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 مرض الذئبة

وألم وتورم. أحيانًا يسمى "الُمقلد الكبير"، ألن الناس عادة ما  –أو الذئبة، هي مرض مزمن )طويل األمد( يسبب التهابات  SLEالذئبة الحمامية الجهازية، يُشار إليها بـ 

 يخلطون بين الذئبة والمشكالت الصحية األخرى بسبب النطاق العريض من األعراض المشتركة بينهما.

عضاء األخرى في الجسم مثل الكلى وبطانة األنسجة والرئتين )غشاء الجنب( والقلب )التامور( والمخ. يشعر معظم باإلضافة للتأثير على البشرة والمفاصل، قد تؤثر على األ

 المرضى باإلجهاد ويصابون بالطفح الجلدي والتهاب المفاصل )انتفاخ وألم المفاصل( وحمى.

والتي يشار إليها بالتخفيف.  –يها المرض نشًطا، يتبعها أوقات يكون المرض فيها هادئًا تختلف أعراض الذئبة من خفيفة إلى خطيرة. ويمر معظم المرضى بأوقات قد يكون ف

 وحتى اآلن، فهناك أسباب كثيرة بعدم فقد األمل. حيث حدثت تحسينات كبيرة في العالج مما حسن من جودة حياة المرضى وزيادة أعمارهم.

 

 

 حقائق سريعة

  لدى النساء عنها لدى الرجال مرات أكبر 10تحدث اإلصابة بمرض الذئبة. 

 يعتمد العالج على األعراض ومدى خطورتها. 

  وهو طبيب خبير في عالج الذئبة واألمراض آالم المفاصل طبيب متخصص في الروماتيزمبسبب تعقد المرض، يتطلب مرض الذئبة عالج أو استشارة مع ،

 .الروماتيزمية

 يمكن لألفراد المعيشة بشكل جيد مع مرض الذئبة إذا عملوا بفعالية للتمتع بصحة جيدة. 

 

 

 ما هي مسببات مرض الذئبة؟

المضادة )بروتينات الدم( والتي تهاجم الجراثيم الغريبة والسرطان. مع الذئبة،  الجهاز المناعي هو نظام الدفاع بالجسم. عندما يكون صحيًا، يحمي الجسم بتكوين األجسام

نسجة المريض. أحيانًا ما يشير األطباء يخطئ نظام المناعة الهدف، فبدالً من إنتاج األجسام المضادة الواقية، يبدأ مرض المناعة الذاتية ويكون "أجسام مضادة"، والتي تهاجم أ

 دان التسامح الذاتي".إلى ذلك على أنه "فق

 

تنتهي هذه األجسام المضادة في (. بعد ذلك التهاب األوعية الدمويةأثناء الهجوم، تنضم خاليا المناعة األخرى في القتال. سيؤدي ذلك إلى التهابات وأوعية دموية غير طبيعية )

ن ميول وراثية باإلضافة إلى أشياء خاليا باألعضاء، حيث تؤدي إلى إتالف هذه األنسجة. لماذا ال تكون بداية هذه االستجابة االلتهابية واضحة. على األرجح تنتج من مزيج م

يكون لألفراد المصابين بالذئبة أيًضا عملية ضعيفة في إزالة الخاليا القديمة والتالفة من الجسم، في بيئتك. يشمل ذلك الفيروسات وأشعة الشمس والحساسية لبعض العقاقير. قد 

 األمر الذي يتسبب في استجابة مناعية غير طبيعية.

 

  

http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Health-Care-Team/What-is-a-Rheumatologist
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Vasculitis
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Vasculitis
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، وبصفة رئيسية لدى السود واآلسيويين، في معظم األحيان، يبدأ مرض الذئبة لدى األفراد في العشرينات والثالثينات. المرض أكثر شيوًعا لدى بعض المجموعات العرقية

 ويميل ألن يكون أسوأ لدى هذه المجموعات.

