
Systemic Lupus 

Erythematosus
الذأب الحمامي الجهازي





الذأب الحمامي الجهازي مرض جهازي 

ضداد مجهول السبب يتميز بإنتاج كثير من األ

الذاتية
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Affected organs



قدر الحدوث السنوي للذأب في الواليات 

و ,من السكان 8100.000-2المتحدة بـ 

/ حالة 60–20يقدر العدد الكلي بـ 

و تشكل النساء , من السكان 100.000

السنواتمن المصابين و بخاصة في% 85

يزداد حدوث , ( سنة50–20)السابقة لإلياس

و أفارقة , الذأب في السود األمريكيين 

الكاريبي



Who gets Lupus?

12/1000000المملكة المتحد◼

39/100000السويد ◼

سنة45-16النساء بسنوات االخصاب ◼

1/9الذكور : النساء ◼



Types of Lupus   نماذج االصابة

االصابة الجهازية◼

ي اضطراب التهابي بالنسيج الضام يؤد–اصابة مزمنة ◼
%85سنوات 5البقيا خالل –مميت–لقصور االعضاء 

INH-الهيدراالزين –البروكائين اميد :الذأب الدوائي •

عادةيصيب فقط الجلد–الذاب القريصي ◼



: اإلمراضية و السببيات 



Pathophysiology of Lupus

يائية  مواد كيم–فيروسات )الية مناعية ذاتية مجهولة السبب ◼

(يةاألدو–الهرمونات –عوامل وراثية –أو فيزيائية بيئية 

:العوامل الوراثية ◼

في التوائم وحيدة% 25حدوث الذأب بنسبة ◼

تترافق Iو قد أمكن حديثاً تحديد منطقة على الصبغي ◼

بحدوث الذأب في مجموعات بشرية عديدة

االضداد تهاجم االنسجة السليمة مما يؤدي لاللتهاب ◼

باالعضاء أو األوعية المغذية لالعضاء



العوامل الموجودة في المحيط و المتهمة بإحداث 

اً الذأب الحمامي الجهازي في شخص مستعد وراثي

األشعة فوق البنفسجية -1

(الحلفا ) األغذية -2

( .  الهيدرزين و صبغة الشعر) المواد الكيماوية-3

الحمات الراشحة -4

ى تفاع مستورا)الهورمونات األنثوية -5

و اضطراب استقالب األستروجين, ألستروجينا

(ارتفاع البروالكتين , األندروجين



و الذأب الحمامي HLAكما أن هناك عالقة بين الـ . 

لديهم خطر إصابة (2HLA DR-3-4-8)الجهازي 

بالذأب تعادل عشرة أضعاف الشواهد 

IIIو هو اليل شاذ من الصنف C4 nullوجود اليل -

و (المتممة) وظيفي C4Aيعجز عن ترميز بروتين ,

هو العيب المورثي األكثر شيوعاً في الذأب الحمامي

الجهازي 

C1q(C1q null )عوز -

class IIمن الصنف الثاني HLAهناك عالقة بين -

(.DQ beta) و إنتاج األضداد الذاتية خاصة 



Main Pathology

ds-DNA-الخاليا البالزمية تنتج االضداد النوعية لبروتينات الذات ◼

Overactive B-cellsفرط فعالية الخاليا البائية◼

تثبيط الوظيفة المنظمة للخاليا التائية◼

Lack of T-cellsسوء وظيفة الخاليا التائية◼

تفعيل المتممة◼

االستروجين يملك القدرة على تفعيل البائيات◼

◼IL-10رضى مفعل للبائيات وموجود بتركيز عالي في المصل عند م
الذاب

يؤدي الى الموت الخلوي المبرمج العفوي+Ca2زيادة مستوى ◼



من إن فرط نشاط البائيات و الذي يتجلى بإنتاج عدد-

+  CD4تتطلب مساعدة تأتي من األضداد

على الخاليا التائيةCD28عبر B7تقوم جزيئات الـ -

بإعطاء إشارات تؤدي إلى تكاثر التائيات وإنتاجها 

للسيتوكينات 

في المراحل النهائية من التنبيه تظهر على سطح-

على سطح الخلية B7و ترتبط بـ CTLA-4التائيات

مرسلة إشارة بإيقاف تفعيل APCالمقدمة للمستضد 

التائيات 



ل مع و إن فقد التحمل المناعي يؤدي إلى إنتاج تائيات تتفاع.

تفعل و المستضدات الذاتية و تقدم المساعدة الالزمة للبائيات لت

.دادلكنها تعجز عن تثبيط هذه الفعالية فيستمر إنتاج األض

و سيتوكيناتها و Th2و يبدو أن هناك سيطرة نسبية للخاليا 

و يضعف المناعة الخلوية و Th1الذي يثبط IL-10خاصة 

.يزيد فعالية البائيات في إنتاج األضداد الممرضة 

مزداداً في ( apoptosis)و يعتقد أن الموت الخلوي المبرمج

الذاب الحمامي مما يقود الى تحرير مستضدات ذاتية بشكل

Nucleosome تلتقطها الخاليا المقدمة للمستضد عبر

.  على سطح البائيات Igمستقبل 



اإلمراضية يف الذئبة احلمامية اجلهازية
%2% /25التوائم: الوراثة◼
◼MHC ,,C1qnull allel C4,C2
اهلورموانت األنثوية◼
دور واقي للهورموانت الذكرية ◼
األشعة فوق البنفسجية ◼
األغذية ◼
procainamide, hydralazine, quinidine,املواد الكيماوية ◼

احلمات الراشحة◼
–



اإلمراضية يف الذئبة احلمامية اجلهازية

التهاب و توضع أضداد   ذاتية  مع المتممة◼

ثنائي الطاقDNAاألضداد ترتبط بال ◼

%0.2%/ 70نوعية : هذه األضداد ممرضة◼

العيارات العالية من صفات الفعالية◼

◼Anti RO/anti LA خطر حصار القلب في % 2-1تحمل

لمصابة الجنين تظهر مستضدات على الخاليا العضلية القلبية ا

بالموت الخلوي المبرمج

◼Anti RO أضداد النكليوزوم  لها عالقة باالصابة الجلدية

أضداد الكريات البيض والحمر والصفيحات◼



اإلمراضية يف الذئبة احلمامية اجلهازية





Th cells and Ig production

T B

IL-4

CD40L
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:السريريةالمظاهر 

:لقد وضعت الكلية األمريكية ألمراض المفاصل المعايير التالية للتشخيص 

( .حاد ) طفح جلدي بشكل الفراشة -1

( .مزمن ) قريصيذأب-2

.حساسية للضياء -3

( .غير مؤلمة ) فم قرحات-4

.التهاب مفاصل غير مخرب -5

.التهاب مصليات -6

أو نفروزأو أسطوانات دموية أو حبيبية أو ( يوم/ملغ500بروتينية أكثر من بيلة) إصابة الكلى -7

