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العالجات التكميلية
Complementary therapies (Arabic)

ُأعدت هذه النرشة لتقديم معلومات عامة عن العالجات التكميلية للمصابني بالتهاب املفاصل. وهي 
توجز األدلة املتوافرة حاليًا عن العالجات التكميلية اللتهاب املفاصل باإلضافة إىل نصائح حول 

االستخدام املأمون هلذه العالجات. 

ما هي العالجات التكميلية؟
”العالجات التكميلية“ هي أية عالجات ال تشّكل جزءًا من عالجات 

املرض املتعارف عليها )كاألدوية أو اجلراحة(. ُتستخَدم العالجات 
التكميلية إىل جانب العالجات املتعارف عليها وهي ُتعرف أيضًا باسم 
العالجات ”التقليدية/الشعبية“ أو ”البديلة“. تشمل أمثلة العالجات 

التكميلية الوخز باإلبر، والتدليك، والعالج بالعطريات، والفيتامينات، 
واملعادن، واألدوية العشبية.   

هل تفيد العالجات التكميلية؟
االنتقاد الرئييس للعالجات التكميلية هو عدم توفر ما يكفي من إثباتات 
علمية عىل فائدهتا يف الغالب. ففي كثري من احلاالت مل جتِر بحوث عليها، 

وإن أجريت فهي قليلة للغاية. ويف حاالت أخرى ُأجريت دراسات 
ضعيفة املستوى فقط، لذا فإن النتائج قد تكون مبالغًا فيها أو غري دقيقة. 

لكن هذا ال يعني أن عليك عدم جتربة العالجات التكميلية، بل عليك 
التأّكد من فهم ما إذا كانت فائدهتا قد ُأثبتت بوضوح كي ال تضّللك 

املعلومات أو تراودك آمال زائفة. فيام ييل موجز باألدلة املوثوقة املتوافرة 
حاليًا عن العالجات التكميلية اللتهاب املفاصل.  

(OA)  أمل الظهرالتهاب املفاصل الروماتيزميااللتهاب العظمي املفصيل
بعض األدلة عىل 

وجود فائدة
الوخز باإلبر حلاالت االلتهاب العظمي 

املفصيل يف الركبة
خملب الشيطان )نبات(*حامض غاما اللينوليني

فلفل أمحر حار*سلفات غلوكوسمني
منتجات األفوكادو وفول الصويا غري القابلة 

(ASU) للتصّبن
حلاء شجر اخِلالف*

الوخز باإلبر ألمل الظهر طويل املدى ”كابسايسني“
)*اخُترب ملدة 6 أسابيع فقط، تأثرياته عىل بلح البحر أخرض الشفة

املدى البعيد غري معروفة( مستخلص الزنجبيل
أدّلة غري واضحة عىل 

وجود فائدة **
الوخز باإلبر حلاالت االلتهاب العظمي 

املفصيل يف الورك
الوخز باإلبر ألمل الظهر قصري املدىبلح البحر أخرض الشفة

الوخز باإلبركوندرويتني
شجرة ”تيبي“

الشاي األخرض
أدّلة عىل عدم وجود 

أية فائدة
سيلينيومسيلينيوم

فيتامني أ، يس، إيفيتامني أ، يس، إي

** ال يعني ذلك أن هذه العالجات لن تفيدك، بل تعني أن من الرضوري إجراء بحوث إضافية
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هل العالجات التكميلية مأمونة؟
ترب بصورة تامة فإنه ال ُيعرف ما  ِ بام أن الكثري من هذه العالجات مل ٍتُ
إذا كانت مأمونة أم ال. من املعروف أنه جيب التعامل مع العالجات 

التكميلية بنفس االنتباه واحلرص كام يف حالة األدوية األخرى. يمكن 
أن تؤدي أنواع كثرية من العالجات التكميلية إىل تأثريات جانبية، كام 

أن بعضها يمكن أن يتفاعل ويتعارض مع أدوية أخرى، وهو أمر يمكن 
أن يسبب مشاكل صحية خطرية أو حيد من فعالية األدوية األخرى 

)كاألدوية التي يصفها الطبيب مثاًل(. قبل استخدام أٍي من العالجات 
التكميلية ناقش األمر مع طبيبك أو الصيديل أو أحد مماريس العالجات 

التكميلية املؤهلني.  

