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هو مرض مزمن من أمراض المناعه الذاتيه التي تسبب التهاب المفاصل بصوره 
متامثله على كال جانبي الجسم ولم يعرف بعد مالذي يثير جهاز المناعه فيجعله ينتج 

مواد تسبب هذا االلتهاب الذي يمكنه أن يدمر جميع مكونات المفصل 
وفى الروماتويد المفصلي يتحول الغشاء الزاللي الذي يكون عادة أملس الى نسيج 
خشن محبب يسمى"السيبل" يغزو تجويف المفصل يقوم هذا النسيج بعد ذلك بإطالق 
انزيمات تلتهم الغضروف والعظام واألنسجه اللينه وقد تقصر األوتار الملتهبه مما 

يحد من حركة المفصل ويجعل العظام تلتحم معا.
صوره ( التهاب غشاء المفصل ومفصل سليم)

العشرين  سني  بين  مايبدأ  عادة  سن،لكنه  أى  فى  المفصلي  الروماتويد  يحدث  قد 
والخامسه واألربعين،لكن يمكن أن يظهرعند األطفال وفى العقد السادس او السابع 
من حياة االنسان. وبرغم أن السبب غير معلوم،فإنه قد تكون هناك رابطهه جينيه 

وراثيه ،فالمرض يصيب عائالت بعينها.
إن هذا المرض يصيب 1-2 % من سكان العالم، وتشكل السيدات نسبة %80 منهم 

ومع أنه قد ثبت أن معدل االصابه هو نفسه فى ،
جميع أنحاء العالم، فإن نسبة اإلعاقات الناتجه عن 
المرض لوحظ أنها أقل فى األقاليم المعتدلة المناخ 

عنها فى األقاليم البارده مثل دول شمال اوروبا.
ويصيب هذا المرض عدة مفاصل، ومفاصل اليد 
والقدم أول مايصاب من مفاصل الجسم فى 70% 

مفصل سليممن الحاالت. التهاب غشاء المفاصل

الروماتويد المفصلي

المصابه  بالمفاصل  تيبس  و  أالم  هيئة  على  بطيئه  بصوره  المرض  أعراض  -تبدأ 
من  قليله  نسبه  الحراره،وفى  درجة  فى  ارتفاع  الصباح،دون حدوث  فى  خصوصا 

الحاالت تظهر األعراض بصوره حاده مع ارتفاع فى درجة الحراره.
-عادة مايصيب عدة مفاصل ويكون متناظرا على الجانبين،فيستهدف مفاصل متشابهه 
األصابع،الرسغين  قاعدة  األصابع  مفاصل  الجسم،وخاصة  جانبي  من  كل  على 

،الكوعين،الركبتين،الكاحلين والقدمين .

أعراض اإللتهاب الروماتويدي المفصلي
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أخرى  أجهه  يصيب  قد  المرض  المفاصل،لكن  فى  مايكون  أوضح  التلف  ويكون 
وخاصة القلب ،الرئتين ،األوعيه الدمويه ،العينين ،العقد الليمفاويه و الطحال.

وقد تظهر حبيبات جلديه التهابيه عند نقاط الضعف مثلما يحدث عند الكوعين،وعلى 
امتداد األوتار أو أسفل أصابع الققدم ،وهذه النتوأت  يتراوح حجمها بين حبة البسله 

و حبة الجوز.

لتعاود التوهج من جديد بعدها بأسابيع أو شهور وبين الحين واألخر يحدث هدوء تام 
للحاله،عادة مايكون فى خالل السنه األولى بالنسبه لبعض الناس- عادة أولئك الذين 

لم يتم عالجهم – قد يسبب المرض عجزا شديدا خالل بضع سنوات.

يتميز هذا المرض بوجود فترات تتحسن يها األعراض تتبادل مع فترات أخرى تزداد 
فيها شدة المرض،وينعكس ذلك على زيادة تيبس المفاصل المصابه وتعرضها بالتالي  

لتشوهات مختلفه.

