ARTHRITIS

INFORMATION SHEET

التهاب املفاصل الروماتيزمي

)Rheumatoid arthritis (Arabic

ُأعدت هذه النرشة لألشخاص املصابني بالتهاب املفاصل الروماتيزمي ،وهي تعرض معلومات عامة
ملساعدتك عىل فهم كيف يمكن أن تتأثر هبذا املرض ورشح أمهية العالج املبكر .كام تشمل هذه النرشة
معلومات اّ
عم يمكنك عمله إلدارة التهاب املفاصل الروماتيزمي.
ما هو التهاب املفاصل الروماتيزمي؟

التهاب املفاصل الروماتيزمي ) (RAهو مرض من أمراض املناعة
الذاتية يسبب أمل ًا وورم ًا يف املفاصل .يتمثل الدور الطبيعي جلهاز املناعة
يف جسمك يف مقاومة االلتهابات والعدوى إلبقائك بصحة جيدة.
يف مرض املناعة الذاتية ،يبدأ جهاز املناعة بمهامجة أنسجتك السليمة
ويف حالة التهاب املفاصل الروماتيزمي ،يستهدف جهاز املناعة بطانة
وترضر املفاصل .يؤثر التهاب املفاصل
املفاصل ممّا يؤدي إىل االلتهاب
ّ
الروماتيزمي عادة عىل املفاصل الصغرية مثل مفاصل اليدين والقدمني.
إالّ أن املفاصل الكبرية كالوركني والركبتني يمكن أن تتأثر أيض ًا.

ما هي األعراض؟

ختتلف أعراض التهاب املفاصل الروماتيزمي من شخص آلخر.
أما أكثرها شيوع ًا فهي:
• أمل وورم يف املفاصل ووجع عند ملسها
• تي ّبس يف املفاصل خصوص ًا يف الصباح

• التناظر (أي إصابة املفاصل ذاهتا عىل جانبي اجلسم).

ما الذي يسببه؟

ال ُيعرف ما الذي يسبب التهاب املفاصل الروماتيزمي ،لكنه أكثر شيوع ًا
بني املدخنني و/أو األشخاص الذين يوجد تاريخ إصابة هبذا املرض يف
عائالهتم.

كيف يتم تشخيصه؟

ّ
سيشخص طبيبك التهاب املفاصل الروماتيزمي بنا ًء عىل أعراضك وعىل
فحص جسامين واختبارات خمتلفة يمكن أن تشمل ما ييل:
• اختبارات دم للكشف عن االلتهاب

ملعرفة تفاصيل مكتب التهاب املفاصل املحيل:
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• اختبارات دم للكشف عن العامل الروماتيزمي .لكن النتيجة السلبية
الختبار العامل الروماتيزمي ليس إثبات ًا عىل أنك غري مصاب بالتهاب
املفاصل الروماتيزمي ،خصوص ًا يف مراحله املبكرة .إذ أن ما يصل إىل
اثنني من كل  10أشخاص مصابني بالتهاب املفاصل الروماتيزمي لن
يبينّ االختبار وجود العامل الروماتيزمي لدهيم.
ترضرت نتيجة
• صور باألشعة السينية لرؤية ما إذا كانت مفاصلك ّ
املرض .لكن ظهور تغيريات يف صور األشعة السينية نادرة يف املراحل
األوىل من التهاب املفاصل الروماتيزمي.
قد يكون من الصعب تشخيص التهاب املفاصل الروماتيزمي ،كام
أن التشخيص يستغرق وقت ًا طوي ً
ال ألن األعراض قد تكون مشاهبة
ألعراض أنواع أخرى من التهاب املفاصل .إذا اعتقد طبيبك بأنك
مصاب بالتهاب املفاصل الروماتيزمي جيب حتويلك إىل اختصايص
روماتيزم ،وهو طبيب متخصص يف التهاب املفاصل.

ما الذي سيحصل يل؟

عن طريق التشخيص املبكر والعالج الصحيح يستطيع معظم املصابني
بالتهاب املفاصل الروماتيزمي العيش حياة كاملة ونشيطة .إالّ أن مسار
التهاب املفاصل الروماتيزمي خيتلف من حالة ألخرى ،إذ ال توجد
حالتان متامثلتان متام ًا .يواجه كثري من الناس املصابني هبذا املرض
”ه ّبات“ ،أي فرتات تصبح فيها املفاصل أكثر التهاب ًا وأمل ًا ويمكن أن
حتدث بدون سبب واضح .تتبع هذه ”اهل ّبات“ عادة أشهر أو حتى
سنوات ال يكون فيها هناك التهاب ُيذكر .يمكن أن يؤدي التهاب
وتشوه دائم يف املفاصل ،خصوص ًا
املفاصل الروماتيزمي إىل رضر
ّ
يف سنوات املرض القليلة األوىل .لكن اخلرب السار هو أنه يبدو بأن
التشخيص والعالج املبكرين حيدّ ان من هذا النوع من تلف املفاصل.

هل هناك دواء شاف اللتهاب املفاصل الروماتيزمي؟

ال يوجد عالج شاف حالي ًا اللتهاب املفاصل الروماتيزمي .غري أن
حتسن بصورة هائلة خالل العرشين سنة املاضية ،حيث أصبحت
العالج ّ
األدوية مفيدة بدرجة كبرية اآلن للذين ما زالوا يف مراحل هذا املرض
املبكرة .جيب أن ال تثق كثري ًا باملنتجات أو العالجات التي يدّ عي
مروجوها أهنا تشفي من التهاب املفاصل الروماتيزمي.

