
 

 النقرس

على فھم  ملمساعدتكوفر معلومات عامة إنھا تتمت كتابة ھذه الورقة لألشخاص الذین یعانون من النقرس. 
ً تغطي ھذه الورقة أیضو. معالجتھالنقرس وكیفیة  ً طرق ا لمحاولة منع النقرس ومكان العثور على مزید من  ا

 المعلومات.
 

 ما ھو النقرس؟
لورات النقرس ھو حالة شائعة ومؤلمة تؤثر على المفاصل. تتشكل الب

، مما یسبب االلتھاب واأللم والتورم. الصغیرة داخل المفصل وحولھ
الطبیعیة وھي حمض ھذه البلورات من أحد مخلفات الجسم تتشكل 

خلص الجسم من حمض الیوریك الزائد عن طریق تالیوریك. عادة ما ی
األشخاص الذین  لدىالكلى في البول. لكن ھذا ال یحدث بسرعة كافیة 

یؤدي إلى زیادة مستویات حمض الیوریك  مما یعانون من النقرس
 وتشكیل البلورات.

 من یتأثر بالنقرس؟
 لدى، فإن النقرس النقرس. ومع ذلكاالصابة بیمكن ألي شخص 

في  مالنساء قبل انقطاع الطمث أمر نادر الحدوث وقد یرغب طبیبك
 إجراء مزید من التحقیق في األعراض.

 ما ھي االعراض؟
، غالباً بین عشیة وضحاھا. النقرس عادة ما تحدث بسرعة كبیرةنوبة 

ً غالبومتورم ومؤلم للغایة. و یصبح المفصل أحمر جداً  یكون ما  ا
ً المفصل مؤلم س عادةً على مفصل واحد في . یؤثر النقرعند لمسھ بشدة ا

ً كل مرة، وغالب یمكن أن تتأثر ور. إصبع القدم الكبیما یكون مفصل  ا
ن والركبتین والكاحلین ، مثل الیدین والرسغیالمفاصل األخرى

 بالنقرس.، والمرفقین

 ؟ھالذي یسببما 
 التخلص من من مكلیتیك إمكانیةیحدث النقرس عادة بسبب عدم 

، في األسر النقرس ینتقلوبسرعة كافیة.  كمجسممن حمض الیوریك 
على الرغم من أنھ لن یتأثر جمیع أفراد األسرة. ھناك بعض عوامل 

 ، بما في ذلك:قد تزید من خطر اإلصابة بالنقرس نمط الحیاة التي
 زیادة الوزن أو السمنة •
رتفاع نسبة الكولیسترول في الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو عدم تحمل ا •

 الجلوكوز
 الكلى في مرضوجود  •
 تستنزف الماء من الجسم) التي قراصاألتناول مدرات البول ( •

 كیف یتم تشخیصھ؟ 
بلورات  مأن یجد طبیبك لنقرس ھيل المؤكد لتشخیصلالطریقة الوحیدة 

ض . یمكن قیاس مستویات حممفي سائل مأخوذ من مفصلك الیورات
، ولكن ھذه لیست دائما دقیقة. قد الیوریك عن طریق اختبارات الدم

تكون مستویات حمض الیوریك طبیعیة أو حتى تنخفض خالل نوبة 
استبعاد األسباب األخرى  عد اختبارات الدم مفیدة للغایة فيالنقرس. تُ 
ا من أشكال التھاب فاصل أو غیرھ، مثل التھابات الممألعراضك
ً غالبوالمفاصل.  سینیة طبیعیة في المراحل األشعة الصور ما تكون  ا

 ، لذا فھي لیست مفیدة للغایة في تشخیص النقرس.المبكرة

 ماذا سیحدث لي؟
نوبة حدث تلي أسبوع. قد ال ستمر نوبة النقرس عادةً حواتبدون عالج، 

، النقرس بشكل جید عالجتم یلعدة أشھر أو حتى سنوات. إذا لم  أخرى
أكثر حدة  لنوبات، واأقصر النوباتفقد یصبح الوقت الفاصل بین 

ویمكن أن تتلف المفاصل بشكل دائم. في بعض األحیان یمكن أن 
 ، مسببة:رس إلى حالة مزمنة (طویلة األجل)یتطور النق

 ابةألم خفیف دائم والتھاب المفاصل المص •

اصة على أصابع القدم واألذنین ، خالیوراتكتل صلبة من بلورات  -تَُوف  •
 والیدین والساعدین والركبتین والمرفقین الید أصابعو