 

 

 كيف يتم تشخيص مرض الذئبة؟

أمراض المناعة الذاتية يُمكن أن يكون من الصعب اكتشاف مرض الذئبة حيث أنه مرض معقد له العديد من األعراض. وقد تظهر ببطء. إال أن الخبراء في تشخيص وعالج 

 .الجالذئبة والروماتيزم هم الذين يمكنهم على نحو أفضل تحديد ما إذا كان المريض مصاب بالذئبة أم ال وتقديم النصائح لهم بشأن خيارات العمثل 

مناطق محددة أو حول خط  عادة ما يظهر على األفراد مرضى الذئبة أعراض غير مختصة بالذئبة. يشمل ذلك الحمى واإلرهاق وفقدان الوزن وتخثر الدم وفقدان الشعر في

 .لإلجهاضالشعر. قد يشعرون أيضاً بحرقان بالقلب أو ألم بالمعدة أو ضعف الدورة الدموية في أصابع اليدين والقدمين. وقد تتعرض النساء الحوامل 

يل إرشادي التخاذ قرار بما إذا كان المريض لديه أعراض لدى الكلية األمريكية ألمراض الروماتيزم قائمة بأعراض والتدابير األخرى التي يمكن لألطباء استخدامها كدل

 :مرض الذئبة. إذا وجد الطبيب بأنه لديك على األقل أربعة من هذه المشكالت، ولم يجد أي سبب آخر لها، فقد تكون مصابًا بالذئبة

 

 الطفح الجلدي:

o  يشار إليه بالطفح الوجني –على الخدين طفح جلدي على شكل فراشة 

o  يعرف بالطفح الجلدي القرصي –حمر يظهر بشكل بقع مستطيلة أو دائرية جلدي أطفح 

o على البشرة التي تتعرض للشمس طفح جلدي 

 تقرحات الفم: تقرحات في الفم أو األنف تستمر لبضعة أيام وحتى ما يزيد على شهر 

 التهاب المفاصل: ضعف وتورم يستمر لبضعة أسابيع في اثنان أو أكثر من المفاصل 

 لذي قد يتسبب في ألم التهابات الرئة أو القلب: تورم في بطانة األنسجة للرئتين )يُشار إليه بذات الجنب أو التهاب الجنبة( أو القلب )التهاب التامور(، وا
 بالصدر عند التنفس بعمق.

 مشكالت بالكلية: دم أو بروتين في البول أو اختبارات تشير إلى ضعف وظائف الكلية 

 ة: نوبات أو سكتات دماغية أو ذهان )مشكالت صحية ذهنية(مشكالت عصبي 

 :اختبارات دم غير عادية مثل 

o انخفاض عدد كريات الدم: األنيميا، انخفاض خاليا الدم البيضاء أو انخفاض الصفائح الدموية 

o ( نتيجة أجسام مضادة للنواةANAإيجابي ).أجسام مضادة قد تتسبب في بدء الجسم من مهاجم نفسه ويوجد تقريباً في جميع مرضى الذئبة : 

o  بعض األجسام المضادة التي تُظهر مشكالت في نظام المناعة: مكافحة الحمض النووي المزدوجDNA وي المزدوج )يُسمى مضاد الحمض النوanti-

dsDNA (، ومضاد سميث )يُشار إليه باسمanti-Sm (، أو األجسام المضادة بالدم، أو اختبارات الدم اإليجابية الخاطئة للزهري )مما يعني عدم وجود هذه

 العدوى فعلياً(.

ت الدم للتأكد من عدم إصابتك بهذا المرض. أكثر تدابير إذا شك طبيبك في إصابتك بمرض الذئبة من األعراض التي تظهر عليك، فستحتاج لسلسلة من اختبارا

 وال تكون مصاباً بالذئبة.  ANA ، ولكن قد يكون لديكANA اختبارات فحص الدم أهمية هو

http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Antinuclear-Antibodies-ANA
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 .anti-Smو anti-dsDNA لـإيجابي، فقد تحتاج الختبارات أكثر تحديداً إلثبات التشخيص. تشمل اختبارات الدم هذه األجسام المضادة  ANA وعلى ذلك، إذا كان لديك

 

ضاعفات مثل اإلجهاض، أو قد يساعد وجود األجسام المضادة في الدم األطباء في اكتشاف مرض الذئبة. حيث تمثل هذه األجسام المضادة إشارة على ارتفاع خطر بعض الم

