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ARTHRITIS
INFORMATION SHEET

غلوكوسمني   وكوندرويتني
Glucosamine and Chondroitin (Arabic) 

ُأعدت هذه النرشة لتقديم معلومات عامة عن غلوكوسمني وكوندرويتني لألشخاص املصابني بالتهاب 
املفاصل. وهي تضم معلومات عن فعالية هذين الدواءين اإلضافيني وأخطارمها املمكنة.

مقدمــة
قبل أخذ  غلوكوسمني وكوندرويتني جيب أن تأخذ باالعتبار أوالً األدلة 

املتعلقة بحالتك. هناك عدد حمدود للغاية من الدراسات اجليدة عن 
غلوكوسمني وكوندرويتني، وما زالت فعاليتهام غري واضحة، خصوصًا 
فيام يتعلق بالتهاب املفاصل احلاد. غري أنه تبنينّ أن كاًل من غلوكوسمني 

وكوندرويتني مأمون اجلانب بدرجة أمان العالجات املموهة )األقراص 
فة(، حيث أن تأثرياهتا اجلانبية أقل من تأثريات بعض األدوية  املزينّ

األخرى.     

ما هو غلوكوسمني؟
ر ينتجه اجلسم بصورة طبيعية. وهو أحد لبنات  غلوكوسمني سكنّ
صنع الغرضوف الذي يغطي وحيمي أطراف العظام، مما يتيح هلا 

االحتكاك بعضها ببعض بسالسة. وغلوكوسمني موجود يف شكلني مها 
سلفات الغلوكوسمني وغلوكوسمني هيدروكلوريد. ُتصنع إضافات 

الغلوكوسمني من أصداف الرسطان )السلطعان( أو الكركند أو 
القريدس )الربيان – اجلمربي(. وهي تتوافر كأقراص أو سائل وغالبًا 

كمزيج مع كوندرويتني.   

ما هو كوندرويتني؟
كوندرويتني هو أيضًا مادة طبيعية توجد يف اجلسم. وُيعتقد أهنا تساعد 

عىل جلب املاء واملغذيات إىل الغرضوف فيبقيها طرية وصحية. وهو 
موجود إما كإضافات سلفات كوندرويتني املصنوع من البقر أو 

غرضوف سمك القرش.

كيف تساعد هذه اإلضافات يف حاالت التهاب املفاصل؟
ُيعتقد أن هذه اإلضافات قد تفيد املصابني بااللتهاب العظمي املفصيل 

(OA)، إذا حدث حتلنّل يف الغرضوف. ومن املعتقد أن إضافات 
غلوكوسمني و/أو كوندرويتني قد ختفف من األمل ومتنع أو تبطئ حتلنّل 

ة  الغرضوف يف حاالت االلتهاب العظمي املفصيل (OA). ال توجد أدلنّ
الة ألي شكل آخر من أشكال  لغاية اآلن عىل أن هذه اإلضافات فعنّ

التهاب املفاصل.

ما الذي تقوله البحوث؟
سلفات الغلوكوسمني 

األمل: ينقسم الرأي حول تأثري سلفات الغلوكوسمني عىل األمل. يف   •
غالبية الدراسات خفنّف غلوكوسمني األمل أكثر من العالجات املموهة 

)األقراص املزينّفة(. غري أنه يف دراسات أخرى خفنّ األمل بالدرجة 
ذاهتا سواء تناول الناس غلوكوسمني أو عالجات مموهة.

الغرضوف: هناك بعض األدلة عىل أن سلفات الغلوكوسمني يمكن   •
أن يبطئ حتلنّل الغرضوف.  

غلوكوسمني هيدروكلوريد 
االً بدرجة  تشري الدراسات إىل أن نوع اهليدروكلوريد قد ال يكون فعنّ  •

فعالية سلفات الغلوكوسمني يف ختفيف األمل. ومل جيِر حتى اآلن اختبار 
تأثري غلوكوسمني هيدروكلوريد عىل الغرضوف.   

 كوندرويتني
األمل: تعطي دراسات كوندرويتني نتائج خمتلطة. فقد وجدت بعض   •
الدراسات أن كوندرويتني خيفف األمل أكثر من العالجات املموهة. 

ن يف مقدار  غري أن عدة دراسات أحدث وجدت أنه ال حيصل أي حتسنّ
األمل باستخدام كوندرويتني.

