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 دّرسةمالإشراف  حنونة منال َ 2015

 اٌزٙبة اٌّفبطً

 تقدمة الطالبة: رإى دٌب.

 المركز الوطنً للمتمٌزٌن



 المقدمة:
 

 ًٚرؼذ اٌغغُ ػظبَ وً ث١ٓ ٚطً طٍخ اٌّفبطً رشى 

 أٔٙب ؽ١ش أػؼبئٕب ِٓ ػؼٛ أٞ ثزؾش٠ه رغّؼ اٌزٟ اٌٛع١ٍخ

 دٚسا   ٚعٛد٘ب ٍؼت٠ٚ أعغبِٕب ػظبَ ِٓ ػظ١ّٓ أٞ ث١ٓ رٛعذ

 .ؽش٠مٙب ػٓ اال ؽشوخ ثؤٞ اٌم١بَ ٔغزط١غ ال ٕببٔف عذا   ِّٙب  

 ٚظبئف ٌٕب ٌزئدٞ ِخزٍفخ أشىبي اٌّفبطً رؤخز لذ 

 .ٚٔٛػٙب اٌغغُ ِٓ ِٛلؼٙب ثؾغت خِزٕٛػ

 ِٚٓ ٚرالِظ اسرجبؽ ِىبْ ٘ٛ اٌّفظً أْ ٔغزٕزظ ٘زا 

 ثشىً ٚغؼشٚف ػظُ ث١ٓ أٚ اٌغغُ ػظبَ ِٓ ػظ١ّٓ ث١ٓ

 ثؾش٠خ اٌّطٍٛثخ ثبٌؾشوبد اٌم١بَ ِٓ اٌّفظً أعضاء ٠ّٓى  

 . ٚعالعخ

 ٚػذَ ٚاالعزٙزبس اٌّفظً ثظؾخ االػزٕبء ػذَ ؽبي فٟ ٌىٓ ـ

 اٌّفبطً ٘زٖ رظبة أْ ٠ّىٓ ؽشوبرٕب اٌٝ ع١ذا   االٔزجبٖ

 ِٚٓ ٚدائّخ خط١شح رىْٛ ٚلذ ِئلزخ رىْٛ لذ ػذح ثؤِشاع

٘زٖ األِشاع ِب ٌُ ٠  ىزشف ٌٗ ػالط ؽزٝ  ا٢ْ وبٌزٙبة 

 اٌّفبطً. 



 

 اإلشكالٌة:
 ِب ٘ٛ اٌزٙبة اٌّفبطً؟ 

  ٟثبٌزٙبة اٌّفبطً؟  رئدٞ اٌٝ االطبثخلذ ِب ٟ٘ األعجبة اٌز 

  اإلٔغبْ ً٘ ٌٍّؼبداد اٌؾ٠ٛ١خ رؤص١ش عٍجٟ ػٍٝ طؾخ

ب راد رؤص١ش ا٠غبثٟ؟ ًٚ٘ ِٓ اٌّّىٓ أْ  ٚاألؽفبي خبطخ  أَ أٔٙ 

 رزغجت ثبإلطبثخ ثبٌزٙبة اٌّفبطً؟

    ً٘ ةثبٌزٙب ٌإلطبثخ ِؼشػْٛ ِؾذدْٚ أشخبص ٕ٘بن 

 أٚ ثؤػّبسُ٘ األِش ٘زا ٠زؼٍك ًٚ٘ ؟غ١شُ٘ ِٓ أوضش اٌّفبطً

 ؟أخشٜ ثؼٛاًِ

  ع١ذح ِغ ِب اٌزٞ ٠ّىٓ ٌٍّظبة أْ ٠فؼً ١ٌزؼب٠ش ثظٛسح

 ٚو١ف ٠ّىٕٗ ؽّب٠خ ِفبطٍٗ ِٓ اٌزخش٠ت؟ ِشػٗ؟

 رشخ١ض اٌزٙبة اٌّفبطً؟ ِب اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٕٕب ثٛاعطزٙب 

 ِٚب ٟ٘ األػشاع اٌذاٌخ ػٍٝ ٚعٛد اٌزٙبة فٟ اٌّفبطً؟

  ٟ٠ّىٓ الٌزٙبة اٌّفبطً أْ ٠ئصش ػٍٝ اٌشىً اٌخبسع ً٘

 ٌٍغغُ؟

     ً٘ اٌّفبطً ثبٌزٙبة اإلطبثخ ِٓ رشفٟ أْ ٠ّىٓ اٌش٠بػخ 

 االٌزٙبة؟ ثٙزا رزغجت لذ اٌزٟ ٟ٘ اٌضائذح اٌؾشوخ أْ أَ

 ً٘ ؽزٝ اٌؼٍّبء أْ أَ اٌّفبطً اٌزٙبة ِٓ شبف   دٚاء ٕ٘بن 

 ؟اٌّشع ٌٙزا إٌّبعت اٌؼالط زشفٛا٠ى ٌُ ا٢ْ

 ِؼظُ فٟ اٌّفبطً اٌزٙبة ٌؼالط ر ؼزّذ اٌزٟ األد٠ٚخ ٟ٘ ِب 

 اٌغبٔج١خ؟ رؤص١شارٙب ٟ٘ ِٚب اٌّغزشف١بد؟

  ً٘اٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ الٌزٙبة اٌّفبطً رؤص١ش ػٍٝ اٌّشأح اٌؾبًِ؟ ِٓ 

 

  



 

 األهداف:
 ٚأػشاػٗ أعجبثٗ ِٚؼشفخ ،اٌّفبطً اٌزٙبة ػٍٝ ع١ذا   اٌزؼشف، 

 فٟ ٚػؼُٙ ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌغ١ّغ ِغبػذحٚ ،أٔٛاػٗ ث١ٓ ٚاٌز١١ّض

 ِشػُٙ ِغ ٍزى١فٌ رٛػ١زُٙٚ ،اٌّشع زاثٙ اإلطبثخ ؽبي

 ِّٚب ،اٌظؾٟ ٌٛػؼُٙ اٌىبٍِخ اٌّزبثؼخ ػذَ ِخبؽش اٌٝ ٚاسشبدُ٘

 ٚااللزظبد٠خ االعزّبػ١خ اٌز١ّٕخ فٟ عغ١ُ ػشس اٌٝ ٠ئدٞ لذ

 ٚرٌه دٚسٞ ثشىً األؽجبء ص٠بسح ػٍٝ اٌغ١ّغ ؽشٚ ،ٌُٙ ٚإٌفغ١خ

 ٌزغٕتٚ ِّىٓ، ٚلذ ثؤعشع اٌّشػ١خ اٌؾبٌخ اعزذسان ِٓ ٍزّىٌٓ

ِب  ٚ شذ٠ذا   أٌّب   رغجت لذ اٌزٟ اٌؾبدح االػشاع ؽظٛي  فٟ رٛس 

 ٠ّىٓ ال دائّخ ثبػبلخ رزغجت أْ ٌٙب ٠ّىٓ ٚاٌزٟ اٌّظبثخ اٌّفبطً

 .ِٕٙب اٌشفبء

 

 

 التالً: بالبحث هذا على لنتعرف ـ

 



 البحث: مخطط

 ٚي:األ اٌجبة 

 المفاصل. تصنٌف األول: الفصل

 اٌّفبطً. اٌزٙبة اٌضبٟٔ: اٌفظً  

 اٌّفبطً. اٌزٙبة أٔٛاع اٌضبٌش: اٌفظً  

 اٌزار١خ. إٌّبػخ أِشاع اٌشاثغ: اٌفظً

 اٌضبٟٔ: اٌجبة 

 اٌّفبطً. اٌزٙبة أػشاع األٚي: اٌفظً  

 اٌّفبطً. اٌزٙبة أعجبة اٌضبٟٔ: اٌفظً  

 .اٌجىزش٠ب ِؼبداد ثغجت األؽفبي ػٕذ اٌّفبطً اٌزٙبة اٌضبٌش: اٌفظً

 اٌضبٌش اٌجبة: 