يقوم األطباء أيضاً بقياس مستويات بعض البروتينات المكملة )كجزء من نظام صعوبات في الذاكرة، أو تخثر الدم الذي قد يؤدي إلى ذبحة صدرية أو إصابة بالرئة. قد 

 .المناعة( في الدم، للمساعدة في اكتشاف المرض ومتابعة تقدمه

 

 

 كيف يتم عالج مرض الذئبة؟

د تحسن إلى حد كبير. ويعتمد العالج على أحد أنواع ليس هناك دليل على وجود مرض الذئبة، وقد يكون عالج مرض الذئبة يمثل تحديًا. ومع ذلك، فعالج مرض الذئبة ق

األخرى الغير خطية تلقي األعراض التي لديك ومدى خطورتها. يمكن للمرضى الذين يعانون من ضعف في العضالت أو المفاصل أو اإلرهاق أو الطفح الجلدي أو المشكالت 

 ."عالج "تحفظي

 :تشمل خيارات العالج الشائعة

 رويدية المضادة لاللتهاباتالعقارات غير الستي (NSAIDs): NSAIDs  تخفض من التورم واأللم والحمى. تشمل هذه العقارات إيبوبروفين )األسماء التجارية

يُمكن لبعض هذه العقارات غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات  .(Aleve ، أليفي Naprosyn )نابروسين، ونابروكسين  (Advil ، وأدفيلMotrin موترين

)دون وصفة طبية(  التسبب في أعراض جانبية خطيرة مثل نزيف بالمعدة أو ضرر على الكلية. عليك دائماً التحقق مع طبيبك قبل تناول أي أدوية دون وصفة طبية

 .لمرض الذئبة

 

 بالرغم من أن هذه العقارات تمنع وتعالج (. بالكونيل) هيدروكسيكلوكوينات المضادة للمالريا: قد يتلقى مرضى الذئبة أيضاً أدوية مضادة للمالريا مثل العقار

د أيضاً في منع ، إال أنها تساعد أيضاً في تخفيف بعض أعراض الذئبة، مثل اإلرهاق أو الطفح الجلدي أو ألم المفاصل أو تقرحات الفم. إال أنها قد تساعالمالريا

 .تخثر الدم غير الطبيعي

 

 

  أو القلب وأعراض الكورتيزون ومثبطات المناعة: بالنسبة للمرضى ذوي المشكالت الخطيرة أو المشكالت المهددة للحياة مثل التهاب الكلية أو انهماك الرئة

دنيزون )دلتاسون وعقارات الجهاز العصبي المركزي التي تحتاج لعالج أكثر "عدوانية" )أقوى(. قد يشمل ذلك جرعة مرتفعة من السترويدات القشرية مثل بري

نيورال، ) وسيكلوسبروبينسيتوكسان( ) سيكلوفوسفاميد، (أموران) أزاثيوبرينأخرى( والعقارات التي قد تؤدي لقمع نظام المناعة. تشمل عقارات قمع نظام المناعة 

 .والتي يشار إليها باسم ذئبة التهاب الكلية –والتي قد تم استخدامها لعالج أمراض الكلية الخطيرة في الذئبة  ميكوفينوالت موفيتي سانديميون(. ومؤخراً 

 

 اب المفاصل البيولوجيات: تشمل خيارات العالج الجديدة عقارات تسمى البيولوجيات والتي هي معتمدة بالفعل لعالج أمراض الروماتيزم األخرى مثل الته

 الروماتويدي. ومن أمثلتها ريتوكسيماب )ريتوكسان( وأباتاكيبت )أروينكيا(. 

 

  وبالرغم من اعتماد إدارة األغذية واألدوية األمريكية أحد البيولوجيات، بيلوموماب )بينليستا(، لعالج2001فهذين العقارين غير معتمدين لعالج الذئبة. في عام ، 

SLE  1955الفعال لدى المرضى من البالغين، ولكن ليس لهؤالء ذوي األمراض الخطيرة. فهو العقار الجديد األول المعتمد للذئبة منذ عام. 

