ARTHRITIS

INFORMATION SHEET

االلتهاب العظمي املفصلي
)Osteoarthritis (Arabic

ُأعدت هذه النشرة لألشخاص املصابني بااللتهاب العظمي املفصلي .وهي تعرض معلومات عامة
ملساعدتك على فهم كيفية تأثير االلتهاب العظمي املفصلي عليك وما ميكنك عمله إلدارته.
ما هو االلتهاب العظمي املفصلي ()OA؟

ما الذي يسببه؟

تبي البحوث أن هناك بعض األشياء التي قد جتعلك أكثر عرضة لإلصابة
ّ
االلتهاب العظمي املفصلي ( )OAهو حالة تؤثر على املفصل بأكمله مبا
يشمل العظم والغضاريف واألربطة والعضالت .وقد يشمل االلتهاب العظمي بااللتهاب العظمي املفصلي في مفاصل معينة مثل:
املفصلي ما يلي:
• الركبتان :زيادة الوزن والتعرض إلصابة سابقة في الركبة وتأدية أعمال
تتطلب الركوع والتسلق وجلوس القرفصاء.
• التهاب األنسجة حول املفصل
• تضرر غضروف املفصل – وهو البطانة احلامية على نهايات العظام والتي • الوركان :زيادة الوزن والتعرض إلصابة سابقة في الورك وتأدية األعمال
التي تتطلب رفع أحمال ثقيلة (مبا في ذلك العمل في الزراعة) أو
تسمح للمفصل باحلركة بسالسة
تاريخ عائلي من اإلصابة بااللتهاب العظمي املفصلي.
• منو نتوءات عظمية حول حافة املفصل
• اليدان :وجود تاريخ عائلي من اإلصابة بااللتهاب العظمي املفصلي
• تدهور األربطة (األحزمة القوية التي متسك املفاصل معاً) واألوتار (وهي
واالستخدام املتكرر والتعرض إلصابة سابقة في اليدين وزيادة الوزن.
األوتار التي تربط العضالت بالعظام)

ميكن أن يصيب االلتهاب العظمي املفصلي أي مفصل ،ولكنه غالب ًا ما يصيب كيف يتم تشخيصه؟

الركبة والورك ومفاصل األصابع وإصبع القدم الكبير .ميكن أن يظهر االلتهاب
العظمي املفصلي في أي سن ولكنه مييل ألن يكون شائع ًا بني األشخاص
فوق سن  40عام ًا أو الذين تعرضواً إلصابات في املفاصل .يختلف االلتهاب
العظمي املفصلي عن ترقق العظام .فترقق العظام هي حالة تصبح فيها العظام
هشة قصيمة مما يعرضها لسهولة االنكسار.

ما هي األعراض؟
تختلف أعراض االلتهاب العظمي املفصلي من شخص آلخر .كما أن أعراضك
تعتمد على املفاصل املصابة .يكون ظهور االلتهاب العظمي املفصلي في
الغالب بطيئ ًا على مدى أشهر بل حتى سنوات .وأكثر األعراض شيوع ًا هو
ألم املفاصل وتي ّبسها .وتكون هذه األحاسيس في أسوأ درجاتها بعد فترة
من الراحة أو عدم حتريك املفاصل ملدة من الزمن .وقد تؤثر هذه األعــراض
على قدرتك على القيام بأنشطتك اليومية املعتادة كاملشي وصعود الدرج وفتح
البرطمانات .وقد تشمل األعــراض األخــرى أصــوات كالطرقعة أو اإلحساس
باالحتكاك أو فقدان مرونة املفصل.

بناء على أعراضك وعلى
يشخّ ص طبيبك االلتهاب العظمي املفصلي ً
فحص جسماني .وقد ُيظهر التصوير باألشعة السينية تض ّيق ًا وتغ ّيراً في
شكل مفصلك .غير أن صور األشعة السينية ال تشخّ ص مدى املشكلة
تبي وجود ضرر في
التي ستصيبك .كما أن صورة األشعة السينية التي ّ
املفصل ال تعني دائم ًا أنك ستعاني من آالم أو مشاكل كثيرة .ومن ناحية
أخرى ،ميكن أن يكون هناك ألم شديد في مفصلك على الرغم من أن
صورة األشعة السينية طبيعية .تكون اختبارات الدم مفيدة فقط الستبعاد
اإلصابة بأنواع أخرى من التهابات املفاصل.

ما الذي سيحصل لي؟
يتوقف تأثير االلتهاب العظمي املفصلي على أنشطتك وطريقة حياتك
العادية على املفاصل املصابة .إال أن املستقبل ملعظم املصابني بااللتهاب
العظمي املفصلي إيجابي جداً .إذ أن االلتهاب العظمي املفصلي يكون
خفيف ًا لدى كثير من الناس وال يؤدي إلى أية مشاكل كبرى .وميكن في
بعض األحيان أن يسبب االلتهاب العظمي املفصلي في الورك أو الركبة
إعاقة شديدة وقد تصبح جراحة استبدال املفاصل ضرورية .وعادة ما تكون
جراحة املفاصل خياراً إذا فشلت العالجات األقل تدخ ً
ال مثل فقدان الوزن
والتمارين الرياضية واألدوية في التحكم في األعراض لديك.

