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العالج بالحرارة والربودة

النشاط البد� والت�رين الرياضية 
يشمل النشاط البد� جميع األنشطة التي قد تقوم بها كجزء من الحياة اليومية - مثل األع�ل 
املنزلية أو رعاية أفراد األرسة أو الركوع والسجود يف الصالة أو إعداد الطعام. و�كن أن يساعد 
النشاط البد� الخفيف أو املعتدل عىل تقوية العضالت املحيطة باملفاصل وزيادة تدفق الدم 

وتعزيز تجديد املفاصل الطبيعي. قلة النشاط البد� وم�رسة الرياضة �كن أن يسبب ضعف 
العضالت ويزيد من آالم املفاصل وتيبسها. ومع ذلك، عندما تعا� من التوهج أو يكون مفصلك 

متورًما وساخًنا، فعليك إراحة املفصل وأداء مجموعة خفيفة من µارين الحركة فقط. 
التمرين هو نشاط بد� يتضمن مجهودًا أكº كثافة وتكرارا، وهو مصمم لتحس¹ اللياقة البدنية أو 

الحفاظ عليها. حيث يُعد امليش وµارين االنبساط وركوب الدراجات واليوجا والت�رين املائية 
خيارات جيدة اللتهاب املفاصل.

قد يكون للتمرين املوجه ملفاصلك فائدة إضافية. إذ �كن ألخصاÀ العالج الطبيعي أن يعمل معك 
لتطوير برنامج µارين مصمم لتلبية احتياجاتك.

ما أنواع الت�رين املوىص بها يف التهاب املفاصل الرثوي؟

بالرغم من أن العديد من خيارات التمرين �كن أن تكون مفيدة، فإن األنشطة مثل اليوجا والتاي 
تيش التي تجمع ب¹ تقوية العضالت واملرونة وµارين التحمل �كن أن تكون مفيدة بشكل خاص 

للتعامل مع التهاب املفاصل الرثوي. �كن أن تكون هذه الت�رين أيًضا من خالل الركوع والسجود، 
وتعزز االسرتخاء وتزيد من القدرة عىل التعامل مع التهاب املفاصل. وبالنسبة ألولئك الذين 

يشاركون يف الصالة الجسدية، �كن أن يكون هذا أيًضا شكالً من أشكال الت�رين منخفضة إىل 
متوسطة الشدة التي �كن أن تساعد يف زيادة معدل رضبات القلب وتقوية العضالت وتحس¹ 

التوازن. استرش مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول عىل µارين مناسبة لك.

تناول الطعام الصحي
يؤدي التهاب املفاصل الرثوي يف بعض األحيان إىل فقدان الشهية و / أو فقدان الوزن غÐ املخطط 
له، ولهذا السبب من املهم اتباع نظام غذاÀ متوازن. �نحك األكل الصحي الطاقة إلك�ل أنشطتك 

اليومية ، ك� أنه يعزز نظام املناعة القوي وكذلك صحة العظام واألنسجة.
للمساعدة يف تقليل االلتهاب، قم باتباع نظام غذاÀ يتكون أساًسا من الخضار والفواكه والحبوب 

الكاملة والربوتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. اخرت األس�ك أو الدواجن أو الفاصوليا 
أو البقوليات أو البيض للحصول عىل الربوت¹ والحد من تناول اللحوم الحمراء. �كن تناول منتجات 

األلبان باعتدال. استخدم التوابل املضادة لاللتهابات والدهون الصحية إلعطاءالطعام النكهة.

مهارات االسرتخاء والتأقلم
�كن أن يساعدك تطوير مهارات االسرتخاء والتأقلم الجيدة يف الحفاظ عىل التوازن يف حياتك ، م� 

�نحك شعورًا أكرب بالسيطرة عىل التهاب املفاصل. ويساعد إرخاء العضالت املحيطة باملفصل 

.Öامللتهب عىل تقليل األ

العالجات التكميلية
قد يقرر األشخاص املصابون Øرض مزمن مثل التهاب املفاصل الرثوي أن يجربوا العالجات 

التكميلية والبديلة ملساعدتهم عىل التعامل مع أعراض حالتهم. قد تشمل هذه العالجات التدليك 
أو العالجات التي تتضمن الركوع والسجود يف الصالة أو التأمل أو األدوية العشبية أو الوخز باإلبر. 

قبل تجربة أي من هذه العالجات، استرش مقدم الرعاية الصحية الخاص بك داÙًا. �كن ملقدم 
الرعاية الصحية الخاص بك تقديم نصائح قيمة حول هذه العالجات وكيف �كن أن تؤثر عليك.

