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ما هي NSAIDs؟
العقاقري غري السرتويدية املضادة لاللتهابات، أي NSAIDs، هي أدوية 

شائعة ُتستخدم لعالج أعراض التهاب املفاصل. وهي ختفف األمل والتيّبس 
النامَجني عن التهاب املفاصل بدون استخدام سرتويدات. )يمكنك العثور 

عىل معلومات عن الستريويدات من نرشة معلومات مستقلة عن السرتويدات 
القرشية(.

هناك العديد من أنواع NSAIDs املختلفة، يمكن رشاء بعضها بدون وصفة 
طبية مثل ibuprofen (Nurofen)، بينام ال يمكن احلصول عىل بعضها اآلخر 

إالّ بموجب وصفة طبية، مثل ketoprofen (Orudis). يظهر عىل العلبة أو 
القنينة االسم العام لدواء NSAID إىل جانب اسم ماركته. 

ما هي الفائدة التي يمكن أن تتوقعها من عالجك؟
ختفف أدوية NSAIDs األمل والتيّبس. وهي تعمل برسعة، عادة خالل 

ساعات قليلة. حتتاج الفائدة القصوى ملا بني أسبوع وثالثة أسابيع أو أكثر 
 NSAIDs أحيانًا. قد حتتاج لتجربة نوعني أو ثالثة أنواع خمتلفة من أدوية

ملعرفة األفضل منها لك. لكن جيب عليك استخدام نوع واحد من هذه 
األدوية يف أي وقت. 

كيف ُتستخدم أدوية NSAIDs؟
تؤخذ أدوية NSAIDs عادة عن طريق الفم كأقراص أو حبوب. وهي تتوفر 
أيضًا كسوائل وحقن وكريامت ورشوش وحتاميل. قد حتصل تأثريات جانبية 

ألدوية NSAIDs مهام كانت طريقة استخدامها، حتى عندما تضعها عىل اجللد. 

متى جيب أخذها؟
يمكن أخذ NSAIDs عند احلاجة لعالج األعراض قصرية املدى. ويمكن 

أخذها أيضًا بصورة منتظمة إلدارة األمل والتيّبس املتواصلني.

استفرس من طبيبك أو الصيديل إذا كنت غري متأكد من عدد مرات أخذ الدواء. 

هل تؤخذ أدوية أخرى مع NSAIDs؟
للحّد من التأثريات اجلانبية قد ُيعطى يف بعض األحيان دواء حلامية املعدة.

جيوز استخدام NSAIDs مع أدوية أخرى اللتهاب املفاصل منها:

DMARDs )عقاقري مضادة اللتهاب املفاصل الروماتيزمي( مثل   •
methotrexate؛ و/أو

أدوية ختفيف األمل البسيط مثل برارسيتامول.   •

الحظ أن السرتويدات القرشية ال ُتستخدم عمومًا مع NSAIDs نظرًا الرتفاع 
خطر التأثريات اجلانبية كالقروح.

ما هي املدة التي جيب االستمرار فيها بأخذ العالج؟
يمكن أن يكون العالج بأدوية NSAIDs للمدى القصري أو الطويل. وجيب 
عدم االستمرار باستخدامها إىل ما ال هناية بدون مراجعة منتظمة من جانب 

طبيبك كي يؤّكد أهنا ما زالت تؤيت فائدهتا وأنه ال حتصل تأثريات جانبية 
خطرية بسببها.

هل هناك أية تأثريات جانبية؟
قد يؤدي ختفيض اجلرعة أو االنتقال إىل استخدام دواء NSAID آخر إىل 

انخفاص التأثريات اجلانبية، وهكذا يمكنك االستمرار يف أخذ الدواء.

أخرب طبيبك إذا شعرت بأية تأثريات جانبية ممكنة.

التأثريات اجلانبية األكثر شيوعًا:
تأثريات َمعدية معوية: - قد يشمل ذلك ضعف الشهية، والغثيان )الشعور   •

بأنك عىل وشك التقيؤ(، والتقيؤ، واإلسهال، واإلمساك، وحرقة املعدة، 
وأمل املعدة أو تشنجات فيها.

يمكن أن تزيد أدوية NSAIDs من شدة الفشل القلبي أو الفشل الكلوي.   •
ويمكن أن يؤدي احتباس السوائل يف اجلسم إىل زيادة الوزن أو االنتفاخ يف 

رسغي القدمني أو الساقني. تزيد إمكانية حدوث الفشل الكلوي إذا كنت 
تأخذ أقراص احتباس السوائل وأنواعًا حمددة من أقراص ضغط الدم.

•  ضغط الدم: قد حيدث ارتفاع يف ضغط الدم.
املرض القلبي والسكتة الدماغية: قد تزيد أدوية NSAIDs، بام فيها موانع   •

cox-2 أو coxibs من إمكانية اإلصابة بالتجّلط )التخّثر(. وقد حتدث 
نوبات قلبية وسكتات دماغية بمعدالت أكثر بصورة طفيفة يف املرىض 

املعّرضني ملستويات اخلطر املرتفعة.
الدوخة، والشعور بخفة يف الرأس، والتعب، وسامع طنني يف األذنني   •

)الدوي(، وصداع: يمكن أن حتدث.
النزيف: ُيالحظ يف الغالب أنه حيدث بسهولة أكرب من املعتاد.   •

(NSAIDs) العقاقري غري السرتويدية املضادة لاللتهابات
Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)  (Arabic)

   )Brufen، Celebrex، Mobic، Naprosyn، Nurofen، Orudis، Voltaren :أمثلة من أسامء املاركات(
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تأثريات جانبية أقل شيوعًا أو نادرة لكنها يمكن أن تكون خطرية: 
قروح يف املعدة أو االثنى عرشي: يمكن أن تؤدي أدوية NSAIDs إىل   •

قروح يف املعدة أو اإلثنى عرشي )اجلزء األعىل من األمعاء(. 