 المفاصل. التهاب مع التعاٌش األول: الفصل

 .اٌزخش٠ت ِٓ اٌّفبطً ؽّب٠خ ٌضبٟٔ:ا اٌفظً

 اٌزار١خ. اٌؼٕب٠خ اٌضبٌش: اٌفظً

 اٌّفبطً. ثبٌزٙبة ٠ظبة أْ ٠ّىٓ ِٓ اٌشاثغ: اٌفظً

 اٌشاثغ: اٌجبة  

 اٌّشع. رشخ١ض ٠ّىٓ و١ف األٚي: اٌفظً

 إٌّبعجخ. ٚاألد٠ٚخ اٌؼالط اٌضبٟٔ: اٌفظً

 اٌّغزخذَ. اٌؼالط أٔٛاع اٌضبٌش: اٌفظً

 

 

 

 

 



 

 األٚي: اٌجبة 
 اٌّفبطً: رظ١ٕف األٚي: اٌفظً

  اٌج١ٕٛٞ: اٌزظ١ٕف 

 ٌّىٛٔبرٙب اٌشاثطخ إٌغظ ؽج١ؼخ ػٍٝ ثبالػزّبد ث٠ٛ١ٕب اٌّفبطً رظٕف ـ

 اٌزظ١ٕف: ٌٙزا ٚفمب   اٌّفبطً ِٓ أّٔبؽ صالصخ ر١١ّض ٠ّىٕٕب ٚثبٌزبٌٟ   

 غؼشٚف١خ: ـّفبط2ً      ٚاٌىؼجشح(. اٌضٔذ ث١ٓ اٌّٛعٛد ٚاٌّفظً )وبٌذسٚص ١ٌف١خ: ِفبطً ـ1

 اٌفىٟ )وبٌّفظً ص١ٍ١ٌخ: ِفبطً ـ3     ٚاألػالع(. اٌمض ػظُ ث١ٓ اٌّٛعٛدح )وبٌّفبطً

 اٌشوجخ( ِٚفظً اٌظذغٟ

 

 اٌٛظ١فٟ: اٌزظ١ٕف 

 لهذا وفقا   و المفصل. بها ٌسمح التً الحركة مقدار على وظٌفٌا   المفاصل تصنٌف ٌعتمد ـ

 المفاصل: من أنماط ثالث ٌوجد أنه نجد التصنٌف

 اٌؾشوخ. ِٓ ػئ١ً ثّمذاس رغّؼ اٌؾشوخ(: صبثزخ)ػذ٠ّخ ِفبطً ـ1   

 ـ ثغٕخٗ اٌغٓ ٠شثؾ اٌزٞ اٌّفظً ـ اٌمؾف ػظبَ ث١ٓ ِب اٌّٛعٛدح )اٌذسٚص أِضٍزٙب: أُ٘ ِٓ

 ٠ؼذ اٌزٞ اٌزلٕٟ االسرفبق ـ اٌط٠ٍٛخ اٌؼظبَ ٔٙب٠بد فٟ اٌّٛعٛدح اٌّشبش١خ اٌظفبئؼ ِفبطً

 اٌؾشوخ( ػذ٠ُ صبثزب  

 ثغ١طخ. ؽشوبد رئدٞ ِزؾشوخ: ٔظف ِفبطً ـ2   

 ٔٛارئ ث١ٓ ِب اٌّٛعٛدح اٌّفبطً ـ اٌفمشاد ث١ٓ ِب اٌّٛعٛدح )اٌّفبطً أِضٍزٙب: ُ٘أ ِٚٓ

 ػظُ ث١ٓ ِب دحاٌّٛعٛ اٌّفبطً ـ اٌمط١ٕخ ثبٌّٕطمخ ٚأزٙبء   اٌؼٕم١خ إٌّطمخ ِٓ ثذءا   اٌفمشاد

 ـ اٌؼبٟٔ )اٌّفظً( االسرفبق ـ صبثذ ٛفٙ األٚي اٌؼٍغ ِفظً أِب (2ـ7) ٚاألػالع اٌمض

 ث١ٓ ِب اٌّٛعٛد اٌّفظً ـ اٌزساع فٟ اٌضٔذ ٚػظُ اٌىؼجشح ػظُ ث١ٓ ِب اٌّٛعٛد اٌّفظً

 اٌغف١١ٍٓ( اٌطشف١ٓ فٟ ٚاٌظٕجٛة اٌشظ١خ ػظّٟ

 األثؼبد. صالص١خ ثؾشوبد رغّؼ اٌؾشوخ: عٍغخ ِفبطً ـ3   

 ِفظً ـ اٌّشفك ِفظً ـ اٌىزف ٌٚٛػ ؼؼذاٌ ػظُ ث١ٓ اٌىبئٓ اٌىزف )ِفظً أِضٍزٙب: أُ٘ ِٚٓ

اٌٛسن(
1
 

 ؽ١ش اٌزظ١ٕف١ٓ ٘ز٠ٓ ث١ٓ رذاخً ٚعٛد اٌٝ اإلشبسح ٠ٚغذس   ْ  ٠ّىٓ اٌض١ٌٍٟ اٌّفظً أ

ْ   وّب اٌؾشوخ ػذ٠ُ أٚ اٌؾشوخ ِؼزذي أٚ اٌىزف( )وّفظً اٌؾشوخ عٍظ ٠ىْٛ أْ  أ

 وزٌه. ٠ىْٛ أْ ٠ّىٕٗ اٌغؼشٚفٟ اٌّفظً
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لالمفاص التهاب الثانً: الفصل  

 ٘زٖ رغجت اٌّفبطً. ػٍٝ رئصش  اٌزٟ اٌؾبالد ِٓ  ٌّغّٛػخ  اعُ ٘ٛ اٌّفبطً اٌزٙبة  اْ     

 األؽ١بْ، أغٍت فٟ  ٚاٌٛسَ اٌشذ٠ذ اٌز١جظ اٌٝ ٠ئدٞ ِّب ثبٌّفبطً، ؼشساٌ اٌؾبالد

 أػشاػٗ ٚرضداد االٌزٙبة ف١ٙب ٠شزذ ،اٌٛعغ ِٓ ؽبدح ٚٔٛثبد ِغزّش أٌُ اٌٝ ثبإلػبفخ

 ٚأٌُ االسر١بػ، ثؼذَ ِؼزذي شؼٛس ث١ٓ طًاٌّفب اٌزٙبة ٠غججٗ اٌزٞ األٌُ شذح رخزٍف ،ؽذح