فهي توفر األمل لبعض العقارات األخرى التي يختبرها  .التجارب السريريةوالتي تسمى  –ج بفضل الدراسات البحثية لدى المرضى حدث هذا التقدم الرائع في العال

 .عالج الذئبة. كما تؤكد أيًضا على حاجة مرضى الذئبة من المشاركة في الدراساتالباحثين على المرضى مما سيساعد في 

http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/NSAIDs
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Hydroxychloroquine-Plaquenil
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Hydroxychloroquine-Plaquenil
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Azathioprine-Imuran
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Azathioprine-Imuran
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Cyclophosphamide-Cytoxan
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Cyclophosphamide-Cytoxan
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Cyclosporine-Neoral-Sandimmune-Gengraf
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Cyclosporine-Neoral-Sandimmune-Gengraf
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Mycophenolate-Mofetil-Mycophenolate-Sodium
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Mycophenolate-Mofetil-Mycophenolate-Sodium
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Clinical-Research-Trials
http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Clinical-Research-Trials
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 :يمكن لمزودي خدمات الرعاية الصحية جمع بضعة من األدوية لمكافحة الذئبة ومنع تلف األنسجة. لكل عالج مخاطر ومزايا. معظم األدوية  الجمع بين العالجات

سبب في آثار سلبية كبيرة. قد تشمل اآلثار الجانبية لهذه العقارات تزايد احتماالت اإلصابة إلى جانب الغثيان والتقيؤ وفقدان القامعة للمناعة، على سبيل المثال، قد تت

نبية ب اآلثار الجاالشعر واإلسهال وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام )ضعف العظام(. وقد يؤدي التهاب المفاصل إلى تخفيض جرعة العقار أو إيقاف الدواء بسب

بعة األعراض وتغيير العالج أو عند انتقال المرض إلى حالة التهدئة.  كنتيجة لذلك، من المهم تلقي العناية والفحوصات الصحية المتكررة واالختبارات المعملية لمتا

 .على النحو المطلوب

 

 

 

 اآلثار الصحية على نطاق أوسع للذئبة

في مشكالت الحقًا. قد يكون بعضاً من هذه المشكالت مميتًا. أحد هذه المشكالت هو تصلب الشرايين )انسداد األوردة( األمر الذي حتى عندما ال تكون فعالة، قد تتسبب الذئبة 

الدماغية. ومن ثم، فمن  ية أو السكتاتقد يتطور لدى النساء الصغيرات بالسن أو قد يكون أكثر خطورة من المعتاد. ترفع هذه المشكلة من خطر النوبات القلبية أو األزمات القلب

مهم أيًضا وجود نمط حياة األهمية بمكان أن يخفض مرضى الذئبة من عوامل الخطر ألمراض القلب مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. قد يكون من ال

 .فعال قدر اإلمكان

لكلية وتحتاج بعد ذلك لغسيل الكلى. يمكنك المساعدة في منع هذه المشكالت الخطيرة بالبحث عن العالج قد تتسبب الذئبة ايضاً في أمراض بالكلية، األمر الذي قد يتطور لفشل ا

 :عند ظهور أول عالمات مرض الكلية. تشمل هذه العالمات

 ارتفاع ضغط الدم 

 تورم اليدين والقدمين 

 انتفاخ حول العينين 

 (.ام على نحو متكرر في الليل أو ألم أو مشكالت في التبولتغييرات في التبول )دم أو رغوة في البول، الذهاب إلى الحم 

 

 
 

 التعايش مع مرض الذئبة

مرض مزمن قد يحد من  يستطيع معظم مرضى الذئبة أن يعيشوا حياة طبيعية. فقد تحسن عالج الذئبة، واألفراد المرضى بهذا المرض يعيشون لفترة أطول. ولكنه، يظل

بسبب أعراض مثل اإلجهاد وألم المفاصل. عالوة على ذلك، ال يستجيب بعض األفراد لبعض العالجات. أيًضا، قد ال تستطيع التنبؤ بوقت  األنشطة. وقد تتأثر جودة الحياة

 .ظهور مرض الذئبة. وقد تؤدي هذه المشكالت إلى االكتئاب والغضب وفقدان األمل أو فقدان اإلرادة لمواصلة مكافحة المرض