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

هناك قائمة مدرجة في القسم أدناه عن املصادر املوثوقة للحصول منها على
هل هناك عالج شاف لاللتهاب العظمي املفصلي؟
معلومات إضافية .تهدف برامج اإلدارة الذاتية إلى مساعدتك على تنمية
ال يوجد حالي ًا عــاج شــاف لاللتهاب العظمي املفصلي .ومــع أن هناك مهارات كي تشارك مشاركة نشطة في رعايتك الصحية .اتصل مبكتب
عالجات ميكن أن تتحكم باألعراض بصورة ف ّعالة ،فإنه يجب أن ال تثق التهاب املفاصل احمللي ملعرفة تفاصيل هذه البرامج.
كثيراً باملنتجات أو العالجات التي يدّ عي مروجوها أنها تشفي من االلتهاب
تع ّلم طرق ًا إلدارة األلم .راجع نشرة املعلومات بعنوان Dealing with pain
العظمي املفصلي.
(التعامل مع األلم).

ما هي العالجات املتوافرة لاللتهاب العظمي املفصلي؟
حافظ على نشاطك .يوصى توصية قوية بالتمارين للمصابني بااللتهاب
تختلف عالجات االلتهاب العظمي املفصلي تبع ًا للمفاصل املصابة وشدة العظمي املفصلي .إذا أنها حتافظ على صحة ومرونة املفاصل والعضالت
التكهن متام ًا بنوع العالج األفضل لك .لكل عالج فوائده ومتنع بــروز املشاكل الصحية األخ ــرى .وقــد جتد أنــه من املفيد استشارة
احلالة .وال ميكن
ّ
ومخاطره .وقد يحتاج طبيبك لتجربة عدة عالجات مختلفة قبل العثور على معالج طبيعي أو صاحب مهنة صحية آخر .راجع نشرتي املعلومات بعنوان
( Physical activityyالنشاط اجلسماني) و�Working with your health
العالج املناسب لك .عادة ما يشمل العالج بصفة عامة ما يلي:
( care teamالعمل مع فريق رعايتك الصحية).
• برنامج لتخفيض الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن
تناول غذا ًء صحياً.

يصمم ليناسب حالتك وقدرتك
• برنامج من التمارين ّ
• تخفيف األلم باستخدام أدوية مثل البراسيتامول أو عقاقير غير ستيرويدية ال يوجد أي نظام غذائي يشفي من االلتهاب العظمي املفصلي ،إال أنه ينصح
مضادة لاللتهاب ) (NSAIDsباإلضافة إلى املناهج النفسية اجلديدة
بنظام غذائي يهدف إلى احلفاظ على وزن مثالي .راجع نشرة املعلومات
بعنوان ( Healthy eating and physical activityالــغــذاء الصحي
• أجهزة مثل احلماالت وعصا املشي والنعال
والنشاط اجلسماني).
ّ
التحكم بأعراضك بأنواع
• جراحة إلبــدال املفصل إذا لم يعد باإلمكان
العالجات األخرى ،مبا في ذلك فقدان الوزن.
وازن حياتك.

تسهل القيام باملهام اليومية وعن كيفية املوازنة بني
لدى مكتب التهاب املفاصل احمللي نشرات معلومات عن األدوية واألنشطة اعرف عن األجهزة التي ّ
البدنية واألكل الصحي واجلراحة.
الراحة والعمل .راجع نشرة املعلومات بعنوان ( Saving energyا ّدخــار
الطاقة).

ما الذي ميكنني عمله؟

تعرف على مشاعرك واطلب الدعم.
ّ
راجع طبيبك للحصول على العالج والنصح .سيساعدك طبيبك في

احلصول على العالج الصحيح إلدارة أعراضك .راجع نشرة املعلومات بعنوان مبا أنه ال يوجد حالي ًا شفاء لاللتهاب العظمي املفصلي فإنه من الطبيعي أن
( Working with your healthcare teamالعمل مع فريق رعايتك تشعر باخلوف واإلحباط واألسى وبالغضب أحياناً .كن مدرك ًا لهذه املشاعر
الصحية).
واطلب املساعدة إذا بدأت هذه املشاعر بالتأثير على حياتك .راجع نشرة
املعلومات بعنوان (Arthritis and emotionsالتهاب املفاصل واملشاعر).
اعرف ما هو االلتهاب العظمي املفصلي والعب دور ًا نشط ًا في (املتوفرة باللغة اإلجنليزية فقط).

عالجك.

ال ميكنك الوثوق بكل ما تقرأه وتسمعه من معلومات ،لذا حتدث دائم ًا اتصل مبكتب التهاب املفاصل احمللي للحصول على مزيد من
إلى طبيبك أو فريق رعايتك الصحية عن العالجات التي تفكر بتجربتها .نشرات املعلومات عن التهاب املفاصل.

تعرف على االلتهاب العظمي املفصلي وخيارات عالجك.
هناك الكثير من األشياء التي ميكنك عملها للعيش عيشة جيدة مع إصابتك بااللتهاب العظمي املفصلي.
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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.