قبل البدء باستخدام أحد العالجات التكميلية
فيام ييل بعض اخلطوات حلامية نفسك:

احصل عىل تشخيص دقيق من طبيبك. من املهم أن تعرف متامًا نوع   •
التهاب املفاصل الذي لديك قبل البدء بأي عالج.

حتدث إىل طبيبك عن العالج. اعرف ما إذا كان العالج حُيتمل   •
أن يتفاعل مع عالجاتك احلالية. ال تتوقف عن استخدام أٍي من 

عالجاتك احلالية قبل مناقشة األمر مع طبيبك أوالً.
احصل عىل معلومات عن العالج. وليكن بعلمك دائاًم أن املعلومات   •
التي يقدمها لك الشخص الذي يرّوج للمنتج أو العالج قد ال تكون 

موثوقة. ناقش األمر مع طبيبك أو الصيديل أو مكتب التهاب املفاصل 
املحيل.

تأّكد من أنك تستطيع حتّمل تكلفة العالج، خصوصًا إذا كان عليك   •
االستمرار يف استخدامه.

افحص مؤهالت املامرسني املعنيني بالعالج. توجد أدناه قائمة باملواقع   •
اإللكرتونية لبعض اجلمعيات املهنية للحصول منها عىل مزيد من 

املعلومات أو ملساعدتك عىل العثور عىل ممارس معتمد.

اإلشارات التي تدعو لتوخي احلذر 
كن مدركًا لإلشارات التالية التي جيب أن تدعو لتوخي احلذر عند 

التفكري باستخدام عالج جديد:

إذا ُعرض عليك عالج شاف. ال يوجد حاليًا عالج شاف ملعظم أنواع   •
التهاب املفاصل، لذا جيب أن تنتبه إذا ُعرضت عليك منتجات أو 

عالجات تعدك بالشفاء.
إذا ُوصف العالج الشايف أو العالج املعروض بأنه رس. ينرش املامرسون   •

احلقيقيون معرفتهم كي يقوم زمالؤهم بمراجعة ما توصلوا هم إليه.
إثبات نجاح العالج عىل أساس القصص الشخصية فقط. قد يشري   •

هذا األمر إىل أن العالج مل ُيترب بعد بصورة علمية.
إذا ُطلب منك التوقف عن استخدام عالجاتك الفّعالة احلالية أو تم   •

تشجيعك عىل عدم احلصول عىل عالج من طبيبك.
إذا كان العالج باهظ الثمن وغري مشمول بأي تأمني صحي.  •

العمل مع فريق رعايتك الصحية
قد تشعر بقلق ألن طبيبك أو أحد أفراد فريق رعايتك الصحية ال يوافق 

عىل العالجات التكميلية. إالّ أنه من املهم جدًا إبقاءهم عىل معرفة بذلك 
حتى وإن كانوا ال يوافقون عليها. إذ أن أفراد فريق رعايتك الصحية، 

خصوصًا طبيبك والصيديل، ال يستطيعون إعطاءك أفضل مشورة 
مهنية بدون أن يعرفوا عن كل العالجات التي تستخدمها. وهذا يشمل 

إضافات الفيتامينات، واألدوية العشبية، والعالجات األخرى. 

اتصل بمكتب التهاب املفاصل املحيل للحصول عىل مزيد من 
نرشات املعلومات عن التهاب املفاصل.

يمكن أن تكون هناك تأثريات جانبية لكل العالجات، حتى العالجات ”الطبيعية“. أخرب فريق رعايتك 
الصحية دائاًم عن أية عالجات تستخدمها حاليًا.