 ثؼغ  أْ ثً ال ،دائّخ اػبلخ أٚ رشٖٛ  ؽذٚس اٌٝ ٠ئدٞ لذ ٚوالّ٘ب ٠ؾزًّ، ال شذ٠ذ

 ػٓ رّبِب    ِخزٍفخ اٌغغُ ِٓ أخشٜ  أعضاء ػٍٝ رئصش أْ ّى٠ٓ اٌّفبطً اٌزٙبة أٔٛاع

 .اٌؼبٌُ ؽٛي اٌّال١٠ٓ ٠ظ١ت عذا   ِٕزشش   ِشع أٔٗ وّب خ،ئٚاٌش ٚاٌفُ وبٌؼ١ٓ اٌّفبطً

 ٠ظٙشٚ ش١ٛػب ، اٌشوجخ رظ١ت اٌزٟ األِشاع أوضش ِٓ اٌّفبطً اٌزٙبة ِشع ٠ؼذ ِٓ 

 أٔٛاع ِؼظُ رزغجت غبٌجب  ٚ ثبٌؾشوخ، خًٍ أٚ اٌغغُ فٟ ر١جظ أٚ ثبألٌُ اٌشؼٛس خالي

 اٌّفبطً. فٟ ٚاٌزٛسَ بألٌُث اٌّفبطً اٌزٙبة

 ْاٌّفبطً ثبٌزٙبة ٌإلطبثخ ػشػخ أوضش رؼذ اٌزٟ اٌّفبطً ا :ٟ٘ 

 ٚاٌّؼظّبْ. األطبثغ عال١ِبد ث١ٓ اٌّفبطً ـ1

 اٌفمشاد. ث١ٓ اٌّفبطً ـ2

 ٚاٌشوجزبْ. ْاٌٛسوب ـ3
 

 (الشكل األول(

 

 

ل.المفاص التهاب أنواع الثالث: صلالف  

 (:OAاٌؼظّٟ) اٌّفبطً اٌزٙبة .1
 ٠غبػذ ؽ١ش ،غؼشٚف١خ ثطجمخ ِغطبح اٌؼظبَ ؽشافأ رىْٛ اٌغ١ٍُ اٌّفظً فٟ             

 فٟ أِب اٌؼظبَ. ألؽشاف اٌذػُ ٠ٚئِٓ ،ثغالعخ اٌزؾشن ػٍٝ اٌّفظً ٌغؼشٚفا

 فزظجؼ سل١مب   ٠ٚظجؼ اٌّفظٍٟ اٌغؼشٚف ٠زفزذ اٌؼظّٟ اٌّفبطً اٌزٙبة ؽبٌخ

 ثغالعخ. اٌؾشوخ ػٍٝ اٌمذسح اٌّفظً ٠ٚفمذ ؽّب٠خ ثذْٚ اٌؼظبَ أؽشاف

 اٌضِٓ. ِٓ ٌّذح اٌّفظً رؾش٠ه ػذَ ثؼذ ٚخبطخ ٚاٌز١جظ األٌُ أػشاػٗ: ُ٘أ ِٚٓ ـ           



 ٚاألطبثغ. ٚاٌظٙش( اٌؼٕك )فٟ اٌفمشٞ ٚاٌؼّٛد ٚاٌشوجز١ٓ اٌٛسو١ٓ ػٍٝ ػبدح ٠ٚئصش    

 
 :ـبٌٕمشط2

 مما ٌإدي إلى التهاب  ،فً حالة النقرس تتشكل بلورات صغٌرة فً المفصل وما حوله
وتؤتً نوبة النقرس عادة   ،وٌكون ذلك عادة  فً مفصل أصبع القدم الكبٌرة ،وألم وتورم

وٌكون  ،وغالبا  بٌن لٌلة وضحاها. ٌصبح المفصل أحمر اللون وٌتورم ،بسرعة كبٌرة
 شدٌد األلم.

  تستمر نوبة النقرس عادة أسبوع إذا ترك بدون عالج، وإذا لم ٌتم التحكم بِه بصورة
 فقد ٌزداد حدة  وٌمكن أن تصاب المفاصل بعطب دائم. ،جٌدة

 وتخفٌف شرب الكحول  ،والغذاء الصحً ،ٌمكن تجنب نوبات النقرس باألدوٌة
 والمحافظة على الوزن الصحً.

 ((RAـبٌزٙبة اٌّفبطً اٌشِٚبرضِٟ )اٌشِٚبر١ٛدٞ(3
 جهاز ٌبدأ حٌث المفاصل فً تورم و ألم وٌسبب ،الذاتٌة المناعة أمراض من مرض وهو

 جهاز ٌستهدف ،الروماتزمً المفاصل التهاب حال وفً ،السلٌمة األنسجة بمهاجمة المناعة

 تشوه حدوث إلى باإلضافة المفصل وتضرر االلتهاب إلى ٌإدي مما ،المفصل بطانة  المناعة

 .الشدٌدة االتبالح الحركة فقدان وأٌضا   ،المصاب المفصل بنٌة فً دائم

 ٚاٌمذ١ِٓ ثب١ٌذ٠ٓ اٌّٛعٛدح وّفبطً اٌظغ١شح اٌّفبطً ػٍٝ ػبدح ٠ئصش،                   

 اطبثخ رىْٛٚ ،ٚاٌشوجز١ٓ وبٌٛسو١ٓ األوجش اٌّفبطً اطبثخ أ٠ؼب   اٌّّىٓ ِٓ ثؤٔٗ ػٍّب     

ْ   ثّؼٕٝ ،ِزٕبعك ثشىً اٌّفبطً  ثٕفظ ٚاأل٠غش األ٠ّٓ اٌّفظً ٔفظ ٠ظ١ت اٌّشع أ

 رؾش٠ه اٌّش٠غ ف١زغٕت ،االٌزٙبة اعزّشاس ِغ اٌّظبثخ اٌّفبطً ؽشوخ ٚرزؤصش ،اٌذسعخ

.ثبٌّفظً اٌّؾ١طخ اٌؼؼالد فٟ ػّٛس اٌٛلذ ِشٚس ِغ ػٕٗ ٠ٕزظ ِّب ،اٌّظبة اٌّفظً
2
 

 
 .(الشكل الثانً)

 3% من السكان، وٌصٌب النساء بنسبة 1ر التهاب المفاصل الروماتزمً على ما ٌقربٌإثـ 

أضعاف من الرجال خالفا  للفكرة الشائعة أن هذا المرض هو مرٌض لكبار السّن والمسنٌن فقط 

% من الحاالت ٌظهر المرض بٌن سّن 08بل إنه مرض ٌصٌب الشباب أٌضا  ، حٌث أنه فً ،

 المفاصل الروماتزمً ٌمكن أن ٌظهر فً أي عمر(. )أي أن التهاب 08و  08
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 الفصل الرابع: أمراض المناعة الذاتٌة:

عندما تهاجم خالٌا المناعة واألجسام المناعٌة خالٌا الجسم،  تحدث أمراض المناعة الذاتٌةـ 

وٌحدث ذلك عندما ٌفشل جهاز المناعة فً معرفة البصمة الجٌنٌة الخاصة بكل خلٌة، فتختل 

إلى ضرر شدٌد ومضاعفات وظائفه فٌهاجم خالٌا الجسم على أنها غرٌبة عنه. وقد ٌإدي ذلك 

 لل.خطٌرة بالجسم قد تنتهً بالوفاة أو الش

ـ وهذا الضرر من جهاز المناعة قد ٌحدث فً مكان واحد أو عضو واحد من أعضاء الجسم أو 

أكثر وهو ما ٌسبب أمراض المناعة الذاتٌة، مثل:)إذا هاجم جهاز المناعة الجهاز العصبً مثال  

لى فإنه ٌهاجم جزءا  معٌنا  من جدار األعصاب مسببا  حالة  تسمى "التصلب المتعدد" وهً تإدي إ

 ومن الممكن أن ٌهاجم أعضاء أخرى من الجسم. 3حدوث شلل بالجسم كله(

 

