
Gout

“King of diseases and the disease of kings”
Hippocrates 450 BC



النقرس

بخلل يقصد بالنقرس مجموعة االضطرابات التي تتصف
استقالب البورينات وتتظاهر بمجموعة من 

شمل التظاهرات التي قد تحدث مفردة أو مجتمعة وت
:

(hyperuricemia)فرط حمض البول في الدم -1
ة التهاب المفصل النقرسي الحاد ببلورات أحادي-2

الصوديوم
( tophiالتوفيات)ترسب هذه البلورات في االنسجة -3

خاصة داخل وحول المفاصل مؤديةالى التخرب 
والتشوهات والعجز

تالل اع–االعتالل الكلوي الخاللي ) االصابة الكلوية -4
(التحصي الكلوي–الكلية بالبلورات  



الوبائيات

%  17,6-2,3نسبة حدوث فرط حمض البول بالدم
من الناس البالغين
من الناس البالغين% 3-1نسبة حدوث النقرس 

1/ 19يصاب الذكور أكثر بنسبة 
أكثر أمراض المفاصل شيوعا عند الذكور بعد عمر

سنة40
النساء تزداد نسبة إصابتهن بعد سن اليأس



II. Epidemiology:

ذروة حدوث االصابة بالعقد الخامس من العمر•
كان النقرس عموما نادر قبل العشرين من العمر إال إذا•

هناك اضطراب خمائري وراثي
HGPRTعوز جزئي في الخميرة •

PRPPزيادة في فعالية الخميرة الصانعة •

هناك قصة عائلية للنقرس•



Prevalence of Gout
Age 

(years)

Men 3.4 Million 

Population %

Women 1.7 

Mill Population 

%

20-29 0.2 0.6

30-39 2.1 0.1

40-49 2.2 0.6

50-59 5.7 2.3

60-69 9.1 3.5

70-79 10.8 4.7

>80 8.6 5.6 •NHANES III 1988-94



Pathophysiology:

مض االضطراب الكيميائي المميز للنقرس هو ارتفاع ح•
بسبب إما زيادة .دل /ملغ 7البول في المصل أكثر من 

من الحاالت أو بسبب نقص اطراح حمض % 10االنتاج 
ما كليهما معا% 90البول  من الحاالت وا 

ملغ700معدل االنتاج اليومي •
1/3أو مع البراز 2/3اطراح حمض البول كلوي •
دل/ملغ 6.8اشباع البالزما بحمض البول يكون بمستوى •

•Assuming pH, temp, Na are WNL



حمض يرتبط حدوث النقرس السريري بشدة ومدة ارتفاع–
البول

الزماحمض البول بشكل طبيعي يكون بشكل محلول بالب•
حمض البول ضعيف االنحالل في السائل المفصلي•

قل بلورات حمض البول تترسب في األنسجة األ–
توعية مثل الغضاريف واألوتار واالربطة

صل بلورات حمض البول تنتقي الترسب بالمفا–
المحيطية



Pathophysiology

ينمعظم الذين عندهم فرط حمض البول بالدم غير عرضي•
ليس كل من عنده فرط حمض بول يصاب بالنقرس•
الكلوي خطر حدوث التهاب المفصل النقرسي الحاد والتحصي•

عامرتبط بمقدار شدة فرط حمض البول وأمد بقائه مرتف
ادة يزداد خطر التحصي الكلوي مع زيادة حمض البول وزي•

طرحه في البول



Pathogenesis and Pathophysiology:

Hyperuricemiaفرط حمض البول  

Overproductionزيادة االنتاج •

 ,Decreased eliminationنقص االطراح  

عادة السبب غير معروف(%10) .زيادة االنتاج -1
أو يمكن أن تكون زيادة االنتاج ناجمة عن عوز خمائري وراثي

عن أمراض النقي واللمفي االرتشاحية أو الخباثات



Pathogenesis and Pathophysiology:

وخاصة من الكلية(%90)االطراحنقص -2
يعبر الكلية حمض البول بالقيم الطبيعية يبقى محلوال بالبالزما و 

درتها بسهولة ويطرح من الجسم عن طريق الكلية التي تحدد ق
على طرح حمض البول وراثيا



Pathogenesis and Pathophysiology

فرط حمض البول من منشأ دوائي

drug induced.     



