
 

 الصقالتھاب الفقار ال

 موفر معلومات عامة لمساعدتكإنھا تتمت كتابة ھذه الورقة لألشخاص المصابین بالتھاب الفقار الالصق. 
العثور على مزید من المعلومات  مأین یمكنك مخبركت. كما لمعالجتھالقیام بھ  موما یمكنك مفي فھم كیفیة تأثرك

 والمشورة.
 

 )؟AS( ما ھو التھاب الفقار الالصق
التھاب الفقار الالصق ھو حالة تؤثر بشكل أساسي على العمود 

مفاصل الرقبة والظھر والحوض ملتھبة، مما یسبب ح صبِ تُ الفقري. 
بمرض  بشكل عام ةالحرقفی ةاأللم والتصلب. تتأثر المفاصل العجزی

AS .متربط ھذه المفاصل قاعدة العمود الفقري (العجز) بحوضكو. 
 ً یمكن والمفاصل األخرى، مثل الوركین والكتفین.  أن تتأثر یمكن أیضا

ً  ASأن یؤثر  على أجزاء أخرى من الجسم، مثل العینین والجلد  أیضا
ً  45و  15عادة بین  ASواألمعاء والرئتین. تبدأ أعراض    .عاما

 ما ھي االعراض؟
ً  ASتختلف أعراض   ھي: من شخص آلخر. االكثر شیوعا

 ألم وتصلب في الظھر أو األرداف أو الرقبة •
الصباح الباكر) سوأ بعد الراحة (على سبیل المثال، في األعراض أ •

 لتمارینف مع ممارسة اوتخ
(التي تربط ألم في األوتار (التي تربط العضالت بالعظام) واألربطة  •

ً العظام ببعضھا البعض)، وغالب ألم في الجزء األمامي من ك بھا  شعریُ ما  ا
 الصدر أو مؤخرة الكعب أو أسفل القدم.

 ما الذي یسببھ؟
كس األنواع األخرى من ى ع. علASمن غیر المعروف ما الذي یسبب 

عن وظائف أو أنشطة أو إصابات معینة. من  AS، ال ینتج آالم الظھر
إذا كان لدیك تاریخ في عائلتك. ھناك جین  AS بتُصاب األرجح أن 

. ما یقرب من تسعة من أصل عشرة ASیرتبط بـ  HLA-B27یسمى 
، ومع ذلك. ةیجابیإ لھذا الجینكانت نتیجة إختبارھم  AS لدیھمأشخاص 

، بمن فیھم األشخاص ٪ من عامة السكان8في  HLA-B27یوجد 
، تم العثور على اثنین من . في اآلونة األخیرةASاألصحاء دون 

ً أیض التي ترتبط) ARTS1و  IL23Rالجینات الجدیدة ( بالتھاب  ا
 الفقار الالصق.

 كیف یتم تشخیصھ؟
دیھم آالم أن ل ASكثیر من الناس في المراحل المبكرة من یعتقد 

، من المھم أن یتم وال یطلبون المساعدة. ومع ذلك لشائعةالظھر ا
في أقرب وقت ممكن ألن ھناك العدید من  ASتشخیص 

 بتشخیص المرض من  مالعالجات الفعالة المتاحة. سیقوم طبیبك
 

 

والفحص البدني واختبارات الدم لقیاس  التي لدیكم عراضاأل
ً أیض مقد یطلب طبیبكومستویات االلتھاب.  األشعة  صورة با

، ولكن یمكن أن تكون جمیع ھذه السینیة للعمود الفقري
یشتبھ  ماالختبارات طبیعیة في المراحل المبكرة. إذا كان طبیبك

، الروماتیزم إختصاصيإلى  م، فیجب إحالتكASبـ  مفي إصابتك
 طبیب متخصص في التھاب المفاصل. وھو

 ماذا سیحدث لي؟
أن  AS، یمكن لمعظم األشخاص الذین یعانون من مع العالج المناسب

ً د الكثیر من الناس أن ھناك أوقاتیعیشوا حیاة كاملة ونشطة. یج تتفاقم  ا
ً أوقاتألعراض (المعروفة باسم "التوھج")، وفیھا ا ن فیھا تتحس ا

 بواسطة ASبـ ، یمكن التحكم بشكل جید تاألعراض. في معظم الحاال
، قد یعاني بعض وقت. ومع ذلكاأللم مع مرور الویتحسن العالج 

نتیجة لاللتھاب في العمود واألشخاص من ألم شدید وطویل األمد. 
ھذا یؤدي إلى تصلب و، قد تنمو عظام جدیدة حول المفاصل. الفقري

في و. AS یعانون منالذین بعض الناس دى دائم في الظھر أو الرقبة ل
، یمكن لھذا العظم اإلضافي دمج العظام في العمود الحاالت الشدیدة

ً قري معالف یمكن أن یؤدي و، مما یمنع العمود الفقري عن الحركة. ا
ً یة أو إلى األمام. كان ھذا شائعالعمود الفقري إلى وضعیة منحنإلتحام   ا

ولكن یمكن اآلن الوقایة منھ عن طریق البدء في العالج المناسب في 
  أقرب وقت ممكن.