فى حالة تأخر العالج يحدث تشوهات فى المفاص

-وقد يكون ألم المفصل مستمرا،حتى بدون حركه و من الشائع أن يشعر المريض 
بتيبس المفصل الصباحي والذي يستمر لمدة ساعه أو أكثر.

الركبتين  فى  الزاللي  السائل  تراكم  أو  المفصلي  النسيج  تصيب  التي  الثخانه  -إن 
والكوعين والرسغين أو مفاصل األصابع تجعل المفاصل تبدو منتفخه وحمراء اللون 
و يشعر المرء بالدفء فيها وتؤلم عند لمسها ،وقد تعاني من توهج حالة التهاب حاد 
فى الغشاء الزاللي يستمر من بضعة أسابيع الى عدة شهور ثم يزول، وعندما يقل 

االلتهاب قد تشعر بأنك أقل إرهاقا،وأقضل حاال بصفه عامه . 

ومن األعراض األخرى الشائعه أيضا للروماتويد 
المفصلي اإلرهاق،الحمى،الهزال وفقر الدم .

لديهم  تظهر  قد  المفصلي  الروماتويد  ومرضى 
مشكالت فى العين من بينهما الجفاف واالحمرار 

والحرقان والحكه الجلديه.
وال يمكن التنبؤ بخط سير  الروماتويد المفصلي 
فمنذ البدايه و وصاعدا نجد األعراض تهدأ أحيانا  
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يعتمد التشخيص على أعراض المرض وعالماته المميزه بالفحص االكلينيكي،كما 
دقة  من  للتأكد  الخاصه  المعمليه  واالختبارات  الفحوصات  بعض  تجرى 
التشخيص.منها إختبارات دم وتظهر فى بعض األحيان وجود بروتين يجري فى الدم 
يسمى عامل الروماتويد (Rheumatoid factor) وهو يساعد فى التشخيص،غير 
أن تشخيص الروماتويد المفصلي اليمكن تأكيده أو نفيه بناء على وجود أو غياب 

عامال لروماتويد.
هناك اختبارات دم أخرى ( Anti CCp ) وهو يساعد أكثر فى التشخيص . 

أشعة إكس لمفاصل اليد:
يمكن أن تظهر وجود تلف (تأكل) بالمفصل مميز للروماتويد المفصلي،برغم أن هذه 

التغييرات التظهر فى المراحل المبكره من المرض.
األشعه الفوق صوتيه واألشعه المغانطيسيه:

تبين اإللتهاب فى المراحل المبكره وتساعد فى التشخيص المبكر.

تشخيص االلتهاب الروماتويدي المفصلي

إذا كنت مصاب بأعراض الروماتويد المفصلي.فقم بزيارة الطبيب كى يجري تقييما 
او تشخيصا مبكرا

خيارات عالج الرماتويد المفصلي

التهاب المفاصل الروماتيويدي تغيرا كبيرا خالل العقد الماضي ،حيث  شهد عالج 
تغير العالج من الطريقه التحفظيه التي تهدف الى السيطره على األعراض السريريه 
تطور  دون  والحيلوله  المفاصل  تلف  من  للحد  مصممه  تطورا  أكثر  طريقة  الى 

المرض.
الجانب  اتخاذك  عند  لك  تتوفر  المرض  هذا  أعراض  من  لشفائك  فرصه  وأعظم 
االيجابي  فى عالج حالتك،ويشمل ذلك العالج المبكر وإتباع الخطه العالجيه ،ألن 
تحسين جودة  الى  باإلضافه  اإلصابه  تفاقم  ووقف  الحد  على  يساعد  المبكر  العالج 

الحياه.
إن إستخدام األدويه هو حجر األساس فى عالج مرض الروماتويد.