 

 :قد تساعدك عند التعايش مع مرض الذئبة ها هي بعض النصائح التي

 والتي ال يمكن  ينبغي لك تشكيل نظام دعم. العالقة الجيدة بين الطبيب والمريض والدعم من األسرة واألصدقاء قد يساعدك في التعامل مع األمراض المزمنة

 .التنبؤ بها
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  وأدويتك وأي نوع من التقدم قد حققته. عليك تناول جميع أدويتك على النحو الذي يصفه شارك في رعايتك. تعلم أكبر قدر يمكنك تعلمه بشأن مرض الذئبة

على لك طبيبك، وعليك زيارة طبيب الروماتيزم الخاص بك بشكل متكرر لمنع المشكالت الخطيرة. سيمكن ذلك طبيبك من متابعة مرضك وتغيير عالجك 

روماتيزم، فقد يكون عليك أن تطلب من طبيب الرعاية األساسية لك إدارة مرض الذئبة لديك بمساعدة النحو المطلوب. إذا لم تكن تعيش بالقرب من أخصائي 

 .أخصائي روماتيزم

 ني ذلك يجب عليك أن تظل نشًطا. فممارسة الرياضة ستساعد المفاصل على أن تظل مرنة وقد تمنع اإلصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وال يع

 .الرياضة. كما يجب عليك البدء بتمرينات خفيفة إلى متوسطة في أوقات الراحة اإلفراط في ممارسة

 .عندما  تجنب التعرض الشديد ألشعة الشمس. قد تتسبب أشعة الشمس في ظهور الطفح الجلدي بسبب الذئبة وقد تؤدي أيًضا إلى إظهار خطر المرض ذاته

 .ات أكمام طويلة، وقبعة كبيرة( واستخدم الكثير من واقيات الشمستكون بالخارج في يوم مشمس، عليك ارتداء مالبس واقية )ذ

حيث سيحدد الطبيب  إذا كنت امرأة صغيرة السن ومريضة بمرض الذئبة وترغبين في الحصول على طفل، فيجب عليك التخطيط بعناية لفترة الحمل. تحت إشراف طبيبك،

ا. أثناء الحمل، عليك تجنب األدوية التي قد تؤدي إلى إيذاء طفلك. يشمل ذلك سيكلوفوسفاميد، والسيكلوسبورين، وقت الحمل في الوقت الذي سيكون فيه نشاط الذئبة منخفضً 

على  عاالطالزيد من المعلومات، عليك وميكوفيلينالت موفتيل. إذا كان عليك تناول أيًا من هذه األدوية أو كان المرض لديك نشطاً جًدا، فيجب عليك استخدام موانع الحمل. للم

  .""الحمل وأمراض الروماتيزم

ستروجين وأن العالج باالستروجين قد يتسبب في تفاقم حالة الذئبة. إال أن هناك دراسات حديثة لقد أصاب القلق أخصائيو الروماتيزم لفترة طويلة بشأن الهرمون األنثوي اإل

إلى ما هو أسوأ. وحتى اآلن، أظهرت أن العالج باالستروجين قد يؤدي إلى إظهار بعض الحاالت الخفيفة إلى المتوسطة من الذئبة، ولكنه ال يتسبب في أن تتحول األعراض 

ني أنه لديك أن يرفع من خطر تخثر الدم. ومن ثم، عليك عدم تناول االستروجين إذا أشارت اختبارات الدم لديك إلى وجود أجسام مضادة في الدم )مما يعيمكن لالستروجين 

 (.بالفعل خطر مرتفع لتخثر الدم

األمريكية التصاالت الروماتيزم ولجنة التسويق. تم توفير صفحة حقائق . كتبها دكتور. إلين جينزلر، دكتور. جيان تايار، وراجعها الكلية 2015تم التحديث في يونيو 

 .حالة طبيبة أو صحيةالمريض هذه للتعليم العام فقط. على األفراد استشارة مزود خدمات رعاية صحية مؤهل للحصول على استشارة طبية مهنية أو تشخيص أو عالج ل
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