عىل االتصال 
  arthritis.ca | 1.800.321.1433

االجت�عي مجتمعنا  إىل  انضم 

التهاب املفاصل الرثوي
(الروماتويدي) 

األسباب · األعراض · العالجات

�كن أن يساعد وضع الربودة عىل مفصل مؤÖ يف تقليل التورم وااللتهاب. �كنك 
استخدام كيس بارد أو كيس من مكعبات الثلج أو كيس من الخرضوات املجمدة للراحة 

قصÐة املدى. استخدم داÙًا حاجزًا وقائيًا ، مثل املنشفة، ب¹ الك�دات الباردة وجلدك. 
إن الربودة مثالية لتقليل التورم وتخفيف األÖ وتقييد تدفق الدم إىل املفصل امللتهب.

 Öيعترب أخذ ح�م ساخن أو استخدام ك�دة دافئة طرقًا رائعة للمساعدة يف تقليل األ
والتيبس. استخدم داÙًا حاجزًا وقائيًا، مثل املنشفة، ب¹ العبوة الدافئة وجلدك. تعترب 

الحرارة مثالية لتخفيف األÖ وتشنجات العضالت وضيقها، فضالً عن تعزيز نطاق الحركة.

 µارين تثبيت املفاصل: تعمل هذه الت�رين عىل زيادة التنسيق ملساعدة مفاصلك عىل 
االستقرار أثناء النشاط وتقليل مخاطر اإلصابة. �كن ملتخصص مدرب مثل أخصاÀ العالج 

الطبيعي أن يعمل معك لتطوير برنامج µارين عالجية.
 مجموعة من µارين الحركة: تسمى أيًضا µارين التمدد أو املرونة، وهي تحافظ عىل حركة 

مفاصلك و�كن أن تقلل من األÖ والتيبس.
 التقوية: تشمل هذه الت�رين حركات تدريب األثقال التي يتم إجراؤها باستخدام مجموعة 

من األوزان الحرة أو بوزن جسمك أو أحزمة املقاومة أو آالت األثقال.
التحمل: أي يشء ينشط قلبك ورئتيك عىل مدى فرتة من الوقت يعد µريًنا للقدرة عىل 

التحمل، مثل امليش والسباحة وركوب الدراجات.
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الخضار والفواكه: الجرجÐ، الخرشوف، الهندباء الخرضاء، البصل ، الباذنجان ، أوراق الجوت، 
البامية، السبانخ، الكوسة، الفاصوليا الخرضاء، امللفوف، التوت، الت¹، الخوخ، املشمش، الربقوق، 

التفاح، البطيخ، الحمضيات، الكاكا، التمر، الط�طم، الرمان، العنب، الخروب.
الدهون الصحية: زيت الزيتون والزيتون واألفوكادو واملكرسات والبذور مثل اللوز والفستق 

والكاجو والجوز والصنوبر والسمسم وبذور اليقط¹.
الربوتينات الخالية من الدهون: الحمص والعدس والفاصوليا والدجاج وأس�ك أوميغا 3 الدهنية 
 ºاملاعز ومخ îمثل املاكريل والرنجة والرسدين والتونة والسلمون والسلمون املرقط والبيض وج

الكفÐ وجî الفيتا واللî اليونا�.
الحبوب الكاملة والنشويات: الربغل، خبز القمح الكامل، الشعÐ، توت القمح، الفريكة، كسكس 

القمح الكامل، األرز البني، البطاطس مع القرشة.
استخدم ما ييل إلعطاء نكهة للطعام: الطحينة، زيت الزيتون، الزعرت، الكركم، الكركم¹، الكمون، 

الزنجبيل، الثوم.
األطعمة الواجب الحد منها:

 الدهون املشبعة واملتحولة - قلل من اللحوم الحمراء ومنتجات األلبان كاملة الدسم. أيًضا، 
جرب شوي األطعمة بدالً من قليها

السكر املضاف - تحول إىل السكر الطبيعي املستخرج من الفاكهة مثل التفاح أو الت¹ أو الرمان 
أو التوت

 الكربوهيدرات املكررة - اخرت أنواع الحبوب الكاملة مثل الربغل والفريكة والشعÐ وكسكيس 
القمح الكامل والخبز العرñ ذو القمح الكامل.

* استرش اختصايص تغذية مسجل ملزيد من املعلومات.
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ما هو التهاب املفاصل 
هو مرض التهاñ حاد أو مزمن يصيب املفاصل. أعراضه الرئيسية األÖ املوضعي، التيبس 

واحمرار املفصل وتورمه. قد تشمل الحالة واحدا أو أكº من املفاصل. يتضمن تحت هذا 
العنوان أكº من مائة حالة بأعراض مختلفة قد تظهر عىل املفصل نفسه أو األنسجة الرابطة 

حوله. أكº الحاالت شيوعا هي:

• التهاب املفاصل التنكيس 

•التهاب املفاصل الرثوي  

ما هو التهاب املفاصل الروماتويدي؟
التهاب املفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاô يسبب التهابًا مفرطًا يف عدة مفاصل 

بالجسم. مع التهاب املفاصل الروماتويدي، يهاجم جهاز املناعة يف الجسم عن طريق الخطأ 

بطانة املفاصل. ال يزال سبب ذلك غÐ معروف، وبين� ال يوجد عالج شاف اللتهاب املفاصل 

الروماتويدي، فإن هناك بعض العالجات الفعالة املتاحة. ومن املهم طلب املساعدة مبكرًا 

لتخفيف األعراض وتلف املفاصل وتقليل مخاطر اإلعاقة.

