


 الدم االنحاللية باعتالل األوعية الدقيقة فاقات

Microangiopathic Hemolytic Anemia 

(MAHA) 

  

هو انحالل داخل األوعٌة ٌحدث بسبب تجزإ الكرٌات الحمر 

 أثناء سٌرها فً الشرٌنات غٌر الطبٌعٌة



 :  االنحالل بسبب أذية رضية في الدوران

 
يمكننأن تنجزأننل نينك يننمرنينضمنن نننن  ن  كننم  ك ن 

Mechanical Traumaمننمنينن ر ن,ن ثنننمدنراني  ننمن 

ن.ال ضالن منريخمنيألاع ة

(نينمأننل  )انجسنم نذن انينك يننمرننمنك ينمرنين سن مةنن

Schistocytosisاجعننن نننن نننم نانننمر ن مجأنننةنعنننأن,ن

 ينغشمدنينمزكس 

نافقنثالثنآن مرن  ض ة:نآن ةناداثنيال ضالل: 



ننندعنعرننلننينك يننمرنينضمنن ن ننأنخنناللنيألاع ننةنعااق ض ضااقار يااقر ي ن- 

ينصغ   نعهن نطن انيننزنلديرنينعةم نةناجزعن  ننزناث  نخنمن  ننن

 .ننكمنفعمن مرنينف ليمئ ةنينمزنلعةنن

نامصمننسربنصممونقهر نغ  ن ر ع ن انصممونمدروج ضغر ن-ب

ن ممني ر نإن نجدفقنينك يمرنينضم ن(نيألاع ةنينكر   ن)صنع ن

 .عر انانجكس ذم

فنن نينسنن ي نينلعننمئ نيننندق قننسننربنج طننبنينف رنن يأنانعااق ض فيايااق ي ن-ج

اننداثنخانن يرنصننف ض ةن مننمنينن ر نإننن نجكسنن نينك يننمرنينضمنن ناننن

 .جألئز منن



 الكرٌات المجزأة 



 الحاالت المترافقة باضطراب وعائي

 Thromboticفرفرٌة نقص الصفٌحات الخثارٌة    - 1

thrombocytopenic (TTP)                 

 Hemolytic uremicالمتالزمة البولٌة االنحاللٌة  -2 

syndrome (HUS)                  

 

 Disseminated التخثر المنتثر داخل األوعٌة-3   

Intravascular coagulation (DIC)                  



     مترافق مع التخثر المنتثر داخل األوعٌة -أ

، سم    HIV ,shigellaنمط  الذٌفاناإلنتانات، : مثل          

 األفاعً، تمزق المشٌمة   

 

     :الضغطمترافق مع ارتفاع  -ب

     فرط التوتر الخبٌث -          

    اإلرجاجماقبل اإلرجاج و  -  

 HELLPمتالزمة  -  

 األسباب



     :مترافق مع الخباثات -ج

 المعدة، الرئة، الثدي : أدٌنوكارسٌنوما           

 

 :والتشعٌعمترافق مع األدوٌة  -ء

 التهاب الكلٌة بسبب التشعٌع -                 

 المعالجة  الكٌماوٌة و الزرع -                 

                 - Ticlopidine 



   :المناعٌة اإلضطراباتمترافق مع  -هـ

  الحادالتهاب الكبد والكلٌة  -                 

  العقديالتهاب الشرٌان  -   

 صالبة الجلد -   

 

    :الخلقٌةمترافق مع التشوهات  -و

 Cavernousالورم الوعائً الكهفً  -          

Hemangioma                 

                                   

 الورم الوعائً البطانً فً الكبد  -  



 TTPفرفرية نقص الصفيحات الخثارية 

تإدي لفقر دم  صفٌحٌة بخثراتمتمثلة  شرٌنٌةتتمٌز بآفات 
   .صفٌحاتانحاللً  ونقص 

ٌحدث نقص أكسجة نسٌجً ٌمكن أن ٌصٌب األعضاء النبٌلة 
 للخثراتوٌعود سببها  .والكلٌةوخاصة الجهاز العصبً 