Drugs/chemicals 
that increase uric acid

• Alcohol

• Chemotherapeutic agents

• Diuretics:

Chlorthalidone

Ethacrynic acid

Furosemide

Triamterene ?

Thiazides

• Levodopa

• Ethambutol

• Nicotinic acid >3gm/day

• Pyrazinamide

• Salicylate < 2gm/day



Drugs/chemicals 
that decrease uric acid

• Allopurinol

• Chlorprotexene

• glyceryl guaiacolate

• Manitol

• Chlorprothixene

• Sulphynpyrazone

• Salycylate > 3gm/day

• Outdated tetracycline

• Probenecid

• Oxyphenbutazone

• Radiopaque dyes



Stages of Gout

فرط حمض البول الالعرضي•
هجمة التهاب المفصل النقرسي الحاد•
Intercritical Periodالفترة الفاصلة •

النقرس المزمن•



Serum Urate Level

جمة أي تغيير مفاجئ في تركيز حمض البول يمكن ان يحرض ه•
نقرس حاد

الزيادة المفاجئة تحرض بلورات جديدة•
اء الزليلالنقص المفاجئ يحرض تحرر بلورات مشكلة سابقا من الغش•

–sudden increase favors formation of new crystals

–sudden decrease promotes shedding of previously formed 
crystals from the synovial membrane 



.





محرضات التهاب المفصل النقرسي الحاد

الرض•
الجهد الفيزيائي الغير عادي•
الجراحة•
مرض جهازي شديد•
الحمية الشديدة•
فرط التغذية•
الكحول•
األدوية•
•Drugs ( diuretics, initiation of uricosuric or allopurinol 

therapy, initiation of B12 therapy in pernicious anemia, 
cytotoxic drug therapy )



األعراض السريرية



stage
Clinical

symptom



Gout

يصيب النقرس المفاصل القاصية•
من % 90تكون الهجمة األولى وحيدة المفصل في أكثر من •

ويصيب نصفها على األقل المفصل المشطي,الحاالت 
 ,(big toe, podagra)السالمي االول لإلبهام  

المعصم ,الركبة ,العقب ,يصاب حسب التواتر الكاحل•
المرفق, األصابع ,



Clinical Presentation:

يبدأ ليال ,يتظاهر النقرس الحاد بالتهاب مفصلي مؤلم جدا
غالبا مع عالمات التهابية شديدة من تورم ووذمة قد 

أملس وجاف,حار , الجلد أحمر, تتجاوز محيط المفصل 
مات يصل االلم لذروته خالل عدة ساعات مع ترقي  العال

3-2االلتهابية المرافقة ويزول االلتهاب عفويا خالل 
أسابيع

مفصل قيحييثير الشبهة بالتهاب-قد ترتفع حرارة المريض
صة أو قد يشاهد التهاب أجربة نقرسي في الجراب امام الداغ
تر عند الناتئ المرفقي أو التهاب أوتار مثل التهاب و 

أشيل
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النقرس

تبعها ثم ي,قد تستمر الهجمة الحادة للنقرس وسطيا عدة أيام •
مرحلة العرضية 

من األشخاص اليصابون بنوب أخرى أبدا% 7•
يصابون بهجمة أخرى خالل السنة نفسها% 60•
ىقد تستمر مرحلة الكمون عدة سنوات في بعض المرض•
مة يعقبها هجمات مفصلية تكون أشد وأطول مدة من الهج•

تبس االولى وتصيب عدة مفاصل والتتراجع عفويا وقد يل
التشخيص بالداء الرثواني



النقرس

كل السابقيكون سير النقرس في غالبية المرضى بحسب الش•
ة هناك حاالت قليلة يمر فيها المريض مباشرة من مرحل•