الغرضوف: هناك أدلة قليلة للغاية عىل أن إضافات كوندرويتني تبطئ   •
حتلل الغرضوف أو تصلح الغرضوف املترضر.
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اجلمع بني سلفات غلوكوسمني وكوندرويتني

دلنّت دراسات حديثة عىل أن اجلمع بني سلفات غلوكوسمني   •
الة يف ختفيف أمل الركبة املتوسط إىل  وكوندرويتني قد يكون طريقة فعنّ

 .(OA) احلاد الناجم عن االلتهاب العظمي املفصيل

خالصة
يمكن القول عىل العموم بأن نتائج الدراسات التي ُأجريت بشأن 

غلوكوسمني وكوندرويتني مثرية للجدل. هناك بعض النتائج الواعدة، 
خصوصًا من سلفات غلوكوسمني. وقد ركزت معظم الدراسات عىل 

االلتهاب العظمي املفصيل يف الركبة فقط، بينام ركزت دراسات قليلة 
للغاية عىل املفاصل األخرى )كالوركني واليدين مثاًل(. وعىل الرغم 

من أن فعالية غلوكوسمني وكوندرويتني ما زالت غري واضحة، فإهنام 
خياران عالجيان مأمونا اجلانب نسبيًا لتجربتهام من جانب املصابني 

بااللتهاب العظمي املفصيل.   

ما هي اجلرعة املوىص هبا؟
1500 ملغ يف اليوم سلفات غلوكوسمني:  	•

1500 ملغ يف اليوم )الحظ أن هناك ما  غلوكوسمني هيدروكلوريد:  	•
يشري إىل أن سلفات غلوكوسمني أشد فعالية(

800 – 1000 ملغ يف اليوم سلفات الكوندرويتني:  	•

حتتوي املاركات املختلفة عىل كميات خمتلفة من غلوكوسمني 
وكوندرويتني. اقرأ امللصقة بانتباه ملعرفة عدد األقراص الذي حتتاجه 

للحصول عىل اجلرعة الصحيحة، أو اطلب مشورة الصيديل.

ما هي املدة املطلوبة لكي أالحظ أي تأثري؟
قد حتتاج ألخذ اإلضافات ملدة أربعة إىل ستة أسابيع قبل أن تالحظ أي 

ن. إذا مل يظهر أي تغرينّ يف األعراض بنهاية تلك املدة فمن املحتمل أن  حتسنّ
ال تكون اإلضافات ذات فائدة لك، وسيكون من املستحسن التحدث إىل 

م بالتهاب املفاصل الذي تعاين منه. طبيبك عن طرق أخرى للتحكنّ

ما هي األخطار املمكنة؟
غلوكوسمني 

حساسيات ناجتة عن األسامك الصدفية: ُيصنع غلوكوسمني غالبًا من   •
أسامك صدفية، لذا جيب استشارة طبيبك قبل أخذ غلوكوسمني إذا 

كانت لديك حساسية جتاه تلك األسامك.  
النزيف: عىل األشخاص الذين يتناولون دواء متييع الدم ”وارفارين“   •

استشارة الطبيب قبل البدء بأخذ غلوكوسمني أو التوقف عن أخذه أو 
تغيري جرعته ألن ذلك قد يتفاعل مع ”وارفارين“ ويقلل من إمكانية 

ختثر الدم.
د  ر، لذا جيب التأكنّ ري: إن غلوكوسمني نوع من أنواع السكنّ السكنّ  •

ري. باستشارة طبيبك قبل أخذ غلوكوسمني إذا كنت مصابًا بالسكنّ
النساء احلوامل أو املرضعات: مل يتم حتى اآلن إجراء دراسات كافية   •

طويلة املدى متكننا من القول بدون لبس إن غلوكوسمني مأمون 
اجلانب للطفل الذي يكون يف طور النمو. عىل النساء احلوامل 

استشارة أطبائهن قبل أخذ غلوكوسمني. 
تأثريات جانبية أخرى: اضطراب املعدة )كاإلسهال مثاًل(، والصداع،   •
ات فعل يف اجللد. ابحث مع طبيبك أو الصيديل التأثريات اجلانبية  وردنّ

املمكنة قبل أخذ غلوكوسمني.

كوندرويتني
النزيف: عىل األشخاص الذين يتناولون أدوية متييع الدم مثل   •

”وارفارين“ استشارة الطبيب قبل البدء بأخذ كوندرويتني ألنه قد يزيد 
من إمكانية النزيف.

تأثريات جانبية أخرى: من حني آلخر قد يؤدي كوندرويتني أيضًا إىل   •
اضطراب املعدة.

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

 .(OA) إن سلفات غلوكوسمني وكوندرويتني قد يكونان مفيدين للمصابني بااللتهاب العظمي املفصيل
د من حصولك عىل اجلرعة الصحيحة. حتدث إىل طبيبك أو الصيديل للتأكنّ