 .1924 موسكوفٌتشاكتشفه الطبٌب , الصفٌحٌة

 .ٌعتبر مرضا نادرا

 1/50,000نسبة الحدوث 

مع تبدٌل   % 20-10انخفض إلى , %90خطر الموت 
 البالزما

 

 



 التظاهرات السريرية

 %. 50تحدث فً : حمى

فقر دم انحاللً، تجزإ الكرٌات، عالمات انحالل داخل 
 .األوعٌة

 .نقص صفٌحات

 .سوء الوظٌفة الكلوٌة

 .موجودات عصبٌة منتشرة وغٌر بإرٌة

 .الخاموسمن المرضى فقط ٌحدث لدٌهم  20-30%

 .اختبارات التخثر طبٌعٌة



 متفرقات

 مفاجئ غالبا  : البدء

 أسابٌع وقد ٌمتد إلى أشهر: السٌر

وهً  مرجحة  ل , %90تتطور فً األعراض العصبٌة  
 TTP ,(ذهنً تخلٌط , اختالج, اضطراب الحالة النفسٌة
-20,000تحدث خاصة مع صفٌحات أقل من  .الخ.. 
 30,000. 

ارتفاع , ٌمكن أن تقٌم من خالل فقر الدم: شدة اإلصابة
 LDH و نقص الصفٌحات. 

واضح دون وجود سبب , نقص صفٌحات مع فقر دم انحاللً
 (DIC ,فرط توتر خبٌث )ٌبرر البدء بالمعالجة 



 اآللية المرضية 

 .تجمع الصفٌحاتاعتالل األوعٌة الدقٌقة الناجم عن 

 

وهً  :vWFCP ولٌبراند فوننقص العامل الشاطر لعامل 

أو وجود أضداد له ٌإدي لتجمع الصفٌحات , البروتٌاز 

 .والتصاقها عند وجود أذٌة وعائٌة فً الخالٌا البطانٌة 

 .له شكالن وراثً ومكتسب     

 vWF.تشطر البروتٌاز الجزٌئات الكبٌرة لعامل 



The Von Willebrand Factor 

Precursor 

Propeptide 
Signal 

Peptide VWF 

1 22 763 2813 
D1 D2 D' A1 A2 A3 D3 D4 

B 

1-3 C1 C2 CK 

FVIII GPIIb-IIIa 

RGDS 

GPIb Collagen 

Multimer 

S-S 
Dimer 

S-S 



Assembly and Catabolism of 
VWF 

Normal Steady-State 
Initial 

kSecretion 

Plasma kProteolysis 

kClearance 

= 

100 U/dl 



VWF, ADAMTS13 and Platelet 

Adhesion 
With ADAMTS13 

Normal VWF Multimers 

Normal Hemostasis 

Ultralarge VWF Multimers 

Microvascular Thrombosis 

(TTP) 

Without ADAMTS13 



Shear and VWF Proteolysis 

A1 A2 A3 

-ss- -ss- NH2 COOH 

Proteolysis increased by: 
• Shear stress (aortic stenosis) 

• VWD type 2A mutations 

• Denaturants (urea, guanidine) 

Tyr1605 – Met1606 

176 kDa 140 kDa  



TTP Histopathology 
H&E VWF Fibrin 

Brain 

Heart 

Kidney 

ADAMTS13 

Knockout 

Mouse 

Motto et al, J Clin Invest 2005; 115: 2752-2761 

Brain 
Human 

TTP 

Tsai et al, Pediatr Res 2001; 49: 653-659 



 األسباب

 نادرة, وراثٌة: نقص البروتٌاز الكمً -

 