ة المزمنةالهجمة الحادة البدئية الى االصابة المفصلية المتعدد
ضى في الحاالت الغير معالجة تظهر في النهاية عند المر •

األوتار ترسبات توفية في الغضاريف واألغشية الزليلة و 
تفاع واالجربة والنسج الضامة وذلك بمعدل يوازي شدة ومدة ار 

حمض البول



Differential Diagnosis

التهاب المفصل الخمجي•

CPPDالنقرس الكاذب•

Palindromic Rheumatismالرثية المعاودة•

التهاب المفاصل الصدافي•



Intercritical Gout

بعد الشفاء من الهجمة الحادة يدخل المريض المرحلة •
الالعرضية من المرض

هي المرحلة بين الهجمات الحادة•
دة بالفترة الالحقة قد يزداد تواتر الهجمات وقد تصاب ع•

مفاصل
بول بدون فحص السائل المفصلي يبين وجود بلورات حمض ال•

فعالية التهابية
اليحتاج لتداخل دوائي في هذا الوقت•



Chronic Gout

نادر•
استمرار األعراض رغم العالج•
تشوه المفصل,تسمك الزليل,يبوسة صباحية •
وجود التوفيات•

.إئتكاالت نقرسية شعاعيا



Clinical Presentation:

الدم النقرس المزمن يحدث نتيجة لطول فترة فرط حمض البول ب•
ويمكن أن يؤدي لتخرب المفصل وتشوهه والعجز الوظيفي

األربطة بلورات البوالت أحادية الصوديوم تتوضع في الغضاريف و •
(tophiالتوفيات ) والزليل والنسج الرخوة 

سنوات من الهجمة الحادة10التوفيات تحدث بعد •
بزل المفصل يبدي وجود البلورات والخاليا االلتهابية•
ينقص حدوث التوفيات مع استعمال األدوية الخافضة لحمض•

البول



Chronic Tophaceous Gout
أكثر أماكن وجود التوفيات •
واليدين والقدمين olecranon bursae (elbow)الجراب المرفقي•
the helix of the earصيوان األذنين•

وتر أشيل•
الركبتين•





GOUT



Advanced Chronic Tophaceous Gout

•Tophi can be seen clinically, with                                                   
obvious deformity demonstrated in                                              

hands and foot

•Tophi may be  associated with bony                                          
destruction as seen on the x-ray on right

Images reprinted with permission.  American College of Rheumatology. ACR Clinical Slide Collection on the Rheumatic Diseases. 
Atlanta, Ga.: American College of Rheumatology; 1998.

 



التشخيص
ب يجب االشتباه بالنقرس الحاد أمام كل التها
حيطية مفصلي وحيد المفصل يصيب المفاصل الم

للطرفين السفليين خاصة



Diagnosisالتشخيص  

ارتفاع حمض البول في المصل غير مشخص للنقرس
خالل هجمة النقرس مستوى حمض البول في المصل يكون•

من الحاالت % 20طبيعيا في 
وعين يمكن كشف فرط حمض البول أثناء الهوادة وذلك بعد أسب•

ات من الهجمة الحادة مع إيقاف األدوية التي تؤثر في مستوي
قاء حمض البول في المصل سواء ارتفاعا أم انخفاضا مع اإلب

ات في المصلعلى الكولشيسين فقط ألنه اليؤثر في تركيز اليور 



Diagnostic Studies
هجمة بالدم المحيطي قد يرتفع عدد الكريات البيض أثناء ال•

3ملم/ألف كرية بيضاء 25الحادة وقد يصل حتى 
مرات الطبيعي3-2قد ترتفع سرعة التثفل أكثر من •
ساعة غير مشخص ومفيد 24معايرة حمض البول في بول •

ول فقط في المرضى المرشحين الستخدام طارحات حمض الب
أو أن سبب فرط حمض البول يحتاج الدراسة

-underexcretor: <750mg uric acid/24hr 

-overproducer: >800mg uric acid/24hr 

مكن أن الفائدة العالجية ي: العالج التجريبي بالكولشيسين •
الكاذبتشاهد في التهابات المفاصل األخرى بما فيها النقرس