 اٌضبٟٔ: اٌجبة 
 : المفاصل التهاب أعراض : األول الفصل

 ٟ٘: ش١ٛػب   األوضش األػشاع أْ اال ِخزٍفخ، ثطشق إٌ بط ػٍٝ اٌّفبطً اٌزٙبة ٠ئصش

 اٌٝ ٠ئدٞ )ِّب دل١مخ 33 ِٓ ألوضش اٌّفبطً ٚر١جظ اٌّفظً ٌّظ ػٕذ ٚاٌٛعغ األٌُ ـ1

 اٌظجبػ. فٟ اٌؾشوخ(خبطخ ِؾذٚد٠خ

 اٌؾشوخ. ػٍٝ ٚلذسرٙب ٌمٛرٙب اٌّظبثخ اٌّفبطً خغبسح ـ2

 اٌّفظً.  ٚعخٛٔخ  ؽّشاسٌال ثبإلػبفخ اٌّظبثخ اٌّفبطً  ٚسَ ـ3

 ٔمضٚ اٌش١ٙخ فمذاْٚ ٚاالس٘بق ٚاٌزؼت اٌؾشاسح دسعخ فٟ اسرفبع ِٓ اٌّش٠غ ٠ؼبٟٔ لذ ـ4

 .اٌّشع ٔشبؽ اصد٠بد فزشاد فٟ ٚخظٛطب   اٌٛصْ ٟف

 ٟٚ٘ (اٌشِٚبر١ض١ِخ اٌؼمذ) رذػٝ اٌّظبة اٌّفظً لشة اٌغٍذ رؾذ طغ١شح وزً رظٙش لذ ـ5 

 .ِئٌّخ غ١ش

 ٚوزٌه ١ٌٍذ٠ٓ اٌظغ١شح اٌّفبطً ٚخظٛطب   اٌّظبثخ اٌّفبطً ػٍٝ رئصش رشٛ٘بد ـ6

 عش٠غ. ثشىً اٌزشٛ٘بد رزطٛس أْ ٠ّٚىٓ اٌشعغ١ٓ

 أٌُ اٌٝ ٠ئدٞ ٚ٘زا ٚاٌضب١ٔخ األٌٚٝ اٌفمشربْ ٚخظٛطب   اٌؼٕك فمشاد ػٍٝ االٌزٙبة ٠ئصش ـ7

 شبئؼخ. غ١ش فٟٙ فمشارٗ اطبثخ ػٓ إٌبرغخ اٌظٙش آالَ أِب ثبٌؼٕك ٚر١جظ

 أٌُ ِٓ األػشاع شذح رضداد ؽ١ش )١٘غبْ( ٔشبؽ اصد٠بد ثفزشاد ٠ّش ثؤٔٗ اٌّشع ٘زا ٠ز١ّض ـ

َ ْ  ٚ ٚرٛس   وبٌّشٟ االػز١بد٠خ ا١ِٛ١ٌخ ثبألػّبي اٌم١بَ ػٍٝ اٌمذسح ػٍٝ ئصشر األػشاع ٘زٖ ا

األػّبي. ِٓ ٚغ١ش٘ب اٌذسط ٚطؼٛد
4
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 (الشكل الرابع )                                           (الشكل الثالث)

 ٜ٘ٚفؼٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ٘زا  ،ٕبن أػشاع رظٙش ػٍٝ أػؼبء اٌغغُ األخش

اال أٔٗ لذ ٠ئصش ػٍٝ أػؼبء أخشٜ، اٌّشع ٠ئصش ثشىً أعبعٟ ػٍٝ اٌّفبطً 

 ٚرٌه ِٓ خالي ظٙٛس األػشاع ا٢ر١خ:

)ؽفؼ عٍذٞ ٚرمشػ ـ اٌزٙبة اٌؼ١ٕ١ٓ ـ فمش دَ ٚاٌزٙبة اٌغذد اٌٍّفب٠ٚخ ـ ر١ٍف 

ِزالصِخ اٌشئز١ٓ ٚرغّغ عبئً فٟ اٌغشبء اٌجٍٛسٞ ـ رغّغ عبئً ؽٛي اٌمٍت ـ 

عٛغشْ: ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ عفبف اٌفُ ٚاٌؼ١ٕ١ٓ ـ ِزالصِخ فٍزٟ: ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ 

اٌطؾبي ٚلبث١ٍخ ٌالٌزٙبثبد  ٔمض فٟ وش٠بد اٌذَ اٌج١ؼبء ٚرؼخُ فٟ

اٌغشص١ِٛخ.
5
) 

 :الروماتزمً المفاصل التهاب أسباب الثانً: الفصل

 ِٓ اٌّفبطً وبٌزٙبة اٌزار١خ إٌّبػخ ثؤِشاع ٌإلطبثخ رئدٞ اٌزٟ األعجبة 

 ثبٌزشو١ت )اٌّشبثٙخ اٌشِٚبرضِٟ

 اٌى١ّ١بئٟ(:

 ثؤؽذ ػذٜٚ ؽذٚس ػٕذ أٞ ـ

 فٟ عضئ١ب   رشجٗ اٌزٟ ا١ٌّىشٚثبد

 أخشٜ خال٠ب اٌى١ّ١بئٟ رشو١جٙب

 أعغبِب   إٌّبػخ عٙبص ٠فشص ثبٌغغُ،

 ٌزٙبعّٙب ا١ٌّىشٚثبد ٌٙز ِؼبدح

 ٘زٖ رخطئ ٚلذ

 خال٠ب فزٙبعُ األعغبَ)اٌّؼبداد(

 فٟ ١ٌٍّىشٚة اٌّشبثٗ اٌؼؼٛ

 ؽبٌخ )فٟ ِضً: اٌى١ّ١بئٟ، اٌزشو١ت

 ٔٛع ف١ٙب خبسع١خ وجغٌٛخ ػٍٝ ؾز٠ٞٛ اٌزٞ اٌغجؾٟ ثب١ٌّىشٚة اإلطبثخ

 اٌمٍت طّبِبد فٟ اٌّٛعٛد ٌٍجشٚر١ٓ ِشبثٙخ اٌجشٚر١ٕبد ِٓ خبص

 ؽّٝ ٠ؾذس ِّب ٝاٌىٍ خال٠ب فٟ ٚوزٌه ا١ٌّزشاٌٟ، اٌظّبَ ٚخظٛطب  

 رذخً ٟاٌشِٚبرضِ اٌّفبطً اٌزٙبة ؽبٌخ فٟ أِب ثبٌىٍٝ، اٌزٙبثب   أٚ خسِٚبر١ض١ِ

 اٌٝ رئدٞ ثشٚر١ٕ١خ ِبدح ٚرطٍك اٌض١ٌٍٟ اٌغشبء داخً اٌٝ اٌج١ؼبء اٌذَ خال٠ب

 اٌّفظً ػّٓ ٚاٌغؼبس٠ف ٚاألسثطخ اٌؼظبَ ٚرذ١ِش اٌض١ٌٍٟ اٌغشبء رغّه

 ؽ١ش عٕٛاد ٚسثّب أشٙش   اِزذاد ػٍٝ رذس٠غ١ب   اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ رؾذسٚ ،اٌّظبة
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 روشٔب وّب اٌّشع فٙزا  رٌه ثؼذ ٚظ١فزٗ ٠فمذ صُ اٌجذا٠خ فٟ اٌّفظً ٠زشٖٛ

 .إٌّبػخ عٙبص أِشاع ِٓ ٘ٛ عبثمب  

 ٍٝاٌّفبطً اٌزٙبة ؽٛي رّذ اٌزٟ اٌذساعبد ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌشغُ ػ 

 أْ ثؾبساأل أٚعذد ٚلذ ،ٚاػؼ غ١ش ِشػب   صاي ِب فبٔٗ ،اٌشِٚبرضِٟ

 .إٌّبػخ عٙبص ثٙب ٠مَٛ اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ اصبسح فٟ دٚس اٌف١شٚعبد أٚ ٍغشاص١ٌُ