غالبا, ولٌبراند فونلعامل نقص فعالٌة البروتٌاز الشاطرة  -
 مناعٌة      

، األخماج،   HELLPالحمل، متالزمة : أسباب ثانوٌة -
 .الخباثات، زرع النقً           

   :بعض األدوٌة مثل         
A-,  Ticlopidineالسٌكلوسبورٌن                    
 أدوٌة المناعة الذاتٌة             

 

 



  Peripheral smearاللطاخة المحيطة

 المكان األفضل للمشاهدة

البيض و , RBC morphologyشكل الكريات الحمر

 ) PLTالصفيحات  ,  differential WBCصيغتها

 



Schistocyte/ helmet cells 

 مثلثيةخاليا / الخاليا المجزأة

  بالبلعمةمجزأ مٌكانٌكٌا أو 
Fragmented (mechanical 

or phagocytosis) 

  DICالتخثر المنتثر داخل األوعٌة

 TTPفرفرٌة قلة الصفٌحات الخثارٌة 

 HUSالمتالزمة البولٌة االنحاللٌة 

  Vasculitisالتهابات األوعٌة

الصمامات القلبٌة 
  prosthetic heart valveالصنعٌة

  severe burnsالحروق الشدٌدة

 



Thrombotic Thrombocytopenic Purpura 
فرفرٌة قلة الصفٌحات الخثارٌة    

Untreated, mortality >90% خطر الموت 

Treated with plasma Exchange, mortality 

Incidence ≈4/million/year الوقوع 

Often strikes young adults, mainly female يصيب الكهول الشبان و خاصة  النساء 

A classic pentad of signs خاموس العالمات التقليدي 

 Microangiopathic hemolytic anemia فقر دم باعتالل األوعية الدقيقة 

 Thrombocytopenia قلة الصفٌحات 

 Neurologic dysfunction خلل وظيفة عصبي 

 Renal failure قصور كلٌة 

 Fever حمى 

<20% 



 اإلنذار

 ٌموتون% 80قبل تبدٌل البالزما فإن  1970 سابقا  قبل

 %80بعد تبدٌل البالزما واألدوٌة الحدٌثة فإن الشفاء ٌزٌد عن  

 

 .ممن تلقوا المعالجة المناسبة%  30-15فً : ٌحدث النكس

 

بسبب حوادث نقص التروٌة مثل النشبات ٌزداد خطر الموت 

 .تبولن الدم, الالنظمٌات, CVA, MI ,العابرةالدماغٌة  



 المعالجة

     إماهة  -: عرضٌةاسعافٌة 

   مضادات الحرارة -   

   االختالجمضادات  -   

    دعم تنفسً -   

نقل الكرٌات الحمر عند فقر الدم  -   

أما نقل الصفٌحات فال ٌجرى إال فً حالة  .الشدٌد 

 .عدم السٌطرة على النزف و بحذر شدٌد 

 تبدٌل البالزما مع التعوٌض   -  :األساسٌةالمعالجة 

 ببالزما طازجة مجمدة                    

 مثبطات المناعة -     



 المتالزمة البولية االنحاللية

 TTPاضطراب ٌشبه 

 تصٌب األطفال غالبا  

  اشرٌشٌا بالجرثوممدمى  السهال بادرٌةتسبق غالبا  بؤعراض 
 .  H7 :157-0كولً  

بٌنما معظم المرضى لدٌهم , األعراض العصبٌة غٌر شائعة
فقر دم انحاللً، نقص صفٌحات، قصور كلوي الذي ٌرجح 

HUS      

  .القشرٌة الستٌروئٌداتالدموي و  التحال: المعالجة المختارة



 التخثر المنتثر داخل األوعية

Disseminated Intravascular Coagualation 

بتفعٌل التخثر المنتثر داخل األوعٌة متالزمة مكتسبة تتمٌز 
 .وترسب الفٌبرٌن 

 .واإلحتشاء التروٌةتإدي لنقص 

 .للنزوفتسبب التؤهب  والصفٌحاتاستهالك عوامل التخثر 

فً المرضى منخفضً  والخثارالمشاركة المتناقضة للنزف 
ٌزٌد من  والدٌةسرطان، أو حوادث , خمجالتوتر مع  
 الشك بهذه المتالزمة 