 حصى الكلى. •

 النقرس؟ نوبةماذا یمكنني أن أفعل خالل 
النقرس. سیوصي  تصابون بأول نوبة منعندما  مطبیبك تزوروایجب أن 

، بما م وااللتھابات الناتجة عن النقرساألل ببعض األدویة لتخفیف مطبیبك
 في ذلك:

 )NSAIDsاألدویة المضادة لاللتھابات غیر الستیرویدیة ( •
 حقن أو أقراص كورتیكوستیروید  •
 الكولشیسین. •

 

 

 
 



 
ً دائم واتحدث قد وأو الصیدلي قبل البدء في تناول أي أدویة.  ممع طبیبك ا

ً یضأ ونتحتاج  المفصل المصاب. على سبیل المثال، إذا تأثر إلى حمایة ا
إلى الحد من مقدار المشي الذي  ونالكبیر فقد تحتاج مإصبع قدمك

 ونعندما تكون مقدمك عن شراشفكم بعیدةإلبقاء  واقيبھ وإنشاء  ونتقوم
للحصول على  التعامل مع األلمورقة معلومات  راجعوافي السریر. 

 مع األلم. أقلمنصائح حول الت

 یمكن منع النقرس؟ھل 
الخبر السار ھو أن النقرس یمكن منعھ. الھدف من العالج ھو خفض 

مستویات حمض الیوریك إلى مستوى یمنع نوبات النقرس. یمكن 
 لدم. بالنسبة لمعظمفحص مستوى حمض الیوریك عن طریق فحص ا

، فإن مستوى حمض الیوریك األشخاص الذین یعانون من النقرس
 :ھو العالج معإلى تحقیقھ  ونالمستھدف (مصل الدم) الذي تھدف

 ملمول/لتر) 0.36ملمول لكل لتر (< 0.36أقل من 
بالنسبة لبعض األشخاص الذین یعانون من النقرس الشدید، سیكون 

لتر  مول لكل مللي 0.30دف أقل من مستوى حمض الیوریك المستھ
حول العالجات التي یمكن أن  مإلى طبیبك واملمول/لتر). تحدث 0.30(<

في الوصول إلى مستوى حمض الیوریك المستھدف، بما في  متساعدك
 :ذلك

ھناك أدویة یمكن أن تخفض مستویات حمض الیوریك في  األدویة:
أم  نوبةن من وتعان م، سواء كنت. یجب تناول ھذه األدویة كل یوممدمك
 ال.

 

شرب الكثیر  واھا وتجنبونمن كمیة الكحول التي تشرب واقلل الكحول:
إلى  واتحدث .)الكحول بشراھةشرب من الكحول في وقت واحد (

للحصول على  www.alcohol.gov.auبزیارة  قومواأو  مطبیبك
 الكحول الموصى بھ. كمیةإرشادات الحكومة األسترالیة بشأن 

قوموا بإنقاص من زیادة الوزن،  ونتعان مإذا كنت إنقاص الوزن:
الحمیة " نظام غذائي صحي ألن إتباعمن أن  واالوزن تدریجیاً. تأكد

مستویات  أن تزید من" أو "حمیة التجویع" یمكن في الواقع القاسیة
 .اختصاصي التغذیة للحصول على المشورة واراجعحمض الیوریك. 

النقرس و النظام معلومات  ورقة راجعوا األطعمة الغنیة بالبیورین:
 الغذائي لمزید من المعلومات.

 على أنھ بالخطأ(النقرص الكاذب)  Pseudogout یتم تشخیصغالبًا ما 
 ً نتیجة لنوع مختلف من  ومماثلة. ومع ذلك، فھ نقرس ألنھ یسبب أعراضا

تتشكل في المفصل. التي البلورات، تسمى بلورات بیروفوسفات الكالسیوم ، 
تمیل ھذه البلورات إلى التكّون في الغضروف، وھو الطبقة الملساء التي 

خالل إیجاد بلورات من  Pseudogoutتبطن نھایات العظام. یتم تشخیص 
بیروفوسفات الكالسیوم في سائل المفصل المصاب. إنھا حالة منفصلة عن 

 ً ً  النقرس وقد تتطلب عالجا  .مختلفا
 

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

 المفاصل.

 
 

الج یمكن أن یتسبب في ضرر دائم النقرس غیر المعَ 
مستوى حمض الیوریك المستھدف  اعرفواللمفاصل. 

 طرقًا لمنع نوبات النقرس. واوتعلم
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