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ARTHRITIS
INFORMATION SHEET

االلتهاب العظمي املفصيل
Osteoarthritis (Arabic)

ُأعدت هذه النرشة لألشخاص املصابني بااللتهاب العظمي املفصيل. وهي تعرض معلومات عامة 
ملساعدتك عىل فهم كيفية تأثري االلتهاب العظمي املفصيل عليك وما يمكنك عمله إلدارته.   

ما هو االلتهاب العظمي املفصيل )OA(؟
االلتهاب العظمي املفصيل (OA) حالة تؤثر عىل املفاصل. يف املفصل 
الطبيعي، تكون أطراف العظام مغطاة بطبقة غرضوفية تساعد املفصل 

عىل سالسة احلركة وحتمي أطراف العظام. أما يف حالة االلتهاب 
العظمي املفصيل فإن الغرضوف يتحلل ويصبح رقيقًا، مما يرتك أطراف 

العظام بدون محاية وبالتايل تفقد املفاصل قدرهتا عىل احلركة بسالسة. 
يصيب االلتهاب العظمي املفصيل عادة األشخاص فوق سن 45 

عامًا، لكنه يمكن أن يظهر لدى أشخاص أصغر سنًا. خيتلف االلتهاب 
العظمي املفصيل عن ترقق العظام، الذي هو حالة تصبح فيها العظام 

هشة قصيمة مما يعرضها لسهولة االنكسار.  

ما هي األعراض؟
ختتلف أعراض االلتهاب العظمي املفصيل من شخص آلخر. كام أن 

أعراضك تعتمد عىل املفاصل املصابة. يكون ظهور االلتهاب العظمي 
املفصيل يف الغالب بطيئًا عىل مدى أشهر بل حتى سنوات. وأكثر 

األعراض شيوعًا هي أمل املفاصل وتيّبسها. وتكون هذه األحاسيس 
يف أسوإ درجاهتا بعد فرتة من الراحة أو عدم حتريك املفاصل ملدة من 

الزمن. وقد تؤثر هذه األعراض عىل قدرتك عىل القيام بأنشطتك اليومية 
املعتادة كامليش وصعود الدرج وفتح املطربانات.

ما الذي يسببه؟
يف كثري من الناس ال يكون هناك سبب واضح لاللتهاب العظمي 

املفصيل. تبنّي البحوث أن هناك بعض األشياء التي قد جتعلك أكثر 
عرضة إلصابة بعض مفاصلك بااللتهاب العظمي املفصيل. فيام ييل 

أمثلة من هذه األشياء:

الركبتان: زيادة الوزن، التعّرض إلصابة سابقة يف الركبة، تأدية أعامل   •
تتطلب الركوع والتسلق وجلوس القرفصاء.

الوركان: زيادة الوزن، التعّرض إلصابة سابقة يف الورك، تأدية أعامل   •
تتطلب رفع أمحال ثقيلة )بام يف ذلك العمل يف املزارع(.

اليدان: وجود تاريخ من اإلصابة بااللتهاب العظمي املفصيل يف   •
عائلتك.

كيف يتم تشخيصه؟
يشّخص طبيبك االلتهاب العظمي املفصيل بناًء عىل أعراضك وعىل 

فحص جسامين. وقد ُيظهر التصوير باألشعة السينية تضّيقًا وتغرّيًا يف 
شكل مفصلك. غري أن صور األشعة السينية ال تشّخص مدى املشكلة 

التي ستصيبك. كام أن صورة األشعة السينية التي تبنّي وجود رضر 
يف املفصل ال تعني دائاًم أنك ستعاين من آالم أو مشاكل كثرية. ومن 
ناحية أخرى، يمكن أن يكون هناك أمل شديد يف مفصلك عىل الرغم 

من أن صورة األشعة السينية طبيعية. تكون اختبارات الدم مفيدة فقط 
الستبعاد اإلصابة بأنواع أخرى من التهابات املفاصل.

ما الذي سيحصل يل؟
يتوقف تأثري االلتهاب العظمي املفصيل عىل أنشطتك وطريقة حياتك 

العادية عىل املفاصل املصابة. إال أن املستقبل ملعظم املصابني بااللتهاب 
العظمي املفصيل إجيايب جدًا. إذ أن االلتهاب العظمي املفصيل يكون 

خفيفًا لدى  كثري من الناس وال يؤدي إىل أية مشاكل كربى. ومن النادر 
أن يسبب االلتهاب العظمي املفصيل يف الورك والركبة إعاقة شديدة، 

لكن عندما تنشأ مثل هذه اإلعاقة تكون اجلراحة الستبدال املفاصل 
املصابة فعالة جدًا. 

