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  ياٌى 10 نذئثح انحًزاءلتخهٍذ انٍىو انعانًً 

  انًغزبفً فتاكا يزض ٌصٍة انُساء و ال ٌزال 

ر ، نتقٍٍى يىسٍا، تزئاسح انذكتىرج خذٌجح  (AMMAIS) انذاتٍح المناعة  فزصح نهجًعٍح انًغزتٍح أليزاض انحًزاءنذئثح لانٍىو انعانًً 

 انشثاب و ٌعاَىٌ تشذج أكثز ألٌ انتشخٍص فتزج فً يغزتٍح ، غانثاً يا ٌكىَىٌ ايزأج 20.000  أنهذي ٌؤثز عهى حىانً انُادر انًزض هذا

يٍ انًزجح أٌ ٌهاجى انًزض جًٍع .  وانًختهفح يٍ شخص َخزنهًزضرج جًذا انكثً يتأخزا أو نى ٌثثت أتًذا تسثة أألعزاض ٌكىٌ يا عادج

 . نهًزضشافًحتى اٌَ ، ال ٌىجذ عالج . األعضاء تقزٌثًا ، يًا ٌؤدي إنى عىاقة تهذد انحٍاج ، خاصحً أثُاء انحًم

 

بصٌب المرض النساء . من أمراض المناعة الذاتٌة التً ٌهاجم فٌها جهاز المناعة خطأ خالٌا الجسم السلٌمة فً أجزاء مختلفة من الجسم  الذئبٌة الحمراء 
بدرجة  أولى بنسبة تسع أضعاف ممارنة بالرجال، و باألخص األشخاص ذوي األصول األفرٌمٌة أو اآلسٌوٌة اللذٌن ٌكونون أكثر ُعرضة للمرض من ذوي 

.  تتأثر نتٌجة لهذا الخطأ أعضاء حٌوٌة للغاٌة مثل الكلٌتٌن أو الملب و الجهاز العصبً.األصول األوروبٌة

 مرض متعدد األوجه 

من المرضى و  تظهر عبارة عن بمع جلدٌة حمراء كبٌرة  تاخد شكل فراشة ℅ 80من أهم أعراض الذئبٌة الحمراء  حساسٌة فائمة  ألشعة الشمس،تخص 
ٌمكن أن ٌطال هدا الطفح أماكن أخرى للجسم  المعرضة ألشعة الشمس مثل العنك و المنطمة العلٌا من الصدر و . تغطً الوجه والخدٌن ولصبة األنف

 هده العالمة فً غاٌة األهمٌة  .و تعود تسمٌة المرض إلى  هده العالمة الحمراء اللون التً تظهر على وجه المرٌض و تشبه لناع الكرنفال. الذراعٌٌن  
الذئبٌة الحمراء  و أمراض مناعٌة جهازٌة أخرى تشبهها كالروماتٌزم الرثٌانً و المتالزمة الن بفضلها ومع معاٌٌر تشخٌصٌة أخرى ٌمكن أن نمٌز بٌن 

. الجفافٌة

من المصابٌن، أالم فً المفاصل ٌكون من نوع التهابً بحٌث ان ذروته تكون فً اللٌل مع ℅ 90  من األعراض الشائعة للمرض التً تخص ما ٌمارب 
من الممكن ان ٌكون  هنان تورم و احمرار للمفاصل  ، من الممكن كدالن أن ٌهم هدا  االلتهاب جمٌع . تحسن نسبً أثناء النهار مرورا بفترة تٌبس صباحً

. المفاصل لكن تهم اإلصابة  فً الغالب المفاصل الصغٌرة للٌد و من خصائصه انه مبدئٌا ال ٌخلف دمارا لها عكس الروماتٌزم الرثٌانً 

النساء ٌنلن نصٌب األسد من المرض بأكثر بكثٌر  .  نسمة 1600 من كل 1 إلى 0.5وصف هدا المرض المزمن من أكثر من لرن من الزمن وٌصٌب 
من الحاالت ٌصٌب المرض األشخاص من دون ℅ 15 إلى 10فً .  من الرجال، خصوصا ما بٌن سن العشرٌن و الثالثٌن أي  أثناء حمبة النشاط التناسلً