وتأكل  تدهور  وإايقاف  الشفاء  حالة  الى  الوصول  هو  باألدويه  العالج  من  الهدف 
المفاصل بأقل أثر جانبي من األدويه

عالج اإللتهاب الوماتويدي المفصلي
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1- األدويه الالستيروديه المضاده لإللتهاب 
هذه مجموع ه من العالجات تساعد فى تقليل األلم ،التورم والتصلب وقتيا

توجد أنواع متعدده من هذه العالجات مع مالحظة أن االستجابه للعالج تختلف من 
شخص ألخر،فعدم استجابتك لنوع واحد من هذه العالجات اليعني بالضروره عدم 

االستجابه لألنواع األخرى.
أخذ كثير من هذه األدويه قد يزيد من احتمال حدوث األثار الجانبيه،خصوصوا على 
المعده مثل القرحه و النزيف لذلك يفضل فى بعض الحاالت أخذ دواء لحماية المعده 
الكلى  بوظائف  فى قصور  تتسبب  أن  العالجات  لهذه  يمكن  العالجات،كما  هذه  مع 

فالتتردد باسنشارة طبيبك بهذا الخصوص
وهى تستخدم كعالج مساعد الى أن تعمل باقي األدويه الفعاله مثل العقاقير المضاده 

 (DMARDS) للروماتيزم
( DMARDS ) 2- العقاقير المضاده للروماتيزم

األدويه التي لها تأثير منظم لجهاز المناعه وتقلل من التلف فى المفاصل على المدى 
Sulfasala- سلفاساالزين   ،  Methotrexate وتشمل:ميثوتريكسات  الطويل 

zine الهيدروكسي كلوروكوين ولفلونوميد Leflunomide وغيرها
إن الحصول على تحسن فى أعراض المرض يحتاج الى4الى6 أسابيع من بداية أخذ 

الدواء
3- األدويه البيولوجيه 

مصممه  البيولوجيه  األدويه  تسمى  جديده  عالجات  تصنيع  الماضي  العقد  فى  تم 
أن  الدراسات  االلتهاب،وأثبتت  فى عملية  دور  لها  التي  الوسيطه  المواد  الستهداف 
حدة  من  التخفيف  على  وتساعد  المفاصل  تلف  تطور  من  تحد  البيولوجيه  األدويه 

المرض.
على المريض المصاب بمرض الروماتويد المفصلي اإللتزام بالعالج حسب وصفة 
الى  ويحتاج  مزمن  المرض  ألن  بالتحسن-  الشعور  عند  ايقافه  عدم  و  الطبيب 

االستمراريه والمتابعه المنتظمه
إن إختبار الدرن ضروري قبل البدء بالعالج البيولوجي

4- عقاقير الكورتيزون
توصف لعالج حاالت التهيج المفاجئه لألعراض وفى المراحل المبكره وقد توصف 
بجرعات منخضه بشكل يومي لكبح جماح األعراض،مع الحرص على تقليل الجرعه 

العقاقير المستخدمه
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مثل هشاشة العظام وكسور العظام،نزيف القناه الهضميه،واالتهابات الميكروبيه او 
الكتاراكت(الماء األبيض)فى العين.

التمارين وحماية المفاصل
1- التريض يزيد من قوة العظام وبصفه عامه من األفضل أن تحرك مفاصلك عن 
الراحه والتريض هدف مهم مع مراعاة وضع  بين  التوازن  ثم  عدم تحريكها،ومن 
المفاصل فى األوضاع المريحه للمريض،وقد يتطلب األمر أحيانا االستعانه بجبائر 
لتفادي حدوث التشوهات،مع تحريك المفاصل من حين ألخر حتى اليدركها التيبس .