Diagnosis

خل الخاليا  يؤكد التشخيص برؤية بلورات بوالت أحادية الصوديوم في دا•
أبرية حادة بالسائل المفصلي أو في محصول بزل التوفيات وهي بلورات

تقطبتبدي انكسارا ضوئيا مضاعفا سالب اإلشارة تحت المجهر المس
بلورات النقرس•
سر للضوءبلورات شفافة أبرية الشكل داخل الكريات البيض سلبية الك•
لونها أصفر عندما تكون موازية للضوء•
لونها أزرق عندما تكون عمودية على الضوء•

•The gold standard for diagnosis of gout is joint 
aspiration and crystal identification







Gouty arthritis x ray

م في المرحلة الحادة يشاهد تور:شعاعيا 

ر نقص تكلس عاب,في األنسجة الرخوة 

حول المفصل

في المرحلة المزمنة يشاهد انقراص 

يسات ك,مناقير هامشية ,الفاصل المفصلي 
ثاكالت عظمية واضحة الحدود, عظمية 



Prognosisاإلنذار

دم فقط من المرضى الذين عندهم فرط حمض البول بال% 5
يصابون بالنقرس

فقط يصابون بهجمة نقرس واحدة فقط% 7
يصابون بتكرر الهجمات خالل السنة األولى% 60

بح مع طول فترة المرض يزداد تكرار الهجمات ويمكن أن يص
مزمنا



Prognosisاإلنذار 

من المرضى % 90قصور الوظيفة الكلوية يشاهد عند 
ائع أن الذين عندهم التهاب مفاصل نقرسي ومن غير الش

يكون شديدا
أخر قصور الوظيفة الكلوية يمكن أن يكون ناجما عن سبب

مثل فرط التوتر الشرياني أو الداء السكري





العالج 

يمكن عالج النقرس بدون إختالطات

تهدف المعالجة إلى
الحادةالهجمةتدبير-1
النوبةتكرارمنالواقيةالمعالجة-2
إزالتهاأواألنسجةفيالبوالتترسبمنالوقاية-3
رالتوتفرط,الدمشحومفرط,البدانةمعالجةأومنالوقاية-4

الشرياني
التوفياتوتشكلالبولحمضحصىتشكلمنالوقاية-5

المفصليوالتخريب



فرط حمض البول الالعرضي

Asymptomatic Hyperuricemia
Do nothingالعالج حتى يصبح عرضيا•

لبول يمكن أن يؤخذ بعين االعتبار العالج عند طرح حمض ا•
ملغ بسبب خطر تشكل 900ساعة أكثر من 24في بول 
الحصيات

من يمكن أن نعالج إذا كان مستوى حمض البول بالدم أكثر•
دل/ملغ 10

نعالج مرضى الخباثات وذوي العالج الكيميائي•



. Prophylaxis and Control of Hyperuricemia

ي أو ليس كل من عنده فرط حمض البول بالمصل يحتاج عالج وقائ–
خافض لحمض البول

طر العديد من المرضى قد اليصابون أبدا بالنقرس وعند هؤالء خ–
العالج الخافض لحمض البول قد يكون أكبر من الفوائد



أسس العالج

CORE ASPECTS OF MANAGEMENT

Dietالحمية •
تفاع اللحوم واألسماك الغنية بالبورين تتوافق طردا مع ار •

حمض البول بالمصل وحدوث النقرس
لبورين ال يوجد ارتباط بين الخضار الغنية بالبروتين أو ا•

وحدوث النقرس
الحمية المنخفضة الدسم يمكن أن تكون واقية•
طارح لحمض البولCالفيتامين •

Choi HK et al. Arch Int Med 2005;165:742

A+R 2005;52:283 and 52:1843

NEJM 2004;350:1093



Treatement

Acute Attack



ACUTE GOUT - TREATMENT

حادةالتبدأ بعالج خافض لحمض البول خالل الهجمة ال•
•DO NOT START A URATE 

LOWERING DRUG (eg: allopurinol) 

DURING AN ACUTE ATTACK

•IF ON A URATE LOWERING DRUG, 

DO NOT STOP OR ADJUST DOSE.



