ARTHRITIS

INFORMATION SHEET

األدوية والتهاب املفاصل
)Medicines and arthritis (Arabic

تعرض هذه الورقة معلومات عامة عن األنــواع الرئيسية لألدوية املستخدمة اللتهاب املفاصل.
كما تعطي نصائح حول استخدام األدوية بصورة مأمونة واجلهات التي ميكن احلصول منها على
معلومات إضافية .لكن هذه الورقة ال تغطي املجموعة الكاملة للتأثيرات اجلانبية املمكنة لكل
دواء ،وعليك بحث هذا املوضوع مبزيد من التفصيل مع طبيبك أو الصيدلي.
مخففات األلم )(Analgesics

عقاقير مقاومة االلتهاب التي ال حتتوي على ستيرويدات ()NSAIDs

مخففات األلم هي في الغالب األدوية األولى التي يصفها طبيبك ملساعدتك تخفف  NSAIDsااللتهاب وورم املفاصل والتي ّبس .وهــي تُستخدم
ّ
التحكم باأللم .تتوفر بعض أنواع مسكنات األلم بدون وصفة طبية ،بينما غالب ًا ملعاجلة األنواع االلتهابية من التهاب املفاصل ،مثل التهاب املفاصل
على
ّ
الروماتيزمي .كما أنها قد تخفف األلم الذي ال ميكن التحكم به عن طريق
يجب على الطبيب أن يصف أنواع أخرى.
مخففات األلم وحدها.

األنواع:

الباراسيتامول هــو مخفف بسيط لأللم ميكن أن يريح مــن األلــم اخلفيف األنواع:

إلــى املتوسط .هناك أيض ًا مخففات ألــم أقــوى مثل مجموعة مشتركة من تتوفر أنواع مختلفة كثيرة من  ،NSAIDsمثل  naproxenو.ibuprofen
مخمدات  ،COX-2والتي من
الباراسيتامول والكوديني ،وترامادول ،ومجموعة من األدوية الشبيهة باملورفني كما توجد مجموعة من  NSAIDsتسمى ّ
احملتمل أال تسبب مشاكل باملعدة بنفس الدرجة .وعلى الرغم من توفر
(مشتقات األفيون).
بعض أنواع  NSAIDsبدون وصفة طبية ،يستطيع طبيبك أن ينصحك
بشأن نوع  NSAIDsاألنسب لك واجلرعة األفضل.
التأثيرات:
تستهدف مخففات األلم اجلهاز العصبي
لتخفيف األلم .لكنها ال تؤثر على التأثيرات:
األعراض األخرى مثل تورم املفاصل أو تيبسها.

ّ
ّ
توقف  NSAIDsاجلسم عن إنتاج مــواد ) (prostaglandinsتسبب
اإللتهاب .مما يخفف من بعض األعراض مثل األلم والورم .لكن NSAIDs
كيفية استخدامها:
التحكم باأللم باستخدام أحد أدوية تخفيف األلم عند ال تؤدي إلى الشفاء وليس لها تأثير طويل األمد على التهاب املفاصل.
ّ
في بعض احلاالت ميكن
ّ
التحكم باأللم بصورة أفضل
احلاجة لذلك فقط .وفي بعض األحيان ميكن
بأخذ أدوية تخفيف األلم بصورة منتظمة ،مث ًال أربع مرات في اليوم .اطلب كيفية استخدامها:
ّ
التحكم بصورة ف ّعالة ببعض احلاالت باستخدام  NSAIDsمن حني
نصيحة من طبيبك أو الصيدلي حول أفضل طريقة تناسب حالتك ألخذ أدوية ميكن
آلخر ،أي عند احلاجة .لكن هناك حاالت أخرى قد حتتاج الستخدام
تخفيف األلم.
 NSAIDsبصورة أكثر انتظاماً .اطلب نصيحة من طبيبك أو الصيدلي
حول أفضل طريقة ألخذ  NSAIDsحلالتك وكيفية تقليل جرعة NSAIDs
املخاطر:
ليس للباراسيتامول أية تأثيرات جانبية تقريب ًا عند أخذه باجلرعة املقررة .غير أن إذا خف األلم.
أخذ أكثر من اجلرعة اليومية املقررة ميكن أن تؤدي إلى مشاكل في
والنعاس.الكبد .وقد املخاطر:
تؤدي مخففات األلم األقوى إلى اإلمساك والغثيان والتقيؤ

حتدث دائم ًا إلى طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ  NSAIDsألنها قد تؤدي
إلى تأثيرات جانبية خطيرة باملقارنة مع الباراسيتامول .إذا كانت لديك
مشاكل فيما يتعلق بضغط الدم أو الكليتني أو القلب فإن إمكانية اإلصابة
بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل كلوي قد ترتفع لدي عدد صغير
من الناس .ومن التأثيرات اجلانبية األكثر خطراً الستخدام  NSAIDsنزف

لالتصال مبكتب التهاب املفاصل احمللي اخلاص بك:
www.arthritisaustralia.com.au 1800 011 041

املعدة واألمعاء العلوية .تشمل إشارات النزف أمل ًا في املعدة ووجود دم في مما يقلل االلتهاب ويوقف تضرر املفاصل .عــادة ما يتم وصــف عقاقير
غائطك (أو كون الغائط داكناً) وتقيؤ مواد بلون القهوة .عليك مراجعة  DMARDsو DMARDsالبيولوجية فقط من قبل املتخصصني.
طبيبك إذا ظهرت لديك أي من هذه اإلشارات خالل أخذك .NSAIDs

نصائح هامة فيما يتعلق باألدوية

األدوية الستيرويدية القشرية
تُستخدم األدوية الستيرويدية القشرية ملعاجلة األنواع االلتهابية من التهاب
املفاصل مثل التهاب املفاصل الروماتيزمي .كما ميكن استخدامها ملعاجلة
مفصل ملتهب واحد.