 ٚاألوضش األشخبص ِٓ ُ٘ اٌّذخ١ٕٓ أْ اإلؽظبئ١بد ثؼغ ٔز١غخ دظٙشأ 

 اٌّفبطً. ٙبةثبٌز ٌإلطبثخ ػشػخ

 ربس٠خ ػبئالرُٙ فٟ ٠ٛعذ اٌز٠ٓ أْ أ٠ؼب   ٔالؽع ٌزٌه ٚساص١ب   اٌغجت ٠ىْٛ لذ 

 اٌّشع. ثٙزا ٌإلطبثخ ػشػخ األوضش األشخبص ِٓ ُ٘ اٌّشع ثٙزا اطبثخ

 اٌّؼبد "ٌِٛ ذ أغبْ ثىً اٌخبطخ اٌغ١ٕ١خ اٌش١فشح أٚ اٌجظّخ رؾذ٠ذ ٠غّٝ ـ

 ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ "HUMAN LYMPHOCYTE ANTIGENاٌجششٞ" ا١ٌٍّفبٚٞ

 ٚرز١ّض " "HLAوٍّخ اٌٝ ٚرخزظش خ١ٍخ وً عذاس ػٍٝ ِٛعٛد ِؼ١ٓ ثشٚر١ٓ

 فٟ اال رىشاس٘ب ٠ّىٓ ٚال ا٢خش ػٓ أغبْ ٌىً اٌغ١ٕ١خ اٌش١فشح أٚ اٌجظّخ ٘زٖ

 ٘زٖ أْ اٌؼٍّبء أدسن ٚلذ ".IDENTICAL TWINS"اٌّزطبثمخ اٌزٛائُ ؽبالد

 إٌّبػخ ثؤِشاع ٌإلطبثخ رؼشػب   األوضش ُ٘ ِٓ رؾذد اٌزٟ ٟ٘ اٌجظّخ

 ١خ.اٌغ١ٕ اٌجظّخ ِٓ ٔفغٗ إٌٛع ٠ؾٍّْٛ أفشاد أٚ ػبئالد فٟ ٚرؾذس اٌزار١خ،

 فٟ ٠ؾذس اٌشِٚبرضِٟ اٌّفبطً اٌزٙبة ِشع أْ األثؾبس أظٙشد ٚلذ ـ

ِزشبثٙخ. ع١ٕ١خ ثظّخ ٌذ٠ُٙ اٌز٠ٓ األشخبص
6
  

 الحٌوٌة. المضادات بسبب األطفال عند المفاصل التهاب الثالث: الفصل

 أن حدٌثة أمٌركٌة دراسة أثبتت ـ 

 المضادات لعقاقٌر األطفال تناول زٌادة

 إلى ٌإدي للبكترٌا، المضادة الحٌوٌة

 المفاصل بالتهاب اإلصابة خطر

 األطفال ٌصٌب الذي السبب مجهول

 عام. 11 سن تحت

 ألفرٌد "نٌمور بمشفى أطباء وأوضح ـ

 دراستهم فً بؤمٌركا لألطفال دوبون"

7قدموها التً
 مفاصل التهاب أن 

 التهاب هو السبب، مجهول األطفال

 عند أكثر أو واحد مفصل فً ٌحدث

 عام. 11 سنّ  تحت األطفال
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7
 من بالفترة ٌعقد الذي الروماتٌزم، ألمراض األمٌركٌة للكلٌة السنوي المإتمر فعالٌات ضمن 

 األمٌركٌة بوسطن والٌة فً نوفمبر 11 إلى 11



 حّتى سببه ٌعرف لم المناعة جهاز فً خلل نتٌجة ٌنشؤ االلتهاب هذا أن األطباء وأضاف ـ

 المفصل شكل تغٌٌر فً وٌتسبب الصباح، فً ألمه وٌشتد بالتٌبس المفاصل وٌصٌب اآلن،

 المرض تشخٌص وٌتم اللمفاوٌة، بالغدد والتهاب وتورم وطفح حّمى وٌصاحبه وظٌفته وتعطل

 أسابٌع. 1 من أكثر األعراض تستمر عندما

 المفاصل ببالتها إصابتهم تشخٌص تمّ  قد طفل 103ل الطبٌة السجالت الباحثون تابع ـ

 تناولهم تقٌٌم وجرى المفاصل، بالتهاب الحٌوٌة المضادات عالقة لكشف ،السبب مجهول

 الحٌوٌة. للمضادات

 ولٌس للبكترٌا، المضادة الحٌوٌة المضادات نٌتناولو الذٌن األطفال أن الباحثون فوجد ـ

 المفاصل التهاب لتطور عرضة أكثر كانوا الفٌروسات، مضادات أو الفطرٌات مضادات

 عدد زٌادة مع ٌتزاٌد الخطر وأن المضادات، تلك ٌتناولوا لم الذٌن أولئك من السبب، مجهول

 األدوٌة. تلك تناول مرات

 االلتهابات بعض لعالج الحٌوٌة المضادات أهمٌة من غم"بالر أنه إلى البحث فرٌق وأشار ـ

 إلى اللجوء دون عالجها ٌمكن األعراض تلك أن إال التنفسً، الجهاز مشاكل مثل واألمراض،

 الحٌوٌة". المضادات

 فقد المفاصل، بالتهاب اإلصابة بخطر الحٌوٌة المضادات ارتباط تؤكد "إذا الباحثون وأضاف ـ

 المفاصل". بالتهاب اإلصابة من األطفال وقاٌة طرق أحد المضادات تلك تناول تجنب ٌكون

 األمٌركٌة المتحدة الوالٌات فً طفل، ألف 388 حوالً أن إلى الدراسة تقدٌرات تشٌر ـ

 بالمرض اإلصابة معدل وٌتراوح السبب، مجهول المفاصل التهاب مرض من ٌعانون وحدها

 طفل. 1888 لكل طفلٌن إلى طفل بٌن ما الغالب فً

 

الثالث: الباب  

 ًِغ ع١ذح ثظٛسح ٌٍزؼب٠ش فؼٍٗ ٠ّىٓ اٌزٞ ِب األٚي: اٌفظ 

 اٌّفبطً؟ اٌزٙبة
 العضالت. قوة وعلى المفاصل حركة على الحفاظ : الّنشاط على لحفاظا ـ1

 األلم. تحمل على تساعد التً األشٌاء ومعرفة باأللم للتحكم طرق تعلم ـ0

ًٌ  نظامٌ  ٌوجد )ال الصحً: الوزن على الحفاظ ـ3  التهاب من الّشفاء به ٌمكن غذائ

ً   النظام أن أال المفاصل  عموما (. للصحة األفضل هو المتوازن الغذائ

 المفاصل اللتهاب شاف   دواء وجود لعدم واإلحباط بالحزن الشعور وعدم دائما   التفاإل ـ1