.كلية والتهاب كبب 

( .فوالج ,نفاس ,اختالج ) إصابة عصبية -8

( .اللمفياتنقص , الصفيحاتنقص , نقص البيض , فقر دم انحاللي) تغيرات دموية -9

أو إيجابية كاذبة   Smأو أضداد Ds DNAأضداد )  مظاهر مناعية -10

(.الفوسفولبيدأو أضداد , لتفاعالت اإلفرنجي 

.إيجابية أضداد النوى -11

.معايير على األقل ضرورية للتشخيص 4و عدت وجود 

.حرارة ونقص وزن وفقد شهية ووهن وتترافق األعراض السابقة عادة بتعب 



ARA Criteria for diagnosis of Systemic Lupus Erythematosus

criteriondefinition

malar rashfixed erythema, flap or raised, over the 

mainandevidence



Dermatological involvement

االصابة الجلدية

من مرضى الذأب% 85عند ◼

Butterfly rashطفح الفراشة◼

Discoid lupusالذأب القريصي 

Livedo reticularisالتزرق الشبكي  

Alopeciaفقد االشعار   

Purpuric lesionsالفرفريات    

Oral ulcerالقرحات الفموية  

Vasculitic skin lesinافات الجلد الوعائية  

PHOTOSENSITIVITYالحساسية الضيائية  



المعيار األول

Butterfly rashطفح الفراشة 

نف إن اإلصابة الوصفية هي طفح الفراشة على األ

لطفح و الخدين و نادراً الذقن و األذنين و قد يكون ا

و ( . يةفعال) منتشراً في األماكن المعرضة للشمس 

وعائية يكون الطفح حمامياً و قد يترافق بتوسعات

يزول الطفح بدون ندبات . 

.و قد يشكو المريض من  حساسية ضيائية 





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.



المعيار الثاني

 Discoid lupusالذأب القريصي 

فهو مشوه مع % ( 20)الذاب القريصي 

فرط تقرنضمور مركزي و حافة مرتفعة و

يترك ندباتتقشر خفيف



DISCOID RASH

◼Erythematous raised 

patches with adherent 

keratotic scaling and 

follicular plugging; 

◼Atrophic scarring may 

occur in older lesions



◼Discoid lupus

These are red, raised 

patches with scaling of 

the overlying skin.



أو قد تكون اإلصابة الجلدية شروية أو فقاعية-

حمامى عديدة األشكال أو التهاب في السبلة 

.الشحمية

قد تكون اإلصابة الجلدية منتشرة حلقية أو-

.حادةمتوسفة قليالً في اإلصابة الذأبية تحت ال

Alopeciaيصاب المرضى بفقد شعر بقعي-

عد يكون شديداً أحياناً و يعود الشعر للنمو ب

.السيطرة على اإلصابة

 Livedo reticularisالتزرق الشبكي -



◼Maculopapular 
eruption



Subacute Cutaneous Lupus



Follicular Plugging                Livedo Reticularis

ACR



◼Alopecia



PHOTOSENSITIVITYالحساسية للضياء

المعيار الثالث

◼Skin rash as a result 

of unusual reaction to 

sunlight

◼by patient history or 

physician observation



المعيارالرابع

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



إن الذأب الحاد و تحت الحاد و المزمن قد 

ريات تترافق بالتهاب أوعية جلدي بشكل فرف

و أو عقد تحت الجلد أو احتشاء قاعدة الظفر أ

.قرحات أو تموت األصابع 



◼Vasculitic skin lesin



المعيار الخامس
: إصابة الجهاز الحركي 

يصاب معظم المرضى بآالم عضلية و مفصلية

بشكل بخاصة في المفاصل الصغيرة و الركبتين و

-عنق الوزة ) متناظر و قد تحدث تشوهات 

اني تشبه ما يحدث في الداء الرثي( انحراف زندي 

من الحاالت و دون تآكالت عادة% 10في أقل من 

.(التهاب مفاصل غير مخرب) 

.ية تترافق اإلصابة أحياناً بالتهاب عضالت دان

.و قد تحدث النخرة العقيمة في نهايات العظام 



SLE - MUSCULOSKELETAL DISEASE

Arthralgia / Arthritisالتهاب مفاصل /االم مفصلية ◼

Myalgia / Myositisالتهاب عضالت  /االم عضلية ◼

 Ischemic necrosis of boneنخرة عقيمة بالعظم ◼



ARTHRITIS  التهاب المفاصل

أو أكثر من المفاصل 2التهاب مفاصل يصيب ◼

المحيطية دون وجود ائئتكاالت

◼.





Jaccoud’s Arthopathy: Nonerosive, Reducible Deformities



النخرة العقيمة في العظم

◼Avacular necrosis of 

bone.

It may be caused by 

prednisone therapy



المعيار السادس    

SEROSITISالتهاب المصليات 
Pleuritisالتهاب الجنب 

تسمع من قبل الطبيب أو  rubقصة الم جنبي أو احتكاكات

دالئل على انصباب جنب

أو

أو احتكاكات أو ECGمثبت بالـ Pericarditisالتهاب تأمور -

دالئل على وجود انصباب تأمور



X Rays

Pericardial effusion

Lupus pneumonitis



:اإلصابة القلبية 

أكثرها شيوعاً التهاب التامور مع أو بدون 

ناً و انصباب و الذي يؤدي إلى السطام القلبي أحيا

.نادراً إلى التهاب التامور العاصر 

اب أو الته,قد يحدث التهاب في العضلة القلبية 

شغاف ال جرثومي و يترافق األخير بأضداد 

.الفوسفولبيد عادة 

و قد يحدث احتشاء القلب بالتهاب األوعية , أو

.بالتصلب العصيدي 



Cardiac manifestations of systemic lupus 

erythematosus

 VALVULAR DISEASEاألمراض الدسامية  ◼

Verrucous endocarditisالتهاب الشغاف ◼

PERICARDIAL DISEASEافات التأمور

MYOCARDITISالتهاب العضلة القلبية ◼

 CONDUCTION ABNORMALITIESاضطراب النقل  ◼

 CORONARY ARTERYامراض األوعية االكليلية  ◼

DISEASE 

 VENOUS THROMBOSISالخثار الوريدي ◼



◼Pericarditis





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.



: اإلصابة التنفسية 

,أشيعها التهاب الجنب و انصبابه-

قد تحدث ذات الرئة الذأبية و تتظاهر بسعال و زلة-

لى وحرارة مع ارتشاحات متنقلة و لويحات انخماصية ع

.صورة الصدر 

,  قد يصاب المرضى بتليف رئوي-

و بارتفاع توتر رئوي, أيصابون في حاالت نادرة -

.بدون التهاب أوعية شعرية أو نزف سنخي شديد مع



Pulmonary manifestations of systemic lupus 

erythematosus

 PLEURITIC CHESTالم الصدر الجنبي المنشا ◼

PAIN

(Pleuritisالتهاب الجنب –الم عضلي هيكلي )◼

انتانات الطرق التنفسية العلوية◼

ACUTE PNEUMONITISذات رئة حادة  ◼

 CHRONIC PNEUMONITISذات رئة مزمنة  ◼



Pulmonary manifestations of systemic lupus 

erythematosus

PULMONARY HYPERTENSIONفرط توتر رئوي ◼

 SHRINKING LUNGتناذر رئوي انخماصي  ◼
SYNDROME

PULMONARY HEMORRHAGEنزف رئوي ◼

:افات رئوية أخرى ◼

التهاب قصبات◼

تليف رئوي◼









fibrosis



المعيار السابع          

االصابة الكلوية في سياق 

الذاب الحمامي الجهازي 



SLE – NEPHRITIS

التهاب الكلية الذاباني

موت  التهاب الكلية مايزال السبب األغلب لل
ازيفي سياق االصابة بالذأب الحمامي الجه



:اإلصابة الكلوية 

كل تتوضع الغلوبولينات المناعية في الكبب الكلوية في

قد تكون . منهم % 50المرضى و تظهر اإلصابة السريرية في

و قد تتظاهر,هذه اإلصابة ال عرضية 

,بمتالزمة نفروزية -1

 glomerulonephritisالتهاب كبب وكلية -2

( طوانات بيلة أس, بيلة دموية,بيلة بروتينية )تبدالت بولية-3

.أو بقصور كلوي -4



RENAL DISORDER االضطرابات

الكلوية 
 Persistent proteinuriaبيلة بروتينية ثابتة 

غ باليوم0,5أكثر من 

OR

ممكن أن تكون Cellular castsاسطوانات خلوية 

أوgranularأو حبيبية ,هيموغلوبين ,كريات حمر 

mixedأو مختلطة tubularانبوبية 



Kidney system

◼Haematuria

◼Proteinure (>0.5g protein/d or 3+ )

◼Cast



Kidney  biopsy  خزعة الكلية

◼WHO classification of lupus nephritis is 

based on light, immunofluorescence, and 

electron microscopic findings.