ما هي العالجات املتوافرة اللتهاب املفاصل الروماتيزمي؟

سيضع لك اختصايص الروماتيزم خطة مصممة لعالج أعراضك وحدة
التكهن متام ًا بالعالج األفضل لك .لذا فقد حيتاج
حالتك .ال يمكن
ّ
طبيبك لتجربة عدة عالجات خمتلفة قبل العثور عىل العالج املناسب
لك ،وهي عالجات قد تشمل ما ييل:
• األدوية ،مثل

 -عقاقري غري ستريويدية مضادة لاللتهابات )(NSAIDs

 -أدوية أو حقن ستريويدية قرشية

 -عقاقري معدّ لة للمرض مقاومة للروماتيزم )(DMARDs

 عقاقري  DMARDsبيولوجية مثل أدوية العامل الرثواينالورمي ).(TNF

للمزيد من املعلومات راجع معلومات أدوية املريض التي
أعدهتا مجعية الروماتيزم األسرتالية أو نرشة املعلومات بعنوان
( Medicines and arthritisاألدوية والتهاب املفاصل).

حصولك عىل العالج الصحيح .إذا كنت مصاب ًا بالتهاب املفاصل
الروماتيزمي ومل تسترش اختصايص الروماتيزم حتى اآلن فاطلب
إحالة من طبيبك .راجع نرشة املعلومات بعنوان Working with
( your healthcare teamالعمل مع فريق رعايتك الصحية).
اعرف ما هو التهاب املفاصل الروماتيزمي والعب دور ًا نشط ًا يف عالجك.
ال يمكنك الوثوق بكل ما تقرأه وتسمعه من معلومات ،لذا حتدث دائ ًام
إىل طبيبك أو فريق رعايتك الصحية عن العالجات التي تفكر بتجربتها.
هناك قائمة مدرجة يف القسم أدناه عن املصادر املوثوقة للحصول منها
عىل معلومات إضافية .هتدف برامج اإلدارة الذاتية إىل مساعدتك عىل
تنمية مهارات كي تشارك مشاركة نشطة يف رعايتك الصحية .اتصل
بمكتب التهاب املفاصل املحيل ملعرفة تفاصيل هذه الربامج.
تع ّلم طرق ًا إلدارة األمل .راجع نرشة املعلومات بعنوان
( Dealing with painالتعامل مع األمل).
عش حياة صحية .ابق نشيط ًا بدني ًا ،تناول غذاء صحي ًا ،توقف عن
التدخني ،وخفف من اإلجهاد كي تساعد صحتك وانتعاشك بصورة
عامة .راجع
نرشت املعلومات بعنوان ( Exercise and RAالتامرين
يَ
والتهاب املفاصل الروماتيزمي) و ( Healthy eatingتناول الغذاء
الصحي).
تع ّلم كيف حتمي مفاصلك والتعايش مع التعب .راجع نرشة املعلومات
بعنوان ( Saving energyا ّدخار الطاقة).

• التامرين للحفاظ عىل مرونة املفاصل وقوة العضالت .وقد جتد أن
من املفيد استشارة معالج طبيعي .راجع ورقتّي املعلومات بعنوان
( Exercise and RAالتامرين والتهاب املفاصل الروماتيزمي) و
( Working with your healthcare teamالعمل مع فريق رعايتك
الصحية).

تعرف عىل مشاعرك واطلب الدعم .بام أنه ال يوجد حالي ًا شفاء اللتهاب
ّ
املفاصل الروماتيزمي ،وحيث أنه قد يؤثر عىل كثري من أجزاء حياتك،
فإنه من الطبيعي أن تشعر باخلوف واإلحباط واألسى وبالغضب أحيان ًا.
كن مدرك ًا هلذه املشاعر واطلب املساعدة إذا بدأت هذه املشاعر بالتأثري
عىل حياتك .راجع نرشة املعلومات بعنوان Arthritis and emotions
(التهاب املفاصل واملشاعر).

استرش اختصايص روماتيزم بأرسع ما يمكن .يستطيع اختصايص
الروماتيزم أن ّ
يشخص التهاب املفاصل الروماتيزمي وأن يتأكّد من

اتصل بمكتب التهاب املفاصل املحيل للحصول عىل مزيد من
نرشات املعلومات عن التهاب املفاصل.

ما الذي يمكنني عمله؟

ابحث عن معلومات عن التهاب املفاصل الروماتيزمي وخيارات عالجك.
استرش اختصايص روماتيزم بأرسع ما يمكن.
© حقوق الطبع حمفوظة ملؤسسة التهاب املفاصل أسرتاليا ّ .2007متت املراجعة يف شباط/فرباير  .2010املصدر :يمكن احلصول من مكتب التهاب املفاصل املحيل عىل قائمة كاملة باملراجع التي استُخدمت يف إعداد هذه النرشة.
ساهم ٌ
كل من  ،Australian General Practice Networkو  ،Australian Physiotherapy Associationو  ،Australian Practice Nurses Associationو  ،Pharmaceutical Society of Australiaو
 Royal Australian College of General Practitionersيف إعداد نرشة املعلومات هذه .وقد قدمت احلكومة األسرتالية متوي ً
ال لدعم هذا املرشوع.

تتوفر معلومات وتوعية وأنواع دعم لدى مكتب التهاب املفاصل احمللي لألشخاص املصابني بالتهاب املفاصل.

Freecall 1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au
إبراء من مسؤولية :نشرت مؤسسة التهاب املفاصل األسترالية هذه النشرة بغرض تقدمي املعلومات فقط و ال يجب استخدامها بد ًال من املشورة الطبية.