 DICأسباب متالزمة 

       :األخماج -أ

بسلبٌات الغرام وإٌجابٌات  Septicemiaتجرثم الدم  -

 (الذٌفان) الغرام  

 HIV- CMV- EBV  :الراشحة الحمات -

 الدخنًالتدرن -

 الفطور -

 التوكسوبالزمور، المالرٌا: الطفٌلٌات-



 تحرٌر العامل النسٌجً  -ب

 الخباثات وخاصة المنتشرة

 الوالدٌةالحوادث 

 ماقبل اإلرجاج

 تمزق المشٌمة

   األمنٌوسٌة الصمة

 الشدٌدة، الحروق الجراحة الرضوض

 أبهرٌةأم دم 

 لنقل الدم اختالطات



 هناك شكالن حاد ومزمن

  الذٌفاناتٌترافق غالبا  مع افراز  :فً النمط الحاد

النسٌجٌة الشدٌدة، ما  الرضوضالجرثومٌة فً الدم،  

 .األمنٌوسٌة الصمة، تمزق المشٌمة، االٌرجاجقبل  

 

، األبهرٌترافق مع الخباثات، أمهات دم  :النمط المزمن

 .األورام الدموٌة الكبٌرة، موت الجنٌن المحتبس 



 المجهريةالموجودات 

Microscopic findings in DIC 

 Fragmentsالتجزإ 

 Schistocytesالخالٌا القسٌمة 

 Paucity ofقلة الصفٌات

platelets 



 اآللية المرضية

        .كمٌات ضخمة من الترومبٌنتفعٌل التخثر و انتاج 

تفعٌل و تجمع الصفٌحات مما ٌإدي لنقص الترومبٌن ٌحرض 
 .الصفٌحات  

DIC : ًهو تعبٌر مفرط للعامل النسٌج (TF .) 

و العامل المنخر   I–االنترلوكٌنوهً  السٌتوكٌناتارتفاع مستوى 
 (. TNF)  الورمً 

فتستهلك  والترومبومٌدٌولٌنارتباط الترومبٌن إلى األنتً  ترومبٌن 
المضاد للتخثر  Cٌفعل الترومبٌن البروتٌن هذه العوامل ثم  
 .مما ٌإدي الى  تخثر داخل األوعٌة فٌستهلك 

 تجزإ الكرٌات الحمر الىتإدي  بالخثراتالمسدودة  االنتهائٌةاألوعٌة 



Extrinsic and common pathways 

prothrombin *thrombin

fibrinogen

Fibrin monomer

Fibrin polymerCLOT

*Xa

X

XIII XIIIa

*VIIa

TF

Injured
Cells

VII

Va V

unk.

Extrinsic

pathway

Common

pathway

= Calcium & PL complex

* = active serine protease 

Tissue Factor 

Tissue Trauma 



prothrombin *thrombin

fibrinogen

Fibrin monomer

Fibrin polymerCLOT

*Xa

X

XIII XIIIa

*IXa

IX

*XIa

XI

*XIIa

XII

WOUND surface

*kallikrein

kininogen (HMWK)

prekallikrein

Va

VIIIa VIII

V

Intrinsic  pathway

Common

pathway

= Calcium & PL complex

* = active serine protease 

Intrinsic and common pathways 

Prothrombin Activator 



XIa 

IX           IXa 

X            Xa 

II               IIa 

Fibrinogen                Fibrin 

FVIIIa/Ca2+/Phospholipid 

FVa/Ca2+/Phospholipid 

Precursor              Enzyme 

Reaction on Activated Platelets 



IIa 

Thrombin 

XI               XIa  

VIII               VIIIa  

V               Va  

Pro-coagulant  

effects 

Fibrinogen               Fibrin 



XII             XIIa 

XI              XIa 

IX              IXa 

X              Xa 

TF / VIIa 
II              IIa  

       Fibrinogen           Fibrin 

VIIIa+Ca+Pl 

Va+Ca+Pl 

IIa/Thrombomodulin  
       interaction TFPI 

Protein C 
Protein S 

Protein S 

Fibrinolysis 



Tissue Damage 
Vessel wall 

Cell particles 

Tissue Factor (TF) 