العالج

إنقاص الكحول–تثقيف وتوعية المريض •
خفض الوزن•
البدانة عامل خطر مستقل للنقرس•

Boston Vets Admin. Aging Study   Am. J. Med 1987;82:421

Johns Hopkins Precursors Study   Rheum Dis Clin. NA 1990;16:539  

Health Professional F/U study   Arch Int. Med. 2005;165:742

Nurses Health Study  A+R 2005;52(suppl 9):S733



عالج الهجمة الحادة للنقرس

عط اء يعالج التهاب المفصل النقرسي الحاد بالراحة وا 
يةالكولشيسين أو مضادات االلتهاب الالستيروئيد

في يمكن اللجوء إلى حقن الستيروئيدات داخل المفصل
التهاب المفصل الوحيد

إعطاء الستيروئيدات بالطريق العام يؤدي إلى حدوث
الهجمات المرتدة

ث استعمال الستيروئيدات مديدة التأثير يقي من حدو 
الهجمات المرتدة





األدوية الخافضة لحمض البول
:األسس العامة 

يبدأ به التبدأ أبدا بدواء خافض لحمض البول أثناء الهجمة الحادة وال
إال بعد انتهاء الهجمة الحادة

ي وجود التهاب مفاصل حاد مع وجود فرط حمض بول بالدم اليعن
فتش عن البلورات–بالضرورة وجود النقرس 

فرط حمض البول الالعرضي ليس استطبابا للعالج
.asymptomatic hyperuricemia is not an indication for 1

treatment.  Though … SUA may be an additional independent 
risk factor for CV disease

Am J Med 2005; 118:816

J. Rheum 2005; 32(5):906

Arch Int Med 2004; 164(14);1546



. Prophylaxis and Control of Hyperuricemia

ي أو كل من عنده فرط حمض البول بالمصل يحتاج عالج وقائليس –
خافض لحمض البول

طر العديد من المرضى قد اليصابون أبدا بالنقرس وعند هؤالء خ–
العالج الخافض لحمض البول قد يكون أكبر من الفوائد

خفض حمض البول يمكن أن يحرض هجمة النقرس–
بالشهرين األوليين من العالج حتىNSAIDإعطاء الكولشيسين أو –

يصبح حمض البول بالمستوى الطبيعي



العالج الخافض لحمض البول .

:ينالعالج الخافض لحمض البول يستطب في المرضى التالي .
عند تكرار هجمات النقرس

وجود التوفيات
وجود الحصيات الكلوية أو اعتالل الكلية بالبوالت



Allopurinol

دازيثبط تشكل حمض البول بتثبيطه خميرة الكزانتين أوكسي
مفيد في فرط إنتاج حمض البول وفي نقص إطراحه

ملغ يوميا ويمكن أن تزاد أسبوعيا100نبدأ بجرعة 
ملغ يوميا300من المرضى يمكن ضبطهم بجرعة % 70

ملغ يوميا بشكل جرعات مجزأة1200يمكن أن نعطي حتى جرعة 



Allopurinol recommended initial doses

CrCl                   Dosage

• 80ml/min 250mg/day

• 60ml/min 200mg/day

• 40ml/min 150mg/day

• 20ml/min 100mg/day

• 10ml/min 100mg every other day

• <10ml/min 100mg every third day

– (Adapted from: Am J Med 76:55, 1984.)



العالجات الحديثة

• Uricase
– Enzyme that oxidizes uric acid to a more soluble form

• Febuxostat
– New class of Xanthine Oxidase inhibitor
– More selective than allopurinol
– Little dependence on renal excretion

• Losartan
– ARB given as 50mg/dL can be urisuric. 