 الٌومٌِة. الحٌاةِ  على ٌإثر ذلك جعل وعدم



 على المرض بهذا المصاب تساعد التً األدوات ومعرفة ،اٌتهاوحم بالمفاصل االعتناء ـ0

 .باألعمال القٌام تسهٌل

 : للمرٌض تعطى التً النصائح أهم ومن ـ

 اٌّشع. ٔشبؽ اصد٠بد ِشؽٍخ أصٕبء ٚخظٛطب   اٌزبِخ اٌشاؽخ ـ1

 اٌغزائ١خ. ثبٌؼٕبطش اٌغٕٟ ثبٌغزاء اال٘زّبَ ـ2

 اٌغّٕخ. ٚرغٕت اٌٛصْ رخف١ف ـ3

اٌّشع. ٘ذٚء فزشح أصٕبء خظٛطب   ٚاٌغجبؽخ اٌخف١ف اٌّشٟ ـ4
8
 

 ًاٌّفبطً ٌؾّب٠خ  فؼٍٗ ٠ّىٓ اٌزٞ ِب اٌضبٟٔ: اٌفظ ِٓ 

 اٌزخش٠ت؟
 رٌه. ٠ّىٓ ؽ١ٓ أؾٕبء دْٚ اٌطج١ؼٟ ثٛػؼٙب اٌّفبطً ػٍٝ اٌؾفبظ ِؾبٌٚخ .1

 اػبلزٙب. ٚ اٌمذ١ِٓ رشٖٛ خطٛسح ِٓ رؾذ   ٚاعؼخ ٚ ِٚؼمٌٛخ  ِش٠ؾخ أؽز٠خ اعزخذاَ .2

 اٌض م١ٍخ. األش١بء ؽًّ ِٓ اٌؾذٚ ػشٚسٞ اٌغ١ش اٌّشٟ رم١ًٍ .3

 األغشاع. ٌزٕبٚي االٔؾٕبء ِٓ اٌز م١ًٍ .4

 اٌم١بَ ةاٌّظب ٠غزط١غ ثؾ١ش ،اٌّغزطبع مذسث  إٌّضي أصبس ِٓ زؼذ٠ًاٌ ِؾبٌٚخ .5

 ألً. ِفظٍٟ ٚعٙذ ثزؼت إٌّض١ٌخ ثبألػجبء

 اٌخبِظ( اٌشىً) 
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 اٌغبدط( اٌشىً)  .6

 ًاٌزار١خ. اٌؼٕب٠خ اٌضبٌش: اٌفظ 
 ٓاٌطشق: ٘زٖ ثبرجبع اٌشِٚبرضِٟ اٌّفبطً اٌزٙبة رذث١ش ٠ّى 

 اٌطج١ت ِغ اٌزشبٚس ثؼذ ِٕبعت رّبس٠ٓ ثجشٔبِظ اٌجذء ٠غت ثبٔزظبَ: اٌش٠بػخ ِّبسعخ (1

 أٔٛاع اٌٝ رؾزبط اٌّفبطً الٌزٙبة اٌّخزٍفخ األٔٛاع ألْ ٚرٌه ،اٌف١ض٠بئٟ اٌّؼبٌظ أٚ

 .اٌزّبس٠ٓ ِٓ ِخزٍفخ

 ٠غت ٌزٌه ،اٌّفبطً ػٍٝ اٌؼغؾ ص٠بدح اٌٝ ٠ئدٞ اٌضائذ اٌٛصْ ألْ ثبٌٛصْ: اٌزؾىُ (2

 ػٍٝ اٌؾفبظ ػٍٝ ٠غبػذ فزٌه ،ِزٛاصْ غزائٟ ٔظبَ ػٍٝ ٚاالػزّبد اٌش٠بػخ ِّبسعخ

 .إٌّبعت اٌظؾٟ اٌٛصْ

 ص٠بدح ػٍٝ رغبػذ ألٔٙب ،األٌُ رخف١ف ػٍٝ اٌؾشاسح رغبػذ لذ ٚاٌجشٚدح: اٌؾشاسح رطج١ك (3

 ،األٌُ ِٓ ٠خفف أْ دل١مخ15 حِذ عبخٓ ٌؾّبَ ٠ّىٓ أٗ ؽ١ش اٌّفظً اٌٝ اٌذَ رذفك

 ٠ٕظؼ أْ اٌّّىٓ ِٓ ،اٌطج١ت أْ ؽ١ش األٌُ رخفف أْ ٠ّىٓ ثبٌزجش٠ذ اٌّؼبٌغخ أْ بوّ

 اٌؾبدح. اٌٙغّخ أصٕبء ٚرٌه اٌّفظً ػٍٝ ِؾفظخ ػّٓ اٌضٍظ ِٓ لطغ ثٛػغ اٌّظبة

 اٌؼًّ أصٕبء ٌٍغغُ ١ٍّخاٌغ اٌٛػؼ١خ ػٍٝ ثبٌؾفبظ ؽبلزٙب: فٛق اٌّفبطً رؾ١ًّ ػذَ (4

 ػٍٝ ٚاالػزّبد ا١ٌذ٠ٓ، ثىٍزب األش١بء رٕبٚي خالي ِٓ رٌهٚ ،األش١بء ؽًّ ٚػٕذ

 .اٌضم١ٍخ األش١بء ٚؽًّ سفغ فٟ اٌىج١شح اٌؼؼالد

 المرض، مواجهة فً عالٌة بمعنوٌات ٌتمتع أن المرٌض على ٌجب  سابقا   ذكرنا وكما ـ

 والراحة. االسترخاء على نفسه ٌساعد كٌف وٌعرف

 ًاٌّفبطً؟ ثبٌزٙبة ٠ظبة أْ ٠ّىٓ ِٓ اٌشاثغ: اٌفظ ً٘ٚ ٌٗ 

 اٌؾًّ؟ ػٍٝ رؤص١ش
 ٓ٠ٛعذ ٚاٌشجبة األؽفبي رٌه فٟ ثّب اٌّفبطً، ثبٌزٙبة ٠ظبة أْ شخض ألٞ ٠ّى( 

 وً ث١ٓ ِٓ اٌّفبطً ثبٌزٙبة ِظبة شخض ٠ٛعذ أعزشا١ٌب فٟ أٔٗ لبٌذ اؽظبئ١بد

 أشخبص(. خّغخ

 غ١ش ٘زا ٌىٓ ثبٌغٓ اٌزمذَ ػ١ٍّخ ِٓ ؽج١ؼٟ عضء اٌّفبطً بةاٌزٙ أْ اٌىض١شْٚ ٠ؼزمذ 

 ٚ 15 عٓ ث١ٓ اٌّفبطً ثبٌزٙبة ِظبث١ٓ صالصخ ث١ٓ ِٓ اص١ٕٓ أْ ٘ٛ فبٌٛالغ طؾ١ؼ،

 ػبَ. 63



 ٓؼّش٠خاٌ ششائؼاٌٚ اٌخٍف١بد بفخو ِٓ أٔبط ػٍٝ اٌّفبطً اٌزٙبة صش٠ئ أْ ٠ّى 

   خ.١اٌّؼ١ش ّٔبؽاألٚ
 ٚاٌؾًّ: اٌشِٚبرضِٟ اٌّفبطً اٌزٙبة ِشع ـ

 ؽ١ش ،ٚخّٛي ٘ذٚء ثّشؽٍخ ٠ّش اٌشِٚبرضِٟ اٌّفبطً اٌزٙبة ِشع أْ ٌٛؽع 

 ٠ئدٞ ،ٚال اٌؾًّ أصٕبء اٌّشع ثٙزا اٌّظبثبد ِؼظُ ػٕذ رذس٠غ١ب   األػشاع رزؾغٓ

 اٌٛالدح أٚ اإلعٙبع ؽبالد اٌٝ ِجبشش ثشىً اٌشِٚبرضِٟ اٌّفبطً اٌزٙبة ِشع

 اٌؾًّ. ِؼبػفبد أٚ اٌّجىشح

 ٌٍؾًّ إٌّبعت اٌٛلذ ثبخز١بس اٌشِٚبرضِٟ اٌّفبطً ثبٌزٙبة اٌّظبثخ اٌّشأح رٕظؼ 

 اٌّغزؼٍّخ األد٠ٚخ ثؼغ ا٠مبف ٠غت أٔٗ ثبٌزوش ،ٚاٌغذ٠ش اٌّؼبٌظ اٌطج١ت ٚاعزشبسح

 ٠ٕظؼ ال األد٠ٚخ ثؼغ أْ وّب ٚأصٕبئٗ، اٌؾًّ لجً أشٙش ػذح اٌٝ رظً لذ ٌفزشح

 أْ أ٠ؼب   ٠ٕظؼ ،وّب اٌّؼبٌظ اٌطج١ت ط١بدرٛ ؽغت ٚرٌه اٌشػبػخ ِغ ثبعزؼّبٌٙب

  اٌؾًّ. ٌّزبثؼخ اٌخبطخ اٌؼ١بدح ثض٠بسح اٌؾبًِ اٌّشأح رٕزظُ

 