  .سن السادسة عشر و ٌتسم هدا البدء المبكر بجدٌة اإلصابة

  التنبؤ بهبمكن ال و ربكمرض م 

تختلف أعراض المرض و حدته من شخص ألخر و ٌتطور المرض بشكل دوري مع فترات سكون و فترات نوبات ٌمكن أن تكون شدٌدة الخطورة، 
لد ٌؤثر . أثناء هده النوبات  ٌتسالط الشعر بكثرة  . تصاحبها ارتفاع حرارة الجسم من دون ما وجود أي تعفن مٌكروبً، مع نمص فً الوزن و تعب شدٌد

و لد ٌصاب المرٌض بضٌك فً الشرٌان التاجٌة وذبحة صدرٌة أو بالتهاب ألغشٌة .  المرض على وظٌفة الكلٌتٌن   تودي  إلى فشل كلوي كامل 
 ٌمكن أن ٌحدث  .إصابة الجهاز العصبً تدل على تطور خطٌر للمرض و تتجلى فً تغٌرات فً السلون و تشنجات عصبٌة، أو شلل فً األطراف.الملب

.  المرض التهابا جادا على مستوى العٌن



من العالمات االعتٌادٌة للمرض  جفاف العٌون و الفم  ،تمرحات  فً الفم، و تحول  لون أصابع  الٌدٌن عند تعرضها للبرد من اللون الوردي المعتاد  إلى 

 الحوامل المصابات بمرض الذئبٌة لد ٌواجهن مشاكل إجهاض  .اللون األبٌض أو األزرق ، العالمة المعروفة بظاهرة رٌنود أو برودة األطراف 
 . للمرضو تشكل فترة الحمل  خطورة على المصابة فً غٌاب تكفل مالئم. متكرر

 لكن يمكن السيطرة عليه  مرض غير قابل للشفاء

  و تتوفر عدة  عالجات  تُهدئ من النشاط غٌر الطبٌعً لعمل   بالرغم انه  أصبحت إمكانٌة السٌطرة علٌه اآلن كبٌرة ال ٌوجد عالج جدري للمرض ،

عالج المرض ٌبدأ عادة ببعض األدوٌة المضادة لاللتهاب ثم . جهاز المناعة ، وبالتالً تخفف من تداعٌاته على األعضاء الحٌوٌة للجسم مثل الكلً
عرفت الساحة الطبٌة فً السنوات األخٌرة زٌادة دواء جدٌد . ٌنتمل المرٌض بعد ذلن لألدوٌة المتخصصة  مثل الكورتٌزون  ومثبطات المناعة

.    للمرض من عائلة األدوٌة البٌولوجٌة

 2018 ماٌو 6 البٌضاء الدار

الدكتورة خدٌجة موسٌار  : االتصال 

 اختصاصٌة فً الطب الباطنً و رئٌسة الجمعٌة المغربٌة ألمراض المناعة الذاتٌة و الجهازٌة  

 

ABOUT LUPUS AND AUTO-IMMUNE DISEASES 

Lupus is a chronic autoimmune disease that affects more than 20 000 people in Morocco. It’s a difficult disease to 
diagnose because its symptoms come and go. More than 90% of lupus sufferers are women, mostly young women 
between the ages of 15 to 44. In lupus, the immune system, (which protects the body against infection) produces 
antibodies that attack the body’s own tissues and organs (heart, the kidneys, lungs, skin, and nearly all the parts 

of our body. Lupus is usually treated by an MD specialized in internal medicine or a rheumatologist. Anti-
inflammatory drugs, anti-malarials, steroids and biotherapies are used to treat. 

Auto-immune diseases are a broad range of related diseases in which a person’s immune system produces an 

inappropriate response against its own cells, tissues and/or organs, resulting in inflammation and damage. There 
are over 100 different autoimmune diseases, and these range from common to very rare diseases. Some of the 
over 100 autoimmune diseases are lupus, type 1 diabetes, scleroderma, celiac, multiple sclerosis, Crohn’s 
disease, autoimmune hepatitis, rheumatoid arthritis, Graves disease, myasthenia gravis, myositis, antiphospholipid 
syndrome (APS), Sjogren’s syndrome, uveitis, polymyositis, Raynaud’s phenomenon, and demyelinating 
neuropathies. 

Moroccan Autoimmune and Systemic Diseases Association (AMMAIS) is a health association dedicated to 
bringing a national focus to autoimmunity and the eradication of autoimmune diseases and the alleviation of 
suffering and the socioeconomic impact of them. The chairwoman of the association is khadija Moussayer, MD PHD 

 

 

 

 