:تبدي الخزعة الكلوية  أحد النماذج التالية 

I- خزعة سوية.

II-توضع الغلوبولينات المناعية في مسراق الكبيبة(mesangium   )

لشكل ا) فقط مع أو بدون تكاثر ميزانشيمي و هذا أفضل األشكال إنذاراً  

(.الميزانشيمي 

III- التهاب كبب و كلية موضع.Focal 

glomerulonephritis 

IV- التهاب كبب و كلية منتشر.difuse 

glomerulonephritis 

V- التهاب كبب و كلية غشائي.membranouse 

لوي, تكاثر خ)مع مالحظة التبدالت التي تدل على إصابات فعالة عكوسة 

خري نخر كبي, أهلة, خثرات هيالينية, ارتشاح التهابي, التهاب أوعية ن

( .تصلب كبي, تليف خاليا, ضمور ) أو تبدالت ال عكوسة ( 



Mesangial proliferative glomerulonephritis.  Light micrograph of 
a mesangial glomerulonephritis showing segmental areas of 

increased mesangial matrix and cellularity (arrows).  This finding 
alone can be seen in many diseases, including lupus nephritis and 

IgA nephropathy.



Diffuse proliferative lupus nephritis.  Kidney biopsy 

from a patient with diffuse proliferative lupus nephritis 

showing, on immunofluorescence microscopy, massive 

lumpy bumpy deposits of IgG.



Membranous lupus nephritis.  Light micrograph of membranous 

lupus nephritis. The changes are similar to those in any form of 

membranous nephropathy with diffuse thickening of the glomerular 

capillary wall being the major abnormality (short arrows).  Focal areas 

of mesangial expansion and hypercellularity (long arrows) are the 

only findings suggestive of an underlying disease such as lupus, 

although they can also be seen in idiopathic membranous 

nephropathy.



Membranous lupus nephritis.  Electron micrograph of 

membranous lupus nephritis. The subepithelial immune 

deposits (D) are characteristic of any form of membranous 

nephropathy, but the intraendothelial tubuloreticular structures 

(arrow) strongly suggest underlying lupus. GBM = glomerular 
basement membrane; EP = epithelial cell.



المعيار الثامن
:اإلصابة العصبية 

Cognitiveأكثر اإلصابات شيوعاً هي التبدالت االستعرافية الخفيفة 

قد تحدث مظاهر أخرى كالنعاس, االختالجات, متالزمة دماغية -

م عضوية ,صداع ,شقيقة أحياناً , احتشاء , إصابات مخيخية أو ور

دماغي كاذب,أو داء رقص, أو التهاب نخاع معترض, أو إصابة 

.األعصاب القحفية و أحياناً التهاب أعصاب محيطي حسي و حركي 

كثيراً ما يالحظ القلق و االكتئاب -

طات يجب تفريق اإلصابة العصبية الناجمة عن المرض ذاته عن اختال-

هر المعالجة مثل نفاس الستيروئيدات ,أو األخماج العصبية , و المظا

بيد أو العصبية المرافقة للقصور الكلوي أو لمتالزمة أضداد الفوسفول

.  الرتفاع التوتر الشرياني



Neuropsychiatric syndromes in systemic lupus

erythematosus as defined by the American College of

Rheumatology 

Central nervous system
Aseptic meningitis

Cerebrovascular disease

Demyelinating syndrome

Headache

Movement disorder

Myelopathy

Seizure disorders

Acute confusional state

Anxiety disorder

Cognitive dysfunction

Mood disorder

Psychosis



Peripheral nervous system
Guillain-Barre´ syndrome

Autonomic neuropathy

Mononeuropathy

Myasthenia gravis

Cranial neuropathy

Plexopathy

Polyneuropathy



Psychiatric manifestations of systemic lupus 

erythematosus

◼PRIMARY PSYCHIATRIC DISTURBANCES

1.Psychosis

2.Cognitive defects

3.Dementia

◼SECONDARY PSYCHIATRIC 
MANIFESTATIONS

1.Depression

2.Anxiety

3.Other psychiatric manifestations









اصابة عصبية
ه عن يجب تفريق اإلصابة العصبية الناجمة عن المرض ذات◼

اختالطات المعالجة مثل

نفاس الستيروئيدات ◼

األخماج العصبية  ◼

المظاهر العصبية المرافقة للقصور الكلوي ◼

.  لشريانيو لمتالزمة أضداد الفوسفولبيد أو الرتفاع التوتر ا◼



:اإلصابة الوعائية 

يالحظ أحد أو بعض اإلصابات الوعائية 

:التالية

.خثار بسبب أضداد الفوسفولبيد-1

.التهاب أوعية -2

.  داتإصابة عصيدية محرضة بالستيروئي-3



SLE - VASCULOPATHY

◼Small vessel vasculitis

◼Palpable purpura

◼Raynaud’s 

phenomenon

◼Antiphospholipid 

antibody syndrome



◼Raynaud’s phenomenon
is commonly found in 

lupus. It lack specificity.

(a triphasic reaction of distal 

digits to cold or emotion, in 

which the skin colour 

changes from white to blue 

to red)

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=/websites/emedicine/aaem/images/Large/112raynud.jpg&template=izoom2