 

 

الرابع: الباب  

 ًاٌّشع؟ ٘زا رشخ١ض ٠ّىٓ و١ف األٚي: اٌفظ 
 ٚوزٌه ثبٌزفظ١ً اٌّشػ١خ اٌؾبٌخ ربس٠خ أخز ؽش٠ك ػٓ اٌّشع رشخ١ض ٠زُ ـ

 خبص فؾض ٠ٛعذ ال اٌّخزض، اٌطج١ت لجً ِٓ ٌٍّفبطً اٌغش٠شٞ اٌفؾض

 ػٍٝ رغبػذ اٌزٟ اٌّخجش٠خ اٌفؾٛطبد ثؼغ ٕ٘بن ٌىٓ اٌّشع ٌزشخ١ض

 ِضً: اٌزشخ١ض

 اٌزٟ )اٌجشٚر١ٕبد اٌّؼبدح األعغبَ ػٓ ٚاٌىشف االٌزٙبة ػٓ ٌٍىشف اٌذَ اخزجبساد .1

 رشعت عشػخ ٚوزٌه ٚاٌىٍٝ اٌىجذ ٚظبئف ٚاخزجبساد ،إٌّبػٟ( اٌغٙبص ٠فشص٘ب

 .اٌؾّشاء اٌىش٠بد

 .اٌؾٍمٟ ػذ اٌغ١زش١ٌٕٟٚ اٌججز١ذ ػٓ ٌٍىشف اخزجبساد .2

% ِٓ اٌؾبالد رمش٠جب ، 73(:٠ٚىْٛ ا٠غبث١ب  فٟ Rheumatoid Factorاٌؼبًِ اٌشصٛٞ) .3

٠ّٚىٓ ل١بعٗ ِخجش٠ب  ثؤخز ػ١ٕخ دَ ِٓ اٌّش٠غ، ٚرىّٓ أ١ّ٘خ اٌؼبًِ اٌشصٛٞ فٟ 

أِب ٚعٛد ٘زا اٌؼبًِ د أػشاع ٚػالِبد خبطخ ثٙزا اٌّشع، ػٕذ ٚعٛ ،اٌزشخ١ض

 فمؾ فال ٠ؼٕٟ ٚعٛد ِشع.  

 لذ اٌّفبطً وبٔذ ارا ِب ٌشإ٠خٚ اٌّشع رطٛس ٌّؼشفخ اٌغ١ٕ١خ ثبألشؼخ طٛس .4

 فٟ ٔبدس اٌغ١ٕ١خ األشؼخ طٛس فٟ رغ١شاد ظٙٛس )اْ ،اٌّشع ٔز١غخ رؼشسد

 اٌشِٚبرضِٟ(. اٌّفبطً اٌزٙبة ِٓ األٌٚٝ اٌّشاؽً

 ٌفؾض زشاعبٚٔذ()اٌٚ اٌظٛر١خ فٛق اٌّٛعبد اَاعزخذ اٌّبػٟ اٌؼمذ خالي رٛعغ ٚلذ .5

 اٌّفبطً بٌزٙبةث ِظبثخ وبٔذ ارا ِب ٌّؼشفخ ٚاألغش١خ ٚاٌّفبطً األٚربس ؼغث

 اٌشِٚبرضِٟ.



 اٌّشاؽً رؾذ٠ذ فٟ دلخ األوضش ٠ٚؼذ  MRIثبعزخذاَ اٌّغٕبؽ١غٟ ثبٌش١ٔٓ اٌزظ٠ٛش .6

 اٌشِٚبرضِٟ. اٌّفبطً اٌزٙبة ِٓ اٌّجىشح

 ْأٞ ٠غجت ال ػ١ٍٗ ِخجش٠خ فؾٛص إلعشاء اٌّفظً فٟ اٌّغزّغ اٌغبئً عؾت ا 

 ؽ١ش ا٠غبث١خ آصبس ٌٙزا ٠ىْٛ فمذ اٌؼىظ ػٍٝ ثً ٠ ؼزمذ، وّب عبٔج١خ آصبس أٚ أػشاس

 اٌّفظً. رٛسَ ِٓ اٌؾذٚ األٌُ رخف١ف اٌٝ ٠ئدٞ

 ِٓ ؼت ْ   وّب اٌشِٚبرضِٟ اٌّفبطً اٌزٙبة رشخ١ض اٌظ   ٚلزب   ٠غزغشق لذ اٌزشخ١ض أ

ْ   ٚرٌه ،ؽ٠ٛال    . اٌّفبطً اٌزٙبة ِٓ أخشٜ أٔٛاع ألػشاع ِشبثٙخ األػشاع أل

 ٌاٌشِٚبرضِٟ؟ اٌّفبطً الٌزٙبة شبف   دٚاء ٕ٘بن ً٘ اٌضبٟٔ: فظًا 

 اٌّزٛافشح؟ اٌؼالعبد ٟ٘ ِٚب

 
 غ١ش ،اٌشِٚبرضِٟ اٌّفبطً الٌزٙبة ١ب  ؽبٌ شبف   ػالط ٠ٛعذ ال   ْ  رؾغ ٓ اٌؼالط أ

 ثذسعخ ِف١ذح األد٠ٚخ أطجؾذ ؽ١ش ،ػ١خاٌّب عٕخ اٌؼشش٠ٓ خالي ٘بئٍخ ثظٛسح

 اٌّجىشح. اٌّشع ِشاؽً فٟ صاٌٛا ِب ٌٍز٠ٓ وج١شح

 ٌزغشثخ ٠ؾزبط اٌطج١ت ٌىٓ ،األفؼً ثبٌؼالط رّبِب   اٌزىٙ ٓ ٠ّىٓ ال ٌٍؼالط ثبٌٕغجخ 

. ٌٍؾبٌخ إٌّبعت اٌؼالط ػٍٝ اٌؼضٛس لجً ِخزٍفخ ػالعبد ػذح
9
 

  

 10األد٠ٚخ: أُ٘  

 :(NSAIDSٌالٌزٙبثبد) ِؼبدح عز١ش٠ٚذ٠خ غ١ش ػمبل١ش ـ 1  

 األد٠ٚخ ٘زٖ ِٓ ِزؼذدح أٔٛاع ٚرٛعذ ٌألٌُ، ِٚغىٕخ ٌالٌزٙبة حِؼبد ثؤٔٙب األد٠ٚخ ٘زٖ رز١ّض

 اٌجشٚف١ٓ )اٌفٌٛزش٠ٓ األد٠ٚخ ٘زٖ ِٚٓ آخش اٌٝ شخض ِٓ رخزٍف االعزغبثخ أْ اٌّالؽظخ ِغ

 .اٌّخزض اٌطج١ت اششاف رؾذ األد٠ٚخ ٘زٖ رٕبٚي ٠غت أٔٗ اإلشبسح ِغ ٚغ١ش٘ب( ٚاٌّٛث١ه

 

