجياً مع مراقبة المريض ، و الخمائر العضلية تجنباً للنكس

جلد وعضلات.doc
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،أشهر3-1في الحاالت الشديدة أو التي ال تستجيب للستيروئيدات بشكل مرض خالل 

،و كذلك الحاالت التي يتكرر فيها النكس عند تخفيض جرعة الستيروئيدات

تضاف مثبطات المناعة

(ديالسيكلوفوسفام،الميثوتريكسات،السيكلوسبورين،اآلزاثيوبرين)

 .مع المراقبة الدورية الخاصة بهذه األدوية

قد يلجأ في الحاالت المعندة إلى تجربة تبديل البالسما

.أو استعمال الغاماغلوبولين الوريدي
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.يرافق المعالجة الدوائية معالجة فيزيائية و تأهيلية مديدة

جلد وعضلات.doc


• TREATMENT:

• Prednisone 1-2mg/kg/day, tapered after 

strength improves and CK declines.

• Cytotoxic agents introduced if severe 

disease, relapsing disease, inadequate 

steroid response or steroid induced cx’s. 

AZA or methotrexate used with steroids 

• Cyclosporin, MMF, cyclophosphamide, 

tacrolimus and antiTNF are alternatives.

• Intravenous immunoglobulin successful

• Physical Rx, OP prevention, speech Rx 



Childhood PM or DM assoc. with Vasculitis

التهاب الجلد و العضالت الشبابي

Juvenile Dermatomyositis

جلد وعضلات.doc
جلد وعضلات.doc


من الحاالت% 20–8نسبة االصابة 

(16مثل سن ) إن التهاب الجلد و العضالت الشبابي أو اليفعاني 

يشابه اإلصابة الكهلية إال أنه أسوأ إنذارا
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:أسباب سوء االنذار
1- ً .التهاب األوعية أكثر شدة و وضوحا

مع ميل خاص إلصابة أوعية الجهاز الهضمي و التي تتجلى بألم بطني

إن لم يشخص و يعالج سرعة

(بزيادة جرعة الستيروئيدات أو إضافة مثبطات المناعة)

أدى إلى اختالطات قد تكون قاتلة
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كثرة حدوث التكلسات تحت الجلد و التي ال تزال معالجتها غير فعالة-2

.و إن السيطرة على الحالة االلتهابية  بسرعة قد يمنع حدوث هذه التكلسات .

جلد وعضلات.doc
جلد وعضلات.doc


الستيروئيدات في النمو تأثيرات-3

. على اإلخصابتأثير مثبطات المناعة في القدرة المستقبلية-4

.و كذلك التأهب للخباثات الناجم عن هذه األدوية

و لذلك فإن التهاب الجلد و العضالت في األطفال

،يتطلب عناية خاصة موجهة لإلصابة العضلية بالخاصة

.و لحاجات الطفل األخرى الجسدية و النفسية

جلد وعضلات.doc
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• PM OR DM with an associated 

CTD. 

• Overlap group of myositis and 

one of the CTD’s like SLE, RA, 

systemic sclerosis and MCTD.

• PAN and rheumatic fever rarer 

associa-tion.

• CTD’s producing arthritis may 

cause muscle weakness with 

fibre atrophy - but without 

myositis.  



The Fibromyalgia 

Syndrome



Fibromyalgia (FM) is the 

most common cause of

chronic, widespread pain 

in that affects 4% of the 

population of the United 

States.



A variety of nonspecifi c 

symptoms are often 

presentin FM include:

1-fatigue (often worsened 

by physical activity),

2-paresthesias,

3-irritable bowel 

complaints,

4-migraine headaches, 

5- deficits of attention and 

memory.

6-sleep disturbance,



The defining features of FM are:

chronic, widespreadpain and 

tenderness. 

1-The pain of FM frequently waxes and 

wanes, and may be migratory.

2- In some instances patients will 

present with aching all over, 

3-whereas in other instances patients 

experience several areas of chronic 

regional pain. In this setting, regional 

musculoskeletal pain typically involves 

the axial skeleton

and/or tender point regions, and may be 

diagnosed initially

as a local problem (e.g., low back pain, 

lateral

epicondylitis).





















The differential

diagnosis of FM is lengthy 

because diffuse pain

may also occur in a 

number of other settings



Fibromyalgia

1990 American College of

Rheumatology Criteria

Regional pain 

syndrome(Chronic widespread 

pain in all four quadrants ofthe 

body and the axial skeleton)

11/18 tender points

(patient experiences pain

with 4 kg of pressure)



Tenosynovitis

•Inflammation of synovial 

membrane of tendon sheath

•Cause = exercise, overuse, 

unaccustomed activity

•Consider systemic disease 

when diffuse or recurrent



Bursitis

•Bursa = synovium-lined sac 

located between muscles, 

tendons & bone



De Quervain’s 

tenosynovitis

•Abductor poll long & extensor 

poll brevis

•Occupation- or avocation-

related RSI

•Also in inflammatory synovitis 

(RA, PsA...)

•Pain on radial side of wrist and 

thumb base



De Quervain’s 

tenosynovitis



De Quervain’s (cont)

•Finkelstein’s test

•Diff diagnosis

•OA 1st CMC

•Treatment:

•NSAIDs

•Rest

•Steroid injection

•Surgery



De Quervain’s 

tenosynovitis



Digital flexor 

tenosynovitis

•Overuse

•Other causes – Infection, TB;  
RA, PsA; SLE, Scl

•>3 digits --- consider systemic 
cause

•Swelling, crepitus, nodules

•Saville sign

•Trigger finger/thumb (stenosing 
tenovaginitis)



Digital flexor 

tenosynovitis (cont)

•Treatment:

•Rest

•NSAIDs

•Splinting

•Steroid injection

•Surgery













Lateral epicondylitis

•Tennis elbow

•Minor tears of common 
extensor origin with periostitis

•Overuse of wrist and finger 
extensors

•Clinical

•tenderness over lateral epicondyle

•full ROM elbow

•pain increased on resisted active 
dorsiflexion



Tennis Elbow



Lateral epicondylitis 

(cont)

•Treatment:

•Rest

•Splinting

•NSAIDs

•U/S

•Local steroid injection





Lateral epicondylitis 

(cont)

•Prognosis:

•Self-limiting (improve within 1 

year)

•Recurrence in manual workers

•Resistant cases:

•10% fail to respond

•MUA

•Surgical lateral release procedure



Shoulder pain

•Referred:

•Cervical spine

•Articular:

•Glenohumeral

•OA ; - Inflammatory, e.g. RA

•Acromioclavicular joint arthritis

•Periarticular:

•Rotator cuff syndrome



Rotator cuff disorders

•Supraspinatus most common

•Spectrum: tendinitis ----- tear

•Impingement between humeral 

head & coracoacromial arch



Impingement of the 

rotator cuff 



Rotator cuff tendinitis

•Pain worse when sleeping on 

shoulder

•Painful active movements

•Painful arc of abduction 60-110 

degrees

•Passive ROM normal

•Pain on resisted movement



Rotator cuff tendinitis 

(cont)

•Treatment:

•Rest

•NSAIDs

•Steroid/LA injection into SAB

•Rotator cuff exercises

•Surgery - if fail to respond within 1 

year

•acromioplasty & resection of 

coracoacromial ligt