The hands in SLE-continue-

Small vasculitic lesions with 
central scarring due to 

healing of previous 
ulcerations

Severe hand involvement: note 
several depressed scars 

surrounded by an active 

erythematous border



:اإلصابة الهضمية 

األعراض غير نوعية, و أخطرها التهاب األوعية 

م مع البطنية ,و الذي يتظاهر بألم بطني تال للطعا

إقياء و إسهال, يتأخر التشخيص عادة و تحدث

.االختالطات كانثقاب األمعاء أو انسدادها 

قد يحدث التهاب بنكرياس ,

دية وقد ترتفع خمائر الكبد و ال تحدث إصابات كب

.مهمة سريرياً عادة 



Gastrointestinal manifestations of systemic lupus 

erythematosus

◼DYSPHAGIA

◼ABDOMINAL PAIN

◼PEPTIC ULCER DISEASE

◼MESENTERIC VASCULITIS AND 
INFARCTION

◼PANCREATITIS

◼LIVER DISEASE

◼Lupoid hepatitis

◼PROTEIN-LOSING ENTEROPATHY



:اإلصابة العينية 

و يحدث , أخطرها التهاب األوعية الشبكية 

أحيانا التهاب الصلبة, أو التهاب العصب 

.البصري, أو متالزمة الجفاف 



المعيار التاسع 

التظاهرات الدموية للذأب

Hematologic manifestations of

systemic lupus erythematosus

(فقد الدم –االلتهاب المزمن ) ANEMIAفقر الدم 

 Autoimmune hemolytic anemiaفقر الدم االنحاللي المناعي الذاتي 

Lymphopeniaنقص اللمفاويات - LEUKOPENIAنقص الكريات البيض 

 THROMBOCYTOPENIAنقص الصفيحات الدموية 

LYMPHADENOPATHYاعتالل العقد اللمفاوية 

 SPLENOMEGALYضخامة الطحال 



HEMATOLOGIC DISORDER

A)Hemolytic anemia - with reticulocytosis

OR

B)Leukopenia - less than 4,000/mm3  total on 2 or 

more occasions

OR

C)Lymphopenia - less than 1,500/mm3  on 2 or 

more occasions

OR

D)Thrombocytopenia - less than 100,000/mm3 in 

the absence of offending drugs









IMMUNOLOGIC DISORDER

المعيار العاشر–االضطرابات المناعية 

A)Anti-dsDNA: antibody to native DNA in 
abnormal titer

OR
B)Anti-Sm: presence of antibody to Sm nuclear 

antigen
OR

C) Antiphospholipid antibodies by positive IgG or IgM  
anticardiolipin antibodies or positive test for lupus 

anticoagulant



LE Cellخلية الذأب  

خلية الذأب وهي كرية عديدة النوى تحتوي

الكروماتين الناجم عن تخرب خالي أخرى 

من المصابين إال أن هذا %60تالحظ في نحو 

يراً من الفحص يتطلب وقتاً طويالً مما جعل كث

.المخابر غير قادرة على إجرائه بشكل دقيق



LE Cell

◼The LE cell is a neutrophil 
that has engulfed the 

antibody-coated nucleus of 
another neutrophil. 

◼LE cells may appear in 
rosettes where there are 

several neutrophils vying for 
an individual complement 

covered protein. 



Anti-nuclear antibodies

أضداد النوى-المعيار الحادي عشر

◼The lupus erythematosus 
(LE) cell

it has been superseded by 
the ANA and anti-dsDNA 

techniques.

◼ANA is a screening test 

anti-Sm, anti-dsDNA 
antibodies are lupus 

specific antoantibodies.



:األضداد الذاتية في الذأب الحمامي الجهازي 

من اكثرجيد تالحظ في (screen)أضداد النوى و هي فحص نخل -1

من المصابين و هي غير  نوعية للذاب إذ قد تالحظ بعيارات % 95

حظ كما تال,منخفضة لدى بعض األسوياء وبخاصة في األعمار المتقدمة

داء ,الصالبة المجموعية )أيضاً في أمراض النسيج الضام األخرى

(  جوغرن

أو ,أو باألخماج بالحمات الراشحة أو اإلصابات االلتهابية المزمنة 

.باستعمال بعض األدوية 

و هي نوعية للذأب و بخاصة بوجود % ds DNA(70 )أضداد-2

.إصابة كلوية 

% ( .30)و هي نوعية للذأب Smأضداد -3

و تالحظ في الذأب تحت % SS/a(30 )%,SS/B(10  )أضداد -4

كما أن وجودها في الحامل المصابة بالذأب يشير إلى إمكان , الحاد 

.إصابة الجنين بحصار القلب الوالدي 

.أضداد الهيستون و هي نوعية للذأب المحرضة باألدوية -5



( أضداد الكارديولبين % ( ) 50)أضداد الفوسفولبيد -6

ة لـ و تترافق عادة بنقص الصفيحات  و إيجابية كاذب

VDRL و تطاولP.T.T.

و إن وجودها في السائل %(60)أضداد العصبونات -7

.ة الدماغي الشوكي يترافق بإصابة  عصبية منتشر

و تترافق اإلصابة بالنفاس.P Ribosomalأضداد-8

.و االكتئاب 

.أضداد للكريات الحمر و الصفيحات و اللمفاويات-9



Anti-nuclear antibodies أضداد النوى

◼The lupus erythematosus 
(LE) cell

it has been superseded by 
the ANA and anti-dsDNA 

techniques.

◼ANA is a screening test 

anti-Sm, anti-dsDNA 
antibodies are lupus 

specific antoantibodies.



◼This homogenous pattern 

of diffuse bright green 

staining of nuclei seen by 

immunofluorescence 

microscopy with a Hep2 

cell substrate is called 

homogenous, and is the 

most common pattern with 

autoimmune diseases 

overall. 



◼This rim (peripheral ) 

pattern of linear bright 

green staining around the 

peripheral of nuclei seen 

by immunofluorescence 

microscopy with a Hep2 

cell substrate .

◼dsDNA



◼Nucleolar pattern



◼Speckled pattern

Scl70, SSA, SSB, Sm



◼These little Crithidia 

organisms have a small 

kinetoplast between the 

nucleus and the flagella 

which glows bright green 

under immunofluorescence 

microscopy, and is 

indicative of anti-native 

DNA antibody that is very 

specific for SLE. 



Measurement and clinical significance of antinuclear 

antibodies

◼DISEASES ASSOCIATED WITH A POSITIVE ANA 

1.Systemic autoimmune disease

2.Specific organ autoimmune disease

3.Others

◼TYPES OF ANTINUCLEAR ANTIBODIES

1.Antibodies to single-stranded and double-stranded DNA

2.Antibodies to individual histones

3.Antibodies to nonhistone nuclear protein and RNA-protein complexes

◼PERFORMANCE OF THE ANA ASSAY

Enzyme linked immunosorbent assay

◼INTERPRETATION 

1.Types and usefulness of staining pattern 

2.Usefulness of ANA titer

3.False positives 

4.False negatives



:الفحوص المخبرية 

يترافق الذأب الحمامي الجهازي بدالئل على الحدث 

تثفل االلتهابي مثل فقر الدم العرضي و ارتفاع سرعة ال

.ومبس و قد يكون فقر الدم انحاللياً مع إيجابية اختبار ك

وجود بسبب( عادة اللمفاويات ) تنقص الكريات البيض 

أضداد لها 

ف تنقص الصفيحات و يكون النقص شديداً مع نزو

أضداد لهابسبب وجود أحياناً                           

P.T.Tفي حال وجود أضداد التخثر الذأبية يتطاول 

.إيجابياً VDRLو قد يصبح اختبار الـ  



ة في اإلصابات الفعالC4 , C3تنقص المتممة 

C3و بقاء CH5Oو إن النقص الشديد في

في سوية يشير إلى وجود نقص خلقي وراثي

المتممة, و الذي يترافق بالذأب الحمامي 

.الجهازي مع سلبية أضداد النوى 



SLE - LABORATORY EVALUATION

التقييم المخبري

◼Antinuclear antibody profile

◼Anti dsDNA abs, Sm abs

◼C3, C4, IgA, IgG, IgM

◼Direct Coomb’s, DAT

◼Antiphospholipid antibodies

ACLA - Anticardiolipin antibodies

LAC - Lupus anticoagulant

◼CBC with Diff, U/A, CMP, TSH, ESR



:الفحوص المتممة األخرى

(  إصابة ذأبية أم خمجية ) صورة الصدر

تصوير طبقي محوري أو رنين مغناطيسي

سي أو تقييم عصبي نف( ذأب عصبي ) للدماغ 

أو MRI.نخرة عقيمة ) صور العظام , 

ة إصاب) تصوير القلب بالصدى , ( ومضان 

( .دسامية أو تنبتات أو إصابة تامورية 



Lupus band test

◼Immunofluorescence of skin 
with antibody to IgG 

demonstrates a band-like 
deposition of immune 

complexes that is bright green at 
the dermal epidermal junction in 

this skin biopsy taken from an 
area with a visible rash. With 
SLE such deposition can be 

found in skin uninvolved by a 
rash, whereas with DLE the 

immune complexes are found 
only in involved skin. 