VIIa 

+ X           Xa 

II 
(prothrombin) 

IIa 
(thrombin) 

Initial Tissue Factor Pathway Activation of Hemostasis 

Tissue factor 

pathway inhibitor 

Positive  

feedback 



XIa 

IX           IXa 

X            Xa 

II               IIa 

Fibrinogen                Fibrin 

FVIIIa/Ca2+/Phospholipid 

FVa/Ca2+/Phospholipid 



 متفرقات

DIC و خاصة  تنخفض عوامل التخثر :حادةV-VIII 

   ٌسٌطر النزف, والفٌبرٌنوجٌن                   

DICمزمنة: 

و         ٌزداد انتاج بعض عوامل التخثر               

  الفٌبرٌنوجٌنخاصة العامل الثامن و     

 و تسٌطر مظاهر الخثار        

   

 

 



 DICالعالمات الممٌزة فً   

DIC  مزمن DIC المعاٌٌر حاد 

 تعداد الصفٌحات منخفض منخفض

 APTTو    PT متطاول مختلف

 الفٌبرٌنوجٌن منخفض مختلف

 FDP مرتفعة مرتفعة

 dimmers--D  مرتفعة مرتفعة

 فقر الدم موجود موجود

 االرقاء نزف خثار

 مفعل البالسمٌنوجٌن النسٌجً مرتفع مرتفع

 مثبطات الخثار  PC-PS منخفضة منخفضة

 بالسسمٌنوجٌن منخفض منخفض



depletion of clotting factors 

prolonged PT, PTT 

increased FDP and D-dimer 

thromboctyopenia (consumption) 

LABORATORY 

MANIFESTATIONS 

microangiopathic hemolytic anemia 

decreased fibrinogen 

depletion of physiologic anticoagulants 

tissue factor release 

activation of intrinsic 

pathway of coagulation 

(systemic thrombin 

generation) 

generalized intravascular 

fibrin deposition 

underlying disorder 

activation of  

fibrinolytic system 

(systemic plasmin 

generation) 

PATHOPHYSIOLOGIC 

EVENTS 

Pathophysiology of DIC 

hemorrhage 

thrombosis/infarction 

CLINICAL 

MANIFESTATIONS 



 المعالجة

 مزمنةDIC حادةDIC المعالجة

 ال وحات 10 الرسابة القرٌة

 النزوف نقل الصفٌحات

PL  20000أقل من 

 ال

FFP ال مستطبة 

 هيبارين a-PC مضادات التخثر
LMWH 



  Treatment of DICالتخثر المنتثر عالج 

treat the underlying disease معالجة المرض
 المستبطن

replacement therapy   المعٌضةالمعالجة 

 cryoprecipitate 

 FFP 

 platelet concentrate 

 packed red cells 

consider additional pharmacologic 
therapy عالجات إضافٌة 

 controversial or investigational agents 
AT, APC, PC concentrate, heparin, antifibrinolytic 
agents. 