• Fenofibrate
– Studies note when used in combo with Allopurinol produced additional 

lowering of the urate





When in DOUBT

Think of  GOUT

When you Think of  GOUT

Do no forget PSEUDOGOUT



PSEUDOGOUT

فات ينجم كالس الغضروف عن توضع بلورات بيرو فوس•
ضطراب الكالسيوم في الغضروف وأنسجة المفصل ويدعى اال
لمفصل أو السريري بالنقرس الكاذب ويتظاهر بإصابة وحيدة ا
فليينمتعددة حيث تصاب المفاصل الكبيرة للطرفين الس

•This includes: Chondrocalcinosis, Chronic 
CPPD and Pseudogout. 



Pseudogout

سنة أكثر من غيرهم مع 75-65يصاب المسنون من عمر •
.(F:M, 2-7:1)سيطرة إصابة اإلناث 

هو من  chondrocalcinosisانتشار الكالس الغضروفي •
من عامة الناس% 5-8



Pseudogout

:الكالس الغضروفي يترافق مع األمراض التالية •
فرط نشاط الدرق•
فرط إطراح الكالسيوم مع البول–فرط كالسيوم الدم •
هيموسيديروز–الهيموكروماتوز •
 ,hypophosphatasiaنقص فوسفاتاز •
hypomagnesemiaنقص ماغنزيوم الدم •
قصور الدرق•
النقرس•
اعتالل المفصل العصبي المنشا•
الداء النشواني•
الداء التنكسي•



Pseudogout

التظاهرات السريرية•
ل حادة النقرس الكاذب يتظاهر سريريا بهجمة التهاب مفص•

محددة لذاتها بشكل مقلد للنقرس
من الحاالت ثم الرسغ والكتف % 50تصاب الركبة في •

والكاحل والمرفق
من الحاالت يترافق النقرس مع النقرس الكاذب% 5في •
اصلقدتكون اإلصابة عديدة المفاصل متناظرة ومخربة للمف•



المظاهر السريرية
Asymptomaticالمرحلة الالعرضية •

Pseudogoutالنقرس الكاذب •

اعتالل المفاصل المزمن بالبيروفوسفات•
•Chronic pyrophosphate arthropathy



المظاهر السريرية للنقرس الكاذب
التهاب الزليل الحاد

التهب مفصل وحيد•
(نادرا ) التهاب مفاصل عديد •
–كبة أي مفصل يمكن أن يصاب ولكن المفاصل األشيع هي الر •

المرفق–الكاحل –الكتف –الرسغ 
:سريرا يتظاهر بـ •
ألم شديد•
يبوسة•
(ساعة 24-6) تورم •
التهاب زليل•
حرارة•



المظاهر السريرية للنقرس الكاذب
التهاب الزليل الحاد

•Resolve 1-3 weeks

أسابيع3-1تزول األعراض خالل •
عادة اإلصابة عفوية•
–الجراحة –( اإلنتان ) مرض عابر –الرض : المحرضات •

غسيل المفصل–نقل الدم 



المظاهر السريرية للنقرس الكاذب
التهاب الزليل المزمن

ألم مزمن•
يبوسة•
تحدد الحركة•
اضطراب الوظيفة•







Pseudogout

.

شعاعيا التشخيص األكيد برؤية الكالس الغضروفييكون •
سفات الكلس أو ببزل السائل المفصلي ورؤية بلورات بيروفو 

التي تعطي انكسارا مزدوجا ضعيف االيجابية تحت
المجهر المستقطب









Pseudogoutالنقرس الكاذب 

:التشخيص التفريقي•
التهاب المفاصل الخمجي•
النقرس•
التهاب المفاصل التنكسي•
الداء الرثواني•
التهاب المفاصل العصبي•
اعتالل المفاصل الضخامي•
ثواني من الحاالت يتظاهر المرض بشكل يشبه الداء الر % 5في •

وراتمع بقاء السكر و المتممة سويان في السائل مع وجود البل



العالج 

عالجات مؤكد فائدتها

• NSAIDs or COX-2 inhibitors 

• Intra-articular corticosteroids

• Systemic corticosteroids ACTH

• Prophylactic low-dose colchicine



When in DOUBT

Think of  GOUT

When you Think of  GOUT

Do no forget PSEUDOGOUT