:الذأب الدوائي 

لقد وصفت متالزمة شبيهة بالذأب باستعمال 

مين و البروكائين أميد و الهيدراالزين و الديبنسال

اإليزونيازيد و غيرها 

:و تختلف هذه اإلصابة عن الذأب بما يلي 

أضداد النوى قد ) تزول خال ل عدة أشهر -1

( .تستمر لسنوات 

.ندرة اإلصابة العصبية و الكلوية -2

.تبقى المتممة سوية عادة -3

.عادة ds DNAال تالحظ أضداد -4



Drug-Induced Lupus

◼Minocycline (Minocin) 

◼Phenytoin (Dilantin) 

◼Carbamazepine (Tegretol) 

◼Ethosuximide (Zarontin) 



:اإلنذار 

بعد عشر سنوات و تعد % 75تقدر البقيا بـ 

ة األخماج و القصور الكلوي األسباب الرئيس

.للموت 



Treatment    عالج الذأب الحمامي الجهازي

هدف العالج◼
reduce activityانقاص فعالية المرض •

reduce damageانقاص االذية  •

prevent flaresمنع النكس  •

improve quality of lifeتحسين نوعية الحياة  •

وسائل العالج•

كريمات واقية  –مضادات االلتهاب :عالج عرضي •

-الكورتيكوستيروئيدات –مضادات المالريا : عالج معدل للمرض •
مثبطات المناعة

تثقيف وتوعية المريض•



:المعالجة 

ات تعالج األعراض الهيكلية و إصابة المصلي

و ,يدية الخفيفة بمضادات االلتهاب الالستيروئ

تستجيب هذه اإلصابات و كذلك األعراض 

يوم /ملغ400.) الجلدية لمضادات المالريا 

مع اإلصرار على ( هيدروكسي كلوروكين

.الوقاية من الشمس 



كما ,ة تستعمل الستيروئيدات عندما تفشل المعالجات السابق

تستعمل في اإلصابات المهددة للحياة 

كغ من / ملغ2-1تعطى بمقدار ( كلوية, عصبية,رئوية, قلبية )

.  جرعات 3-2يوم مقسمة /البرينيزولون

و تعطى جرعة واحدة صباحية أو جرعة كل يومين عند 

وصول تخفف الجرعة تدريجياً حتى ال. السيطرة على اإلصابة

.إلى أقل جرعة كافية للهجوع 

يوم مع /ملغ1000يعطى المريض مع الستيروئيدات الكلس 

يوم  /وحدةD400-800الفيتامين 

.وقد تستعمل البسفوسفونات أو الكالسيتونين 

ريدياً يمكن في الحاالت الشديدة إعطاء الميثل بريدنيزولون و

ة أيام ثم يوضع المريض على جرعة صيان5-3يوم /ملغ1000

كل يوم أو يومين 



و في تستعمل مثبطات المناعة في اإلصابة الكلوية المنتشرة الفعالة

اإلصابات العصبية 

كغ / ملغ15–10السيكلوفوسفاميد أكثرها فعالية يستعمل إما وريدياً -

و يحول -2يوم /كغ/ملغ2.5-1.5أسابيع وإما فموياً  4مرة كل 

.ميةالمريض إلى اآلزوثيوبرين فور السيطرة على إصابته ألنه أقل س

ادية و تتظاهر سمية هذه األدوية بتثبيط النقي و االستعداد لألخماج الع

و الصلع االنتهازية , و القصور المبيضي , السمية الكبدية, و المثانية ,

عد توقف هذه األدوية إذا لم يحدث أي تحسن ب. و زيادة حدوث الخباثات. 

ارفارين و) تعالج متالزمة  أضداد الفوسفولبيد بالمميعات . عدة أسابيع 

75يوم م و أثناء الحمل باألسبرين /ملغ75و أثناء الحمل باألسبرين ( 

15000-10.000)يوم مع أو بدون هيبارين تحت الجلد /ملغ

ل و قد يلجأ لفصد البالسما مع مثبطات المناعة عند فش,(يوم /وحدة

المعالجات السابقة ,أو يستعمل السيكلوسبورين, و قد تعطى 

ا في نقص الصفيحات الشديد, و نادراً مIVIGالغلوبولينات المناعية 

.نضطر الستئصال الطحال 



Treatment

◼Corticosteroids:

◼more severe disease

◼kidney, serositis, anaemia, cardiac

◼Immunosuppressants:

◼azathioprine

◼Cyclophosphamide

◼Monitoring and education



Other therapy

◼Plasma exchange

◼Intravenous Immunoglobulin

◼Stem cell transplantation

◼Immune therapy ( anti-IL10, anti-CD20, and 

immune tolerance therapy)



المعالجة 

يفة تعالج األعراض الهيكلية و إصابة المصليات الخف•

بمضادات االلتهاب الالستيروئيدية 

تستجيب هذه اإلصابات و كذلك األعراض الجلدية •

يوم هيدروكسي /ملغ400.) لمضادات المالريا 

.مع اإلصرار على الوقاية من الشمس ( كلوروكين



المعالجة 

مل في كما تستع,تستعمل الستيروئيدات عندما تفشل المعالجات السابقة •
(كلوية, عصبية,رئوية, قلبية )اإلصابات المهددة للحياة 

.  جرعات 3-2يوم مقسمة /كغ من البرينيزولون/ ملغ2-1تعطى بمقدار •

و تعطى جرعة واحدة صباحية أو جرعة كل يومين عند السيطرة على •
للهجوع تخفف الجرعة تدريجياً حتى الوصول إلى أقل جرعة كافية. اإلصابة

-D 400يوم مع الفيتامين /ملغ1200يعطى المريض مع الستيروئيدات الكلس •
.يوم  وقد تستعمل البسفوسفونات أو الكالسيتونين /وحدة800

-3يوم /ملغ1000يمكن في الحاالت الشديدة إعطاء الميثل بريدنيزولون وريدياً •
.أيام ثم يوضع المريض على جرعة صيانة كل يوم أو يومين 5



المعالجة 

لفعالة و تستعمل مثبطات المناعة في اإلصابة الكلوية المنتشرة ا•

في اإلصابات العصبية 

و يحول .يوم /كغ/ملغ2.5-1.5والسيكلوفوسفاميد أكثرها فعالية •

نه أقل المريض إلى اآلزوثيوبرين فور السيطرة على إصابته أل

ويمكن استبداله بالميكوفينيالت موفوتيل.سمية

خماج تتظاهر سمية هذه األدوية بتثبيط النقي و االستعداد لأل•

ف اضطراب وظائالعادية و االنتهازية , و القصور المبيضي , 

و زيادة حدوث . ,و الصلع النزفيالمثانةالتهاب الكبد, و

الخباثات



مي األدوية يف احلوامل املصاابت ابلذأب احلما
اجلهازي

ألشهرخيزن اهليدروكسي كلوروكني•
.ورينلسيكلوسباوان السيكلوفوسفاميد و امليثوتريكسات•
ال تستعمل أثناء احلمل•
يالً نسبة اآلزاثيوبرين استعماله يف األشهر األوىل قد يزيد قل•