األنواع:
ميكن أخذ األدوية الستيرويدية القشرية عن طريق الفم كأقراص أو سائل.
كما ميكن إعطاؤها عن طريق حقنة في املفصل أو العضل أو األنسجة الطرية.

التأثيرات:
لهذه األدوية تأثير قوي مقاوم لاللتهاب وهي تخفف األلم والورم .غير أنها
ال تشفي من املرض:

• افهم سبب أخذك الدواء وما هي التأثيرات اجلانبية املمكنة .حتدث إلى
طبيبك أو الصيدلي ملعرفة املزيد من املعلومات.
• اقرأ جميع ملصقات الدواء دائم ًا وخذ أدويتك حسب التعليمات .إذا
كانت لديك أية أسئلة استفسر من طبيبك أو الصيدلي.
• احتفظ بسجل شخصي بكل أدويتك معك ،مبا في ذلك تفاصيل اجلرعات
واحلساسيات .فقد يكون هذا مفيداً عندما تتحدث إلى طبيبك أو
الصيدلي.
• حتدث دائم ًا إلى طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ أية أدويــة بدون وصفة
طبية ،مبا فيها األدوية الطبيعية ،ألن بعض األدوية تؤدي إلى مشاكل إذا
مت أخذها معاً.
• ال تشارك أخذ أدويتك مع األصدقاء أو األقارب – فاألدوية التي تأخذها
قد تكون ضارة لهم.

كيفية استخدامها :سيصف لك طبيبك أدنــى جرعة ممكنة وألقصر مدة

ممكنة نظراً خلطر حدوث تأثيرات جانبية .وقد حتتاج إلعادة البدء باألدوية للمزيد من املعلومات
الستيرويدية القشرية ثاني ًة خالل حدوث "فورة" (عندما تشتد األعراض ملدة
من الزمن).

املخاطر:

ميكن أن تنطوي األدوية الستيرويدية القشرية على تأثيرات جانبية خطيرة
إذا ُأخذت بجرعات كبيرة أو ملدد طويلة (أكثر من بضعة أسابيع) .سيتابع
طبيبك حالتك خالل أخذك األدوية الستيرويدية القشرية للتأكد من عدم
ظهور تأثيرات جانبية .تشمل التأثيرات اجلانبية زيادة الوزن ونحول العظم
(ترقق العظم) وارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمال اإلصابة بالعدوى .تؤدي
حقن األدوية الستيرويدية القشرية عاد ًة إلى تأثيرات جانبية أقل مما تسببه
األقراص.
العقاقير املضادة للروماتيزم املعدلة للمرض )(DMARDs
تستخدم عقاقير  DMARDsلعالج األشكال االلتهابية اللتهاب املفاصل،
مثل التهاب املفاصل الروماتيزمي والتهاب الفقرات التصلبي .وتعمل العديد
من عقاقير  DMARDsعلى اجلهاز املناعي "لتثبيط املناعة" .وهذا يقلل من
نشاط اجلهاز املناعي ،والذي يقوم مبهاجمة وتدمير املفاصل الصحية .تتوفر
أيض ًا مجموعة أحدث من عقاقير  ،DMARDsواملعروفة باسم "DMARDs
البيولوجية" .وهي متنع بعض املواد في الدم واملفاصل التي تسبب االلتهاب.
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على معلومات مستقلة حول األدوية بوصفة طبية وبدون وصفة طبية واألدوية
الطبيعية من ممرضة مسجلة .قد تتم اإلجابة عن أسئلتك في احلال ،أو قد يتم
حتويلك إلى املمارس العام اخلاص بك أو الصيدلي ،أو توصيلك بأحد صيادلة
 .NPSاتصل على الرقم 1300 633 424 :من االثنني إلى اجلمعة ،الساعة
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اتصل مبكتب التهاب املفاصل احمللي للحصول على مزيد من
نشرات املعلومات عن التهاب املفاصل.

حتدث إلى طبيبك أو الصيدلي عن الدواء املناسب لك.
اعرف عن أدويتك وعن كيفية أخذها وتأثيراتها اجلانبية املمكنة.
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تتوفر معلومات وتوعية ودعم لدى مكتب التهاب املفاصل احمللي لألشخاص املصابني بالتهاب املفاصل.

خط املساعدة

www.arthritisaustralia.com.au 1800 011 041

إبراء من املسئولية :نشرت مؤسسة التهاب املفاصل األسترالية هذه النشرة بغرض تقدمي املعلومات فقط وال يجب استخدامها بد ًال من املشورة الطبية.