هل هناك عالج شاف لاللتهاب العظمي املفصيل؟
ال يوجد حاليًا عالج شاف لاللتهاب العظمي املفصيل. ومع أن هناك 
عالجات يمكن أن تتحكم باألعراض بصورة فّعالة، فإنه جيب أن ال 

تثق كثريًا باملنتجات أو العالجات التي يّدعي مروجوها أهنا تشفي من 
االلتهاب العظمي املفصيل.
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ما هي العالجات املتوافرة لاللتهاب العظمي املفصيل؟
ختتلف عالجات االلتهاب العظمي املفصيل تبعًا للمفاصل املصابة وشدة 

احلالة. وال يمكن التكّهن متامًا بنوع العالج األفضل لك. لكل عالج 
فوائده وخماطره، وقد حيتاج طبيبك لتجربة عدة عالجات خمتلفة قبل 

العثور عىل العالج املناسب لك. يشمل العالج بصفة عامة ما ييل:

ختفيف األمل البسيط باستخدام أدوية مثل الرباسيتامول  •
 (NSAIDs) عقاقري غري ستريويدية مضادة لاللتهاب  •

برنامج من التامرين يصّمم بام يالئم احتياجاتك اخلاصة  •
برنامج لتخفيض الوزن إذا كنت زائد الوزن  •

جراحة إلبدال املفصل إذا مل يعد باإلمكان التحّكم بأعراضك بأنواع   •
العالجات األخرى.

لدى مكتب التهاب املفاصل املحيل نرشات معلومات عن األدوية واألنشطة البدنية 
واألكل الصحي واجلراحة.

ما الذي يمكنني عمله؟
راجع طبيبك للحصول عىل العالج والنصح. سيساعدك طبيبك يف 

احلصول عىل العالج الصحيح إلدارة أعراضك. راجع نرشة املعلومات 
بعنوان Working with your healthcare team )العمل مع فريق 

رعايتك الصحية(.

اعرف ما هو االلتهاب العظمي املفصيل والعب دورًا نشطًا يف عالجك. 
ال يمكنك الوثوق بكل ما تقرأه وتسمعه من معلومات، لذا حتدث دائاًم 

إىل طبيبك أو فريق رعايتك الصحية عن العالجات التي تفكر بتجربتها. 
هناك قائمة مدرجة يف القسم أدناه عن املصادر املوثوقة للحصول منها 
عىل معلومات إضافية. هتدف برامج اإلدارة الذاتية إىل مساعدتك عىل 

تنمية مهارات كي تشارك مشاركة نشطة يف رعايتك الصحية. اتصل 
بمكتب التهاب املفاصل املحيل ملعرفة تفاصيل هذه الربامج. 

تعّلم طرقًا إلدارة األمل. راجع نرشة املعلومات بعنوان 
Dealing with pain )التعامل مع األمل(. 

حافظ عىل نشاطك. يوىص توصية قوية بالتامرين للمصابني 
بااللتهاب العظمي املفصيل. إذ أهنا حتافظ عىل صحة ومرونة املفاصل 

والعضالت ومتنع بروز املشاكل الصحية األخرى. وقد جتد أنه من 
املفيد استشارة معالج طبيعي أو صاحب مهنة صحية آخر. راجع 

نرشتيَ املعلومات بعنوان Physical activity )النشاط اجلسامين( و 
Working with your healthcare team )العمل مع فريق رعايتك 

الصحية(. 

تناول غذاًء صحيًا. ال يوجد أي نظام غذائي يشفي من االلتهاب 
العظمي املفصيل، إالّ أن الغذاء املتوازن سيساعدك عىل الوصول إىل 

 Healthy وزن صحي واالستمرار عليه. راجع نرشة املعلومات بعنوان
eating )تناول الغذاء الصحي(. 

وازن حياتك. اعرف عن األجهزة التي تسّهل القيام باملهام اليومية 
وعن كيفية املوازنة بني الراحة والعمل. راجع نرشة املعلومات بعنوان 

Saving energy )اّدخار الطاقة(.

تعّرف عىل مشاعرك واطلب الدعم. بام أنه ال يوجد حاليًا شفاء 
لاللتهاب العظمي املفصيل فإنه من الطبيعي أن تشعر باخلوف واإلحباط 
واألسى وبالغضب أحيانًا. كن مدركًا هلذه املشاعر واطلب املساعدة إذا 

بدأت هذه املشاعر بالتأثري عىل حياتك. راجع نرشة املعلومات بعنوان 
Arthritis and emotions )التهاب املفاصل واملشاعر(. 

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

 ابحث عن معلومات عن االلتهاب العظمي املفصيل وخيارات عالجك. 
هناك الكثري من األشياء التي يمكنك عملها للعيش عيشة جيدة مع إصابتك بااللتهاب العظمي املفصيل.