التشوهات اجلنينية
.الربيدنيزولون ميكن اإلستمرار ابستعماله أثناء احلمل•



treatment



انالذأب الحمامي الجهازي في األطفال و اليفع



يشكل الذأب الحمامي الجهازي لدى األطفال و اليفعان

مشكلة خاصة تتطلب باإلضافة  إلى معالجة المرض 

األخذ بالحسبان نمو الطفل الجسدي و النفسي مع 

.قدة االنتباه الشديد لتداخل األدوية في هذه العملية المع

يقدر حدوث الذأب في األطفال

من األطفال البيض , و 100.000/ 0.6–0.4بـ 

يزداد حدوث الذأب في المصابين بعوز والدي في 

المتممة

و قد يكون ذلك بسبب تجاور ( C4أو C2عادة ) 

أو HLAالمورثات المسؤولة عن المتممة و عن الـ 

.ألن نقص المتممة بحد ذاته يؤهب لإلصابة المناعية



Pediatric SLE versus Adult Onset SLE
◼More severe symptoms at onset

◼More aggressive clinical course than adults

◼Increased need for corticosteroid; 77% vs 16%

◼Children tend to die during acute SLE phase

Adults tend to die secondary to complications

◼African American and Hispanic children have a higher incidence 

of disease

◼African American patients have 

◼higher prevalence and severity of renal 

◼higher prevalence neuropsychiatric SLE 

◼higher titers of anti-DNA and anti-SSA antibodies in association with 
cardiac disease



الذأب الحمامي الجهازي و الحمل



SLE and pregnancy  الذأب والحمل

يجب استمرار الهوادة  لمدة اكثر من سنة◼

ملغ باليوم10البريدنيزون يستعمل بجرعة التزيد عن ◼

قبل اكثر من  cytotoxic drugيجب ايقاق سامات الخاليا ◼

اشهر6

◼SLE patients can plan to have a baby.



يصيب الذأب الحمامي الجهازي النساء الشابات بشكل خاص وإن 

رة مواجهة حامل مصابة بالذأب ليست نادرة و إن وسائل المقاربة المتوف

.من الحاالت % 85حالياً تسمح بحدوث حمل ناجح في نحو 

وإن الذأب الحمامي الجهازي ال ينقص الخصوبة, و إن حدث و واجه 

نع الطبيب حالة عقم لدى مريضة مصابة بالذأب فإن هذه اإلصابة ال تم

يمكن أن يحدث وهيجاً في عالح معالجة العقم على الرغم من أن الـ

.اإلصابة , قد يكون قاتالً في بعض الحاالت 

بب و يمنع الحمل في حال حدوث خثارات شريانية أثناء حمل سابق بس

وية احتمال تكرار هذه الخثارات, و يستحسن تجنب مانعات الحمل المحت

.  األستروجينعلى 

مل بعد و من المفضل أن يخطط للحمل في المصابات بالذأب بحيث يتم الح

12-6استمرار الهوادة لمدة 

المصابة إال أنه كثيراً ما تراجع, شهراً و في غياب إصابة كلوية ذأبانية 

.الطبيب بعد حدوث الحمل و أثناء فعالية اإلصابة 



بدور و تقوم المشيمة. إن استمرار الحمل يتطلب منع رفض األم للجنين

كما تظهر بعض العوامل الحاصرة لالرتكاسات, إسفنج ماص لألضداد

ث حالة ضد الجنين, وتزداد الفعالية المثبطة للخاليا أثناء الحمل أي تحد

. األبوية  HLAمن التحمل المناعي لدى تائيات األم تجاه مستضدات الـ 

ول يترافق الحمل بدخول خاليا جنينية إلى دوران األم و يكون هذا الدخ

كما . على أشده أثناء الوالدة مما يعرض لداء الطعم ضد المضيف 

إلى  TH1يترافق الحمل بتحول من سيطرة التائيات المساعدة

ذات تأثير TH1 (IL-2 ,TNFa IFN )ألن منتجات TH2سيطرة

لقاتالت سيئ على الجنين إما بتأثير مباشر في المشيمة وإما بتفعيل ا

لثين و قد يلعب البروالكتين الذي يزداد تركيزه في الث.  NKالطبيعية 

أخرى كما أن للبروالكتين وظائف. األخيرين للحمل دوراً في هذا التحول

يراً الدراسات كثتختلف . قد تكون ذات عالقة بوهيج الذأب أثناء الحمل

%  70-58الذي يحدث في  ( Flare)في دور الحمل بإحداث الوهيج

من الحمول 



هاية يتطلب الحمل متابعة دقيقة للحامل حتى ن

هر فترة النفاس بإجراء فحص سريري كل ش

منذ بدء الحمل و إن وجود قناع الحمل ,و 

و ال يدل على انصباباً خفيفاً في الركبتين شائع

فعالية الذأب ,ينقص الهيماتوكريت 

ة و قد تنخفض الصفيحات و ترتفع سرع

كن عد التثفل في الحمل السوي و بالتالي ال يم

.هذه التبدالت من مشعرات الفعالية



-Antiيجب أن تخضع كل حامل لفحص أضداد - Ro   و

Anti- La لب لتحديد احتمال إصابة الوليد بحصار الق

صدى و في حال إيجابيتها يخطط لدراسة قلب الجنين بال

.خالل فترة الحمل( الحجراتالصدى رباعي) 

تجري أضداد الفوسفولبيد في حال وجود أكثر من-

.إجهاض سابق بخاصة في النصف الثاني   للحمل 

وجود كما يجرى عيار الفافيتوبروتين لتحديد احتمال-

لعالية عيوب في األنبوب العصبي علماً بأن العيارات   ا

.غالباً ما تترافق بوالدة باكرة 



مهم  pre-eclampsiaاجعإن التفريق بين وهيج الذأب ,و مقدمة االرت

.  انيألن المعالجة تعتمد على زيادة األدوية في األول و إنهاء الحمل في الث

و قد يكون هذا التفريق صعباً و تساعد المالحظات التالية في هذا 

:الخصوص 

في الحمل و مقدمة االرتعاج و تنقص في وهيج  C4و C3تزداد -1

.عادة أثناء وهيج الذأب  DNAترتفع أضداد الـ -2الذأب 

رتفع أثناء يرتفع التوتر الشرياني دائماً في مقدمة االرتعاج و يندر أن ي-3

.وهيج الذأب الحملي 

.يترافق الوهيج الكلوي بعالمات فعالية في أجهزة أخرى عادة -4

.دل في مقدمة االرتعاج /ملغ11.5ينقص طرح الكلس عن -5

نما و مع ذلك كثيراً ما يلجأ إلى إعطاء الستيروئيدات و المراقبة إذ بي

تسوء تتحسن اإلصابة الذأبانية ال تستجيب أعراض مقدمة االرتعاج و قد

.أحياناً 



:تشيع بعض االختالطات في الحامل المصابة بالذأب وهي 

في % 15)من الحمول% 43و يالحظ في , ارتفاع التوتر الشرياني-1

(.الحمول العادية 

في الحمول % 7) من الحاالت % 30مقدمة االرتعاج و يالحظ في -2

(.بدون ذأب 

من الحاالت% 10السكري و يالحظ في -3

(.في الحمول بدون ذأب % 2) 