 التھاب الفقار الالصق؟ ھل یمكن عالج
 ً ، بشكل كبیر AS، فقد تحسن عالج . ومع ذلكAS لال یوجد عالج  حالیا

 ونوا مع األدویة الجدیدة التي ھي مفیدة للغایة في السیطرة على الحالة. ك
 .ASأي منتجات أو عالجات تدعي عالج من  ینحذر

 لتھاب الفقار الالصق؟ المتاحة الما ھي العالجات 
مع األعراض  معالجكضبط ب مسیقوم أخصائي الروماتیزم الخاص بك

ال توجد طریقة للتنبؤ بالضبط بالعالج الذي  م.وشدة حالتك مالخاصة بك
 م. كل عالج لھ فوائده ومخاطره. قد یحتاج طبیبكمسیكون أفضل لك

ل العثور على العالج المناسب لك.إلى تجربة عدة عالجات مختلفة قب



 

 
 

  على: ASعالج عادة ما ینطوي 

، ماء)الطبیعي (مثل العالج المائي أو التمارین في التمارین العالج  •
 (الوقفة) الوضعیةللحفاظ على مرونة العمود الفقري وتحسین 

 ، مثل:األدویة •
 المسكنات (مسكنات األلم، مثل الباراسیتامول) -
 )NSAIDsاألدویة المضادة لاللتھابات غیر الستیرویدیة ( -
 أدویة أو حقن الكورتیكوستیروید  -
 )DMARDsروماتیزم المعدلة لسیر المرض (لاألدویة المضادة ل -
 .البیولوجیة DMARD أدویة -

لمزید من المعلومات حول األدویة، یُرجى االطالع على معلومات 
الخاصة  معلومات األدویة والتھاب المفاصلأو ورقة  للمرضى الدواء

 ألمراض الروماتیزم.األسترالي باإلتحاد 

 ماذا بإمكاني أن أفعل؟
. یمكن ألخصائي الروماتیزم الروماتیزم أخصائي بالذھاب إلىقوموا 

 معلى العالج المناسب. إذا كنت موالتأكد من حصولك ASتشخیص 
 مطبیبك اطلبوا منأخصائي الروماتیزم،  تذھبوا إلىولم   ASمن  ونتعان

الخاص  العمل مع فریق الرعایة الصحیةورقة معلومات  واإحالة. راجع
 .بكم

لیست كل  .مبلعب دور نشط في عالجك ومواوق ASعلى فوا تعرّ 
ً دائم م، لذلك علیكرة بالثقةعنھا جدی واھا أو تسمعوالمعلومات التي تقرأ  ا

 أو فریق الرعایة الصحیة حول العالجات التي  مالتحدث مع طبیبك

مزید من من  مصادر موثوقة ھناك في تجربتھا.  ونتفكر
 المعالجةالقسم أدناه. تھدف دورات المعلومات مدرجة أیضا في 

في تطویر المھارات للمشاركة الفعالة في  مالذاتیة إلى مساعدتك
المفاصل بمكتب التھاب  وا. اتصلمالرعایة الصحیة الخاصة بك

 المحلي للحصول على تفاصیل حول ھذه الدورات.

 .التعامل مع األلم ة معلوماتورقراجعوا  طرق إلدارة األلم. وامتعلّ 

عن التدخین  واتوقفونظام غذائي صحي، وا اتبع حیاة صحیة. یشواع
 راجعوا ورقة . م ورفاھیتكم بشكل عاممن التوتر لمساعدة صحتك قللواو

 .الصحياألكل معلومات 

منتظمة النشطة األو الریاضةمن المھم ممارسة  .یننشیط ابقوا
النشاط ورقة معلومات  وامن أجل اللیاقة العامة والرفاھیة. راجع

من أخصائي العالج الطبیعي الخاص المشورة  واأو اطلب البدني
 .مبك

ـ  اً نظر الدعم. واواطلب ممشاعركاعترفوا ب ویمكن  ASلعدم وجود عالج ل
وف بالخ وا، فمن الطبیعي أن تشعرثیرة من حیاتكعلى أجزاء ك أن یؤثر

ً واإلحباط والحزن والغضب أحیان على درایة بھذه المشاعر  ونوا. كا
 راجعواالیومیة.  معلى المساعدة إذا بدأت تؤثر على حیاتك واواحصل

 .التھاب المفاصل والعواطفورقة معلومات 

الخاص بكم بمكتب التھاب المفاصل المحلي  وااتصل
المعلومات حول التھاب أوراق للحصول على مزید من 

 المفاصل.
 

. موخیارات العالج الخاصة بك ASعلى  وافتعرّ 
 أخصائي الروماتیزم في أقرب وقت ممكن. واراجع
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