وتكون إمكانية اإلصابة بقروح أعىل إذا:  
كنت فوق سن اخلامسة والستني؛  −

كنت قد أصبت سابقًا بقرح يف املعدة أو اإلثنى عرشي؛  −
كنت تأخذ أيضًا وارفرين، أو أقراص أدوية سرتويدية قرشية، أو أسبريين   −

بجرعات خفيفة )وهو ما يستخدمه الكثريون لتجنّب النوبة القلبية أو 
السكتة الدماغية(.

قد ينصحك طبيبك بأخذ دواء مقاوم للقروح للمساعدة عىل احلد من   
إمكانية إصابتك بقرحة يف املعدة أو اإلثنى عرشي.

هناك نوع جديد من NSAIDs هو موانع cox-2 ، أو celecoxib )اسم   
املاركة Celecoxib( قد تقّل معه إمكانية حدوث قروح وهتّيج يف املعدة عن 

إمكانية ذلك نتيجة أدوية NSAIDs التقليدية.    
احلساسية: يمكن حدوثها مما يؤدي إىل طفح جلدي.  •

قرص النفس: قد حيدث ذلك يف بعض املصابني بالربو. احصل عىل املساعدة   •
.NSAIDs الطبية إذا ازداد الربو لديك سؤًا بصورة مفاجئة بعد أخذ أدوية

هناك أيضًا عدد من التأثريات اجلانبية غري الشائعة. اقرأ النرشة التي تكون 
مع الدواء والتي تبنينّ كل االحتياطات والتأثريات اجلانبية املمكنة.

ما هي االحتياطات الالزمة؟ 
 ضغط الدم:

بام أن أدوية NSAIDs يمكن أن تؤثر عىل ضغط دمك فإنه من املستحسن   •
مراقبة ضغط دمك.

اختبارات الدم:
ال يلزم عادة إجراء اختبارات لدم األشخاص الذين يستخدمون أدوية   •

NSAIDs، لكنها قد تلزم يف حاالت معينة. فمثاًل قد حيتاج األمر ملتابعة 
عمل كليتيك إذا كانت لديك عوامل خطر أخرى لتضاؤل عمل الكلية، 

مثاًل إذا كنت فوق سن 65 عامًا وكنت تأخذ أدوية لضغط الدم أو أقراص 
احتباس السوائل. 

األدوية األخرى:
•  يمكن أن تتفاعل أدوية NSAIDs مع أدوية أخرى. عليك إخبار طبيبك 
بكل األدوية التي تأخذها حاليًا، بام فيها األدوية العشبية والطبيعية. وهذا 

يشمل األدوية التي تشرتهيا بدون وصفة طبية ألن بعضها حيتوي عىل 
NSAIDs. عليك أيضًا أن خترب أصحاب املهن الصحية اآلخرين عن 

عالجك عندما تراهم.

عىل الرغم من الزيادة املمكنة يف خطر اإلصابة بقروح فإنه من املحتمل   •
أن األسبريين الذي ُيستخدم بجرعات منخفضة لتجنّب النوبة القلبية أو 

السكتة الدماغية يمكن استخدامه بصورة مأمونة مع أدوية NSAIDs إذا 
كان خطر بروز قروح منخفضًا يف املقام األول.

يمكن أخذ Methotrexate املستخدم لعالج التهاب املفاصل الروماتيزمي   •
أو عالجات التهاب املفاصل األخرى بأمان مع أدوية NSAIDs طاملا كان 

عمل الكليتني طبيعيًا.
يمكن استخدام البارسيتامول واألدوية املشرتكة مثل Panadeine و   •

Panadeine Forte خالل فرتة استخدامك NSAIDs برشط أخذ تلك 
األدوية حسب التعليامت.

إذا كنت تأخذ أدوية منع التخّثر مثل وارفرين، فعليك أن خترب طبيبك بذلك   •
ألن مجعها مع NSAIDs يمكن أن يزيد من خطر النزيف.    

الكحول:
يمكن أن تزيد أدوية NSAIDs من خطر حدوث قرح. جيب جتنّب اإلفراط   •

يف رشب الكحول )أكثر من أربع كؤوس مقياسية يف جلسة واحدة( خالل 
فرتة أخذ هذه األدوية.

احلمل واإلرضاع:
ال يوىص بأدوية NSAIDs خالل احلمل أو اإلرضاع ما مل يرش عليك   •

الطبيب بذلك حتديدًا. إذا كنت ختططني للحمل أو إذا أصبحت حاماًل 
فعليك مناقشة األمر مع طبيبك بأرسع ما يمكن.

 NSAIDs تشري بعض الدراسات احلديثة إىل أنه إذا اسُتخدمت أدوية  •
حول وقت احلمل فقد تزداد إمكانية إسقاط اجلنني.

إذا اسُتخدمت أدوية NSAIDs يف مراحل احلمل املتقّدمة فقد يكون   •
هلا تأثري عىل األوعية الدموية القريبة من قلب الطفل. لكن ليس 

للرباسيتامول مثل هذا التأثري.