من الحاالت% 19أخماج المثانة و تالحظ في -4

(.من الحمول بدون ذأب % 6) 

ح بإنهاء و ينص,كما تزداد نسبة القيصريات و التمزق الباكر لألغشية -5

ترة الحمل إذا حدث هذا التمزق قبل أن يصبح الجنين قابالً للحياة بف

.طويلة بسبب ارتفاع نسبة األخماج 



:أما تأثير الذأب في الحمل فيتجلى بـ 

.  يداإلجهاضات المتكررة و هي ذات عالقة بأضداد الفوسفولب-1

%  5بالمقارنة بـ % 17)و تحدث في الثلث الثاني للحمل 

, ويبدو أن الخثارات المشيمية ال تفسر ( بدون ذأب 

أو IL-3اإلجهاضات في معظم الحاالت , و قد يكون لنقص  

.دور في ذلك Annexin Vنقص 

في الحمول % 15-5بالمقارنة بـ % 60)الوالدة المبكرة -2

بخاصة البيلة .  و بخاصة بوجود إصابة فعالة( بدون ذأب

و البروتينية,  و ارتفاع التوتر الشرياني, و ظاهرة رينو,

.نقص المستوى الثقافي للحامل 

رة نقص نمو الجنين و حاجتة إلى البقاء في المشافي فت-3

. أطول 



:األدوية في الحوامل المصابات بالذأب الحمامي الجهازي 

.بالنسبة لألدوية التي تستعمل عادة في سياق الذأب 

ي منع فقد وجد أن األسبرين آمن خالل فترة الحمل و قد يلعب دوراً ف-1

حدوث مقدمة اإلرجاج 

ث األول مضادات االلتهاب الالستيروئيدية فيمكن استعمالها في الثل-2

انية أو نقصاً للحمل أما بعد ذلك فقد تسبب انغالقاً باكراً في القناة الشري

.في السائل األمينوسي أو نزوفاً لدى الوليد 

افه عند يخزن الهيدروكسي كلوروكين في األنسجة و بالتالي فإن إيق-3

م و على كل فإن الدراسات ل. حدوث الحمل ال يمنع تعرض  الجنين له 

ه و بأقل تثبت وجود أي تأثير مشوه باستعماله لذا ينصح   باالستمرار ب

.جرعة كافية للسيطرة على فعالية اإلصابة 

حمل  و إن السيكلوفوسفاميد و الميثوتريكسات ال تستعمل أثناء ال-4

. يفضل إيقافها قبل الحمل بعدة أسابيع 



زيد أما اآلزاثيوبرين فإن استعماله في األشهر األولى قد ي-5

ر من قليالً نسبة التشوهات الجنينية على الرغم من أن كثي

الدراسات قد أشارت إلى عدم إحداثه ألي تشوهات حملية و 

مج هناك زيادة طفيفة في امكان حدوث التثبيط المناعي و الخ

.بحمى االندخال الخلوي لدى الجنين 

ستجيب يمكن اللجوء للسيكلوسبورين في الحاالت التي ال ت-5

.لآلزاثيوبرين 

كل غير يستقلب معظمه في المشيمة إلى ش: البريدنيزولون -6

و إن . و بالتالي يمكن االستمرار باستعماله أثناء الحمل, فعال 

يوم قد تسبب تثبيط قشر/ ملغ 20استعمال مقادير أكثر من 

الكظر لدى الجنين



ر في حال ضرورة استعمال مضادات التخث-7

لماً يمنع الوارفارين و يستعمل الهيبارين ع

ل بأنه قد يسبب نقص الصفيحات و تخلخ

.العظام 

ين حاصرات الخميرة القالبة لألنجيوتنس-8

فيجب أن ال تستعمل أثناء الحمل 



متالزمة أضداد الفوسفولبيد

G.hughesوصفت هذه المتالزمة من قبل 

و دعاها متالزمة أضداد الكارديولبين, 1985عام

ثم تبين بعد ذلك أن هذه األضداد ليست موجهة 

ات للكارديولبين فحسب, و إنما للفوسفوليبد

ثم تبين أن معظم األضداد الذاتية , األخرى

 B2الموجودة في هذه المتالزمة موجهة ضد 

glycoprotein I  أو البروثرومبين.



Antiphospholipid Syndrome

قد تكون بدئية أو ثانوية◼

Recurrent miscarriagesاسقاطات متكررة ◼

Thrombocytopaeniaنقص صفيحات ◼

 Arterial and/ or Venousخثار شرياني او وريدي  ◼

Thromboses

Prolonged PTTتطاول ◼

إيجابية اضداد الفوسفولبيد ◼



تصنف هذه المتالزمة إلى الشكل البدئي 

) , و الشكل الثانوي (بدون مرض مرافق )

ام عندما تترافق مع أحد أمراض النسيج الض

( .و هو عادة الذأب الحمامي الجهازي 

و إن وجود هذه األضداد دون األعراض 

ها و السريرية للمتالزمة ال يدل على اإلصابة ب

إنما يجعل خطر الخثار أكثر



من مرضى الذأب الحمامي و الذي % 50أكثر من 

الزمة يحملون أضداداً للفوسفولبيد ال يصابون بالمت

وع و قد تبين أن أضداد الكارديولبين من ن.السريرية 

IgG2  هي فقط المترافقة بخثار ,و إن المستقبل

FCyRIIA H131  هو المستقبل الوحيد على

, و بالتالي فإن  IgG2الوحيدات القادر على االرتباط بـ 

ي االختالف في هذا األليل يحدد آلية االستعداد الوراث

.لحدوث الحوادث الخثرية بوجود هذه األضداد 

و  IgGI ,3,4) أما دور أضداد الكارديولبين األخرى 

IgM   )في إحداث الخثار فال يزال بحاجة إلى تأكيد  .



تتظاهر متالزمة أضداد :األعراض السريرية 

: الفوسفولبيد بـ

د و بخاصة في األطراف السفلية و ق:خثارات وريدية

تقود لحدوث الصمة الرئوية أو االحتشاء الرئوي,  

وعلى الرغم من أن معظم هذه الصمات الخثارية ترتشف

عض تلقائياً إال أن فرط التوتر الرئوي قد يحدث في ب

.  الحاالت

يحدث الخثار الوريدي في أوردة أخرى كاألجوف, و 

األوردة فوق الكبد, و األوردة الكلوية و الحشوية,و 

.الجلد,و الشبكية , و الكبد, و الدماغ 



ض و أكثرها حدوثاً إصابة الشرايين الدماغية مؤدية إلى أعرا: خثارات شريانية

كررة إلى عديدة مثل النشبات العابرة, أو السكتة الدماغية و قد تقود االحتشاءات المت

ادة, و تترافق السكتات الدماغية, بإصابة األوعية الشبكية ع. Dementiaالعتاهة 

لية و قد تحدث الخثارات في األوعية اإلكلي. كما ترافق التهاب النخاع المعترض 

قة إلى مؤدية إلى االحتشاء القلبي, و قد تؤدي الخثارات في األوعية القلبية الدقي

ت القلبية اعتالل عضلة قلبية حاد , كما تترافق هذه المتالزمة بالتنبتات على الدساما

رتفاع قد يصاب الشريان الكلوي, أو األوعية الكلوية الدقيقة بالخثار مؤدية إلى ا.