Thrombotic Microangiopathies 

HUS TTP 

Absent  Neurological 

symptoms 

Prominent  

Prominent  Acute Renal Failure Less prominent 

Children  Age  Adults  

Infection 

( E.coli O157 : H7) 

Cause Genetic 

(vWF metalloprotease- 

ADAMTS 13) 

deficiency 

Supportive Rx. Plasma Exchange 

Good in children  

Bad in adults 

Prognosis  Better with plasma 

exchange 

Feature 





   المسٌرٌةالبٌلة الخضابٌة 

 :فًتتجزأ الكرٌات الحمر بسبب رضها أثناء الدوران وذلك 

 

سطح عبور الكرٌات الحمر خالل األوعٌة الصغٌرة على  -أ 

 .مع تؤثٌر خارجً النتوءات العظمٌة

كالصمام )  ضغط مدروجتدفق الكرٌات الحمر عبر  -ب 

 (.الصنعً

فً السرٌر الوعائً  الصفٌحٌة والخثرات الفٌبرٌنترسب  -ج 

 الصغٌر



    10ضٌق،  بنطالمشً طوٌل، حذاء طبٌعً قاس،  :الظرف

  األبهرٌةمن الصمامات الصنعٌة %  

 

 فقر دم بعوز الحدٌد - :التظاهرات

 هٌموسٌدرٌنٌة خضابٌة بٌلة -    

    الشبكٌاتارتفاع  -    

 سلبً كومبس -    

 معالجة السبب وإزالة العائق :المعالجة* 



 



 البٌلة الخضابٌة االنتٌابٌة اللٌلٌة 

الكرٌات الحمر داخل األوعٌة بسبب خلل غشائً  نحاللا

 .مكتسب وحٌد النسٌلة ٌصٌب الخلٌة الجذعٌة الدموٌة 



 : اإلمراضٌة

تإدي إلى  ,على الصبغً العاشر النسٌلة طفرة جسمٌة وحٌدة

  غلٌغوزٌلوهو غٌاب البروتٌن  النسٌلةشذوذ وحٌد  

 GPI اٌنوزٌتول فوسفاتٌدٌل 

 غٌاب المستضدات الغشائٌة التالٌة: الخلل الغشائً

 (DAF=CD-55 ) : للنخرالعامل المسرع  -1 

 ( ( MIRL=CD-59 :التفاعلًالغشائً  اإلنحاللمثبط  -2 

هذا الخلل ٌجعل الكرٌات الحمر أكثر حساسٌة لتؤثٌر المتممة  -

 االنحاللً 

 

   



 :  السرٌرٌةالتظاهرات 

 
 ثالوث عرضي •

 

 فقر دم انحاللً داخل األوعٌة -أ 

 دموي خثار -ب 

 نقص تنسج دموي -ج 



 :الخثار الورٌدي

 %40شائع خاصة عند األصول األوربٌة 

الجٌوب الورٌدٌة , ٌصٌب خاصة أوردة داخل البطن

 الدماغٌة 

الصفٌحات تصاب بالخلل البروتٌنً السابق مما ٌإدي إلى 

   للخثار واألهبةزٌادة تجمعها  



 فقر الدم

قد ٌكون صغٌر المناسب ناقص , انحاللً داخل األوعٌة•

 .أو سوي المناسب, الصباغ 

 متفاوت الشدة -  

 بٌلة الهٌموسٌدرٌن, البٌلة الخضابٌة•

 

 .على المدى البعٌد% 30-15: فقر الدم الالتنسجً•

 .بسنواتPNH ٌمكن أن ٌسبق تشخٌص المرض  - 



 االختبارات المشخصة 

 (.االنحالل بالحمض)داسً اختبار هام 

 .التنمٌط المناعً الخلوي

 

 :هامةاختبارات 

 .نقص كرٌات شامل مع زٌادة الشبكٌات-  

 .بٌلة الهٌموسدرٌن-        

 بالسكروزاختبار االنحالل -  



 المعالجــة 

  :عرضية-

      نقل الدم -1  

  .األندروجٌنمركبات   -أ :  األدوٌة -2 

 .الكورتٌزونمركبات  -ب          

 مركبات الحدٌد: عوز الحدٌد -3  

 .الممٌعات: الخثار -4  

 :شافية -

 .زرع النقً و خاصة بوجود  فقر الدم الالتنسجً  