تختلف أعراض التهاب املفاصل الروماتويدي بشكل كبÐ من شخص آلخر. ففي كثÐ من 

الحاالت، يبدأ التهاب املفاصل الروماتويدي يف بضعة مفاصل ثم ينترش إىل املفاصل األخرى 

خالل أسابيع قليلة إىل شهور. �كن أيًضا أن يتطور التهاب املفاصل الروماتويدي برسعة كبÐة. 

حيث يعا� واحد من كل 100 بالغ يف كندا من التهاب املفاصل الروماتويدي. هذا يعني  

حوايل 300000 كندي. يف حالة عدم توافر العالج، �كن لألشخاص الذين يتم تشخيصهم 

وعالجهم مبكرًا تجنب األÖ والتلف الذي يصيب مفاصلهم ويعيشوا حياة نشطة ومنتجة.

ما هي العالمات املبكرة اللتهاب املفاصل الروماتويدي؟
�كن أن تشمل األعراض املبكرة اللتهاب املفاصل الروماتويدي الشعور بالتوعك أو التعب، 

والوجع حول املفاصل والعضالت، وحمى خفيفة، وفقدان الوزن أو ضعف الشهية. مع 
مرور الوقت، �كن أن يشمل التهاب املفاصل الروماتويدي املزيد واملزيد من املفاصل عىل 

جانبي الجسم.

تشمل العالمات واألعراض الشائعة ما ييل:

قد تشمل التأثÐات اإلضافية ما ييل:

كيف يتم تشخيص التهاب املفاصل الروماتويدي؟
سيفحص طبيبك مفاصلك ويأخذ تاريخك الطبي. قد يطلبون فحوصات أخرى أيًضا. إذا اشتبه 

طبيب األرسة يف إصابتك بالتهاب املفاصل الروماتويدي، فسيتم إحالتك إىل أخصاÀ، يُعرف 

(rheumatologist) الروماتيزم Àباسم أخصا

ملاذا العالج مهم جدا؟
من املهم عالج التهاب املفاصل الروماتويدي يف أقرب وقت ممكن لتحس¹ النتائج طويلة 

األجل ونوعية الحياة. أما إذا تُرك االلتهاب دون عالج، فقد يؤدي إىل تلف املفاصل بشكل دائم 

ويؤثر عىل أجزاء أخرى من الجسم مثل العين¹ أو األعصاب أو الجلد أو القلب أو الرئت¹.

األدوية
  تهدف أدوية التهاب املفاصل الروماتويدي إىل تقليل االلتهاب ومنع تلف املفاصل عىل 

املدى الطويل والتحكم باألÖ. من املهم التحدث إىل طبيبك أو الصيديل قبل تجربة أي 
عالج متاح بدون وصفة طبية.

العالجات
�كن للمعالج املهني أن يضع برنامًجا للمساعدة يف تقليل األعراض وتحس¹ قدرتك عىل 

الحركة. �كنهم املساعدة يف إعادة تصميم املسافات والتوصية باألجهزة املساعدة لح�ية 

مفاصلك وتقليل التعب.

�كن ألخصاÀ العالج الطبيعي أن يطور برنامًجا فرديًا مصمً� ملساعدتك عىل زيادة قوتك 

ومرونتك ونطاق حركتك وحركتك العامة.

بالرغم من وجود رسوم للعالج الطبيعي والعالج املهني يف الغالب، لكن قد يتم تغطية هذه 

الخدمات من خالل التأم¹ الصحي الخاص أو قد تكون مؤهالً للحصول عىل برنامج ممول من 

القطاع العام تقدمه الحكومة أو بعض منظ�ت خدمة املجتمع.

العمليات الجراحية
العمليات الجراحية ليست شائعة ولكنها قد تكون رضورية بعد سنوات عديدة من 
التهاب املفاصل الحاد. يعتمد قرار الخضوع لعملية جراحية عىل مقدار األÖ والعجز 
الذي يسببه التهاب املفاصل، باإلضافة إىل مخاطر الجراحة وفوائدها. يجب مناقشة 

هذا األمر Øزيد من التفصيل مع طبيبك.