كما . وي توتر شرياني يصعب السيطرة عليه ,أو إلى بيلة بروتينية, أو قصور كل

و تصاب األوعية , تصاب األوعية المحيطية فيحدث العرج المتقطع و الموات 

.(نزف ضمن الكظر مؤدياً إلى القصور , النخرة العقيمة في العظام )الحشوية 

االرتكاس و قد اتهمت أضداد الفوسفولبيد في التصلب العصيدي بسبب قدرتها على

.  التصالبي مع الليبوبروتينات المنخفضة الكثافة



.و أشيعها الترخم الشبكي ,و تقرح الجلد :مظاهرجلدية

ن و إ. خاصة في الثلث الثاني للحملب: اإلجهاضات المتكررة 

نسبة اإلجهاض في المصابات بالذأب مع وجود أضداد 

بوجود عيار و تزداد هذه النسبة % . 30الفوسفولبيد تقارب 

ة ,و بوجود إجهاضات سابقة , إذ تصل هذه النسبعال لألضداد

و يعتقد أن سبب اإلجهاضات اعتالل في % . 85عندها حتى 

.أوعية المشيمة يقود إلى احتشائها 

. ( IgG )نقص الصفيحات  -:مظاهر دموية 

في )مع أو بدون فقر دم انحاللي(IgM )إيجابية تفاعل كومبس

(.الذأب بشكل خاص

.نقص الكريات البيض دون نقص اللمفاويات 



فولبيد و نظراً للتشابه بين أعراض متالزمة أضداد الفوس

و بين الذأب الحمامي , و لظهور هذه األضداد قبل أو مع

ت أو بعد تشخيص الذأب الحمامي الجهازي ,فقد اقترح

بعض المظاهر التي ترجح الذأب الحمامي و هذه 

:المظاهر هي 

, نقص اللمفاويات D.N.Aعيار عال ألضداد الـ 

,وجود الحساسية الضيائية ,و ظاهرة رينو ,وقرحات

الفم, و داء الرقص ,و  النوب الصرعية , و إذ تندر 

.مشاهدة هذه األعراض بغياب الذأب الحمامي الجهازي  



:اآللية اإلمراضية 

اد إن اآلليات المتهمة في إحداث الخثار بوجود أضد

دث الفوسفولبيد عديدة ,ويعتقد أن الخثار الحا

بيط بوجود هذه األضداد يعود بشكل رئيس إلى تث

كما أن بعض الدراسات أثبتت. Protein Cطريق

بالخاليا اإلندوثليالية B2GPIأن ارتباط أضداد 

– VCAMIيزيد التعبيرعن جزيئات االلتصاق  

E Selection   وI CAMI  كما يزيد التصاق ,

.الوحيدات بالخاليا البطانية المزروعة 



:المعايرات المخبرية 

 VDRL . (aCL) Elisaتعاير أضداد الفوسفولبيد بطرائق عديدة تشمل الـ 

.و مقايسات وظيفية لمضادات التخثر الذأبية ( إيجابية كاذبة)

يد أضداد الفوسفولب( حساسية عالية , نوعية منخفضة )  Elisaتكشف طريقة الـ 

اعل مع و أضداد الفوسفولبيد التي تتف, التي تتفاعل مباشرة مع الكارديولبين 

B2GPI .

) و قد أبدت الدراسات أن أضداد الفوسفولبيد الموجودة في سياق اإلنتانات 

, و التي ال تترافق عادة بالخثار,(السل-اإلفرنجي

مباشرة و  B2GPI, مما  أدى إلى إيجاد مقياسات ألضداد  B2GPIال تتفاعل مع 

 PPD)  Positiveالتي تترافق مع الخثار و قد تبين أن القيمة التبؤية اإليجابية 

Predictive value ) ( إمكان حدوث الخثار لدى شخص شخص مصاب بـ

و حساسية هذا %29هو (   B2GPIبالذأب الحمامي الجهازي يحمل أضداد 

مع % 24هو( و خثار  SLEإمكان وجود هذه األضداد في مصاب بـ )االختبار 

بإجراء اختبار (  PPD)وبالمقارنة كان التوقع اإليجابي % .82نوعية تصل 

Eliza  14التقليدي  %

%  .43و بنوعية ال تتجاوز 



يكشف أضداد الكارديولبين حتى في  VDRLإن اختبار 

  Ilisa, و لتفسر إيجابيته مع سلبية الـ  B2GP-1غياب 

ولبين في بوجود الكولسترول و الفوسفاتيديل كولين مع الكاردي

.  VDRLمستضد 

ين ينصح بإجراء مضادات التخثر الذأبية و أضداد الكارديولب

لكل مرضى الذأب, و في حال سلبية هذه األضداد على الرغم

لبيد, من وجود قصة سريرية صريحة لمتالزمة أضداد الفوسفو

باستعمال األطباق غير  B2GP-1يفضل إجراء اختبار أضداد 

ابر المشعة,مع تذكر أن هذه األضداد قد تصبح سلبية بشكل ع

ة أثناء الخثار الحاد, وبوجود متالزمة نفروزية , أوفي مرحل

(  تظهر في البول)قبل اإلرجاج 



أما األضداد التي تكشف بإجراء المقايسات 

:فهي ( أضداد التخثر الذأبية ) الوظيفية 

AntiProthrombin( calcium 

dependant )  Anti B2GPI           

Anti factor V         

Anti factor X         

Anti Phospholipid 

خثر وتكشف بتطاول فحوص التخثر مثل زمن الت

زمن سم األفعى ( و هو األفضل ) بالكاولين أو 

Russell viper venun .



:الـمـعـالـجـة 

.هناك بعض االختالف في اآلراء حول المعالجة و هناك بعض القواعد المقبولة 

ل و يمي,عند وجود األضداد دون مظاهر المتالزمة األخرى ينصح بعضهم بالمراقبة 

و في حال حدوث عامل خطر آخر . يوم/ملغ75بعضهم اآلخر إلى استعمال األسبرين 

.كالجراحة أو االستلقاء يعطى الهيبارين وقائياً 

ة, و البدان,والسكري, وفرط شحوم الدم, وارتفاع التوتر الشرياني , إن التدخين 

.مانعات الحمل, و االستلقاء, عوامل خطورة إضافية يجب تصحيحها بسرعة

التي تعطى و.أثناء الخثار الحاد يعالج المريض بالهيبارين ثم مانعات التخثر الفموية 

وفي حال حدوث النكس على الرغم . 3نحو  INRبجرعات تكفي للمحافظة على 

.من ذلك يضاف األسبرين إلى الوارفارين 

ئل هناك عدم اتفاق على الوقاية من تكرر اإلجهاض بعد اإلجهاض األول وتشير الدال

-1000يوم مع الهيبارين تحت الجلد /ملغ75إلى ضرورة استعمال األسبرين 

., و ممارسة الرياضة Dيوم مع إضافة الكالسيوم و الفيتامين /وحدة15000



إن متابعة تمييع المصاب بهذه المتالزمة 

بالوارفارين صعب, بسبب اضطراب زمن 

ل البروترومبين في هؤالء المرضى حتى قب

يار استعمال الوارفارين, و يبدو أن استعمال ع

 Chromogenic Factorالعامل العاشر 

X   و قياس زمن البروترومبين ,–

بح هذه بروكوتفرتين أفضل للمتابعة عندما تص

.الفحوص متوفرة بكلفة معقولة 





Thanks