2- عدم اإلفراط فى استعمال المفاصل الملتهبه ألنه يؤدي الى األلم و التورم ويضيف 
وظائف  على  الحفاظ  على  تساعد  فإنها  التمارين  المفصل،أما عن  تلف  الى  المزيد 
المفاصل و تخفف من التيبس وتقلل من األلم و اإلرهاث،ويمكن إلخصائي العالج 
الطبيعي أن يعلمك كيف تحافظ على طاقتك وتحمي مفاصلك أثناء أداء المهام اليوميه 
بمزيد من اليسر و السهوله وهذه التوصيات يمكنها أن تساعدك فى السيطره على 

األلم واإللتهاب:
-تجنب األوضاع أو الحركات التي تضع المزيد من الضغوط على لمفاصل

-تجنب البقاء فى وضع واحد لمده طويله
-خطط مقدما لألنشطه و بسط حياتك بقدر اإلمكان فالضغوط تعمل على تفاقم حالة 

التهاب المفاصل
بها واالستناد  تثبيت قضيان لإلمساك  أيسر،فيمكنك  الحياه  لتجعل  -عدل فى منزلك 

عليها عند كل من الدش والبانيو مع استعمال وسائل أخرى مساعده
-اطلب المساعده عندما تحتاجها 

-يؤدي المصابون بالروماتويد المفصلي وظائفهم على أفضل نحو إذاضبط مستوى 
راحتهم ونشاطاتهم بحيث يتوافق مع شدة المرض،وأثناء نوبات اإللتهاب الحاده قد 
خالل  الراحه  من  ساعه  على  عالوة  ليال  النوم  من  ساعات   10-8 الى  تحتاج 
النهار،وقد تكون الراحه ذات قيمه وقائيه كذلك،وبعض الناس يبالغون فيها عندما تبدأ 
األعراض فى الزوال فيجدون أنفسهم مرهقين،إن بضع فترات من القيلوله القصيره 

خالل النهار تمنع االرهاق وتتيح لك إنجاز المزيد من العمل.

من األمور التي يفضل أن يعتني بها مرضى الروماتويد المفصلي:

لتعاود التوهج من جديد بعدها بأسابيع أو شهور وبين الحين واألخر يحدث هدوء تام 
للحاله،عادة مايكون فى خالل السنه األولى بالنسبه لبعض الناس- عادة أولئك الذين 

لم يتم عالجهم – قد يسبب المرض عجزا شديدا خالل بضع سنوات.

يتميز هذا المرض بوجود فترات تتحسن يها األعراض تتبادل مع فترات أخرى تزداد 
فيها شدة المرض،وينعكس ذلك على زيادة تيبس المفاصل المصابه وتعرضها بالتالي  

لتشوهات مختلفه.
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الغذاء
الدالئل  بعض  أن  المفصلي.إال  الروماتويد  لمرضى  معين  غذاء  أنه اليوجد  -برغم 
تشير الى أن األعراض قد تقل مع تناول أكثر من مقدراي تقديم اسبوعيا من زيت 
السمك الغني باألحماض الدهميه الغير مشبعه ( أوميجا 3 ) والتي توجد فى األسماك 
الدهنيه مثل السلمون والسردين ،وقد يكون من المفيد تناول تلك األحماض الدهنيه 

على شكل كبسوالت 
اإصابه  خطر  زيادة  من  يعانون  الروماتويدي  المفاصل  بالتهاب  المصابون  -أن 
بهشاشة العظام لذلك البد من تناول األغذيه الغنيه بالكالسيوم وفيتامين د مع التعرض 

للشمس يوميا (ربع ساعه )
-االبتعاد عن العالج باألعشاب غير المعروفه ألنها قد تكون خطرا على الصحه.

-اإلبتعاد عن التدخين ألن الدراسات أثبتت أنه أحد العوامل المسببه للروماتويد،لذا 
فإن ترك التدخين يساعد فى تحسن المرض.

لذا البد من  تخطيط مسبق  الى  يحتاج  الروماتويد  األطفال عند مرضى  إنجاب  إن 
استشارة الطبيب المختص قبل التفكير بالحمل بمده كافيه التقل عن ثالثة  أشهر.

بعض األدويه  المستخدمه فى عالج الروماتويد غر أمنه للجنين و قد تسبب تشوهات خلقيه 
إن أعراض الروماتويد بصفه عامه تتحسن أثناء الحمل ولكنها تصبح اسوأ بعد الوالده 

و أخيرا أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض .

الحمل و الروماتويد 

6



w w w . s s r s a . o r g