اإلدارة الذاتية
�كنك تعلم كيفية التعامل مع األعراض وإجراء تغيÐات يف úط الحياة والذي قد 

تقلل األÖ وتحسن الوظيفة واملزاج. ملزيد من املعلومات، قم بزيارة 
arthritis.ca/education (باللغت¹ اإلنجليزية والفرنسية)

إحِم مفاصلك
عليك داÙًا استخدام مفاصلك بطرق تتجنب فيها اإلجهاد الزائد. تتضمن النصائح 

لح�ية مفاصلك ما ييل:

أÖ يف العديد من املفاصل

"تبلور" أو تصلب املفاصل
دفء أو احمرار املفاصل

 قلة القدرة عىل تحريك املفاصل
 الحمى والتعب وفقدان الوزن أو قلة الشهية

أورام متكتلة تتكون تحت الجلد

اضطراب النوم

تعكر املزاج أو الشعور بالقلق 

تد� نوعية الحياة

Öزيادة الحساسية لأل
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األدوية املضادة للروماتيزم املعدلة للمرض (DMARDs): كل� تم البدء يف تناول 
هذه األدوية يف وقت مبكر  كانت أكº فعالية لتقليل االلتهاب ومنع تلف 
املفاصل. ومع ذلك ، ال تستطيع األدوية املضادة للروماتيزم املعدلة للمرض 

إصالح أو عكس تلف املفاصل الذي حدث بالفعل.

األدوية الحيوية هي عقاقÐ موجهة يتم تصنيعها باستخدام الخاليا الحية من 
مصادر مثل الحيوانات أو البكتÐيا أو الخمÐة. تعمل األدوية الحيوية عن طريق 

تعديل استجابة الجسم االلتهابية. ملزيد من املعلومات قم بزيارة موقع   
arthritis.ca/biologics (باللغت¹ اإلنجليزية والفرنسية).

الكورتيكوستÐويدات (الستÐويدات القرشية) تحاý فعل الكورتيزول (هرمون
 التوتر الطبيعي)  املضاد لاللتهابات يف أجسامنا. ومع ذلك، فإن 

الكورتيكوستÐويدات لها العديد من اآلثار الجانبية املحتملة طويلة املدى. 
ويجب استخدام الستÐويدات ألقرص فرتة زمنية وبأقل جرعة ذات فائدة.

للسيطرة عىل أعراض التهاب املفاصل تُستخدم العقاقÐ غÐ الستÐويدية املضادة 
لاللتهابات (AIDs) ، ولكنها ال µنع تطور املرض أو الرضر. �كن أن تؤخذ عىل 

أساس الحاجة. وهذه األدوية ليست مناسبة للجميع.

 arthritis.ca/treatment/medication ملزيد من املعلومات قم بزيارة موقع
(باللغت¹ اإلنجليزية والفرنسية)

تتمثل إحدى الخطوات املهمة يف معرفة املزيد عن حالتك وما �كنك القيام به 
للتعامل معها. للمزيد من املعلومات قم بزيارة:

التهاب املفاصل أسرتاليا
https://arthritisaustralia.com.au/get-support/resources/information-sheets/?

language=Arabic

موارد اإلدارة الذاتية املجانية لجمعية التهاب املفاصل 
www.arthritis.ca/resources (باإلنجليزية والفرنسية) 

نظم نفسك: قم بالتبديل ب¹ املهام الثقيلة أو املتكررة Øهام أخف. خذ فرتات راحة 
عند الحاجة.

حافظ عىل معاملة املفاصل بصورة سليمة: �كن أن يؤدي وضع الوزن عىل مفاصلك 
يف حالة غÐمالÙة إىل زيادة الضغط. فعند الجلوس أو الوقوف لفرتات طويلة، خذ 

الوضع املالئم وتأكد من معاملة مفاصلك. �كن ألخصاÀ العالج الطبيعي مساعدتك 
عىل فهم معاملة املفاصل.

ادعم مفاصلك بأحذية مناسبة: احتفظ بالكعب العايل للمناسبات الخاصة واخرت األحذية 
املسطحة ذات الدعم املقوس أو ذات الكعب املنخفض العريض لالرتداء اليومي.
 تجنب إجهاد املفاصل الزائد: �كن لبعض األنشطة أن تسبب ضغطًا مفرطًا عىل 

املفاصل، مثل األشغال الشاقة ورفع األشياء الثقيلة أو حركات القرفصاء املتكررة. إذا كان 
عليك القيام بهذه املهام يف العمل، فيمكنك محاولة استخدام األجهزة املساعدة لتسهيل 

املهام أو التحدث إىل معالج مهني �كنه مساعدتك يف تعلم كيفية القيام بها بأمان.
 استخدم األجهزة املساعدة عند الحاجة.

استخدم طرق أخرى موىص بها من قبل أخصاÀ العالج الطبيعي أو املعالج املهني.
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