 

 األد٠ٚخ: ٌٙزٖ اٌغبٔج١خ ا٢صبس ـ

a) رٍه رخف١ف ٠ّٚىٓ ثغض١بْ، ِظؾٛة اٌجطٓ فٟ أٌُ ِضً اٌٙؼّٟ ثبٌغٙبص شاثبداػ 

 ِغبػذح أخشٜ أد٠ٚخ رٕبٚي ٚوزٌه ،ِجبششح   اٌطؼبَ ثؼذ أٚ أصٕبء اٌذٚاء ثؤخز األػشاع

 اٌّؼذح. ػٍٝ آصبس٘ب ِٓ زم١ًٌٍٍ

b) ِٓ ٓ٘ؼّٟ. ٚٔضف اٌّؼذ٠خ ثبٌمشؽخ اإلطبثخ اٌٝ رئدٞ أْ اٌّّى 

c) اٌىٍٝ. ٚظبئف ػٍٝ ٠ئصش لذ ؽ٠ٍٛخ ٌفزشح األد٠ٚخ رٍه اعزؼّبي 

 . لشش٠خ عز١ش٠ٚذ٠خ ؽمٓ أٚ أد٠ٚخ ـ 2  

ٌخ ػمبل١شـ   3   :(DMARDS) ٌٍشِٚبر١ضَ ِمبِٚخ ٌٍّشع ِؼذ 
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 ٚرؼطٝ ٚغ١ش٘ب، ٚاٌجالو١ًٔٛ بِب٠ذٚا١ٌفٍٛٔ اٌز٘ت اٌغٍفبعٍض٠ٓ ١ِضٛرشوغبد األد٠ٚخ ٘زٖ ِٓ

 ثشىً ٌألٌُ ِغىٕخ غ١ش ٟٚ٘ رطٛسٖ ِٕٚغ اٌّشع، ع١ش ا٠مبف أعً ِٓ األد٠ٚخ ٘زٖ

 أػشاػٗ. رخفف أْ ٌٙب ٠ّىٓ ٌٚىٓ ِجبشش

 ٠غزؼًّ أال   اٌّش٠غ ػٍٝ ٠غت أٔٗ وّب ،اٌّش٠غ ػٍٝ ثطٟء رؤص١ش٘ب ثؤْ األد٠ٚخ ٘زٖ رز١ّض

 رؾذد٘ب ٌفزشح اٌذٚاء اعزؼّبي ٠غت أٔٗ ؽ١ش ،اٌّخزض اٌطج١ت اششاف رؾذ اال   األد٠ٚخ رٍه

 .اٌّشػ١خ األػشاع رؾغٓ لجً أشٙش ٌؼذح اٌفزشح ٘زٖ رطٛي لذ ىٌٓٚ .اٌّغزؼًّ اٌذٚاء ٔٛػ١خ

 . ث١ٌٛٛع١خ  DMARDS ػمبل١ش ـ 4 

 اٌشِٚبرضِٟ، اٌّفبطً اٌزٙبة ِشع ػالط ِغبي فٟ اٌىج١شح اإلٔغبصاد ِٓ األد٠ٚخ ٘زٖ رؼزجش

 ِغز١٠ٛٓ ػٍٝ رؤص١ش٘ب ٠ٚظٙش اٌّشع، ػٍٝ ٌٍغ١طشح إٌّبػٟ ٌغٙبصا ػٍٝ األد٠ٚخ رٍه ٚرؼًّ

 ّ٘ب:

a) اٌّشػ١خ. ٚاٌؼالِبد األػشاع ػٍٝ اٌغ١طشح 

b) اٌّفظً. رآوً رفبلُ  رضج١ؾ 

 ِٕٚٙب: اٌشِٚبرضِٟ اٌّفبطً اٌزٙبة ِشع ػالط فٟ ِؼزّذح األد٠ٚخ ٚ٘زٖ ـ

 (أعبث١غ صّب١ٔخ اٌٝ أسثؼخ وً) ٚس٠ذ٠خ ؽمٕخ ؽش٠ك ػٓ ٠ٚئخز اٌشاِى١ذ. 

 ً٠ّٚىٓ اٌغشػخ ؽغت (أعجٛػ١ب   ِشر١ٓ اٌٝ ِشح) اٌغٍذ رؾذ ثبٌؾمٓ ٠ٚئخز أجش٠ 

 ٌٗ، ثبػطبئٙب اٌّش٠غ ألبسة أؽذ ٠مَٛ أْ أٚ ثٕفغٗ األٔجش٠ً ؽمٕخ ٠ؤخز أْ ٌٍّش٠غ

 ِب ٌٗ ثبػطبئٙب أؽذ ٠مَٛ أْ ٠غت ٚال ثٕفغٗ اٌؾمٕخ ٠ؤخز أْ اٌّش٠غ ػٍٝ ٠غت ال ٌٚىٓ

 إٌّبعت. ٚثبٌشىً ع١ذا   رٌه ػٍٝ ٠زذسة ٌُ

 أْ ٌٍّش٠غ ٠ّىٓ ٚوزٌه (جٛػ١ٓأع وً ِشح) اٌغٍذ رؾذ ثبٌؾمٓ ٠ٚئخز ا١ِٛ١ٌٙشا 

 اٌالصَ اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌؾظٛي ثؼذ ٚرٌه األلبسة أؽذ ثّغبػذح أٚ ثٕفغٗ اٌؾمٕخ ٠ؤخز

 ٌزٌه.

 فزشًّ: اٌج١ٌٛٛع١خ ٌألد٠ٚخ اٌغبٔج١خ ا٢صبس أِب

a) ٚا١ِٛ١ٌٙشا. ٌإلٔجش٠ً ثبٌٕغجخ اٌؾمٓ ِىبْ فٟ ِٛػؼ١خ رفبػالد 

b) األد٠ٚخ رٍه رئخز أال ٠غت ٌزٌه ،ٚغ١ش٘ب ٚاٌجٌٟٛ اٌزٕفغٟ اٌغٙبص اٌزٙبة ِضً اٌزٙبثبد 

 أػشاع ظٙٛس ؽبي فٟ اٌطج١ت اثالؽ ٠غت وّب ،أخشٜ ثبٌزٙبثبد اإلطبثخ ؽبي فٟ

 اٌزٟ األػشاع ِٓ ٚغ١ش٘ب ٚطذاع ٚاعٙبي اٌؾٍك فٟ ٚاؽزمبْ ٚاٌغؼبي اٌؾّٝ ِضً

 ٌزٙبثبد.اال ِٓ أخشٜ أٔٛاع ؽذٚس ػٍٝ رذي

 اٌىٛسر١ضْٚ: ـ5

  اٌىٛسر١ضْٚ ٠ّٕغ ال اٌغش٠غ، اٌّفؼٛي راد اٌّفبطً الٌزٙبة اٌّؼبدح األد٠ٚخ ِٓ ٘ٛٚ

 اٌىٛسر١ضْٚ ػمبس أخز ٠ٚغت عش٠غ، ثشىً األػشاع ٠خفف ٌىٕٗ اٌزطٛس ِٓ اٌّشع

 ا٢صبس ثغجت ٚرٌه ِّىٕخ عشػخ ٚثؤلً ٚػٕب٠خ، ثؾزس اٌّخزض اٌطج١ت اششاف رؾذ

 اٌذٚاء ٘زا اعزؼّبي ٠ٛلف أال اٌّش٠غ ػٍٝ ٠غت وّب اٌذٚاء. ٌٙزا اٌؼذ٠ذح اٌغبٔج١خ

ْ   ار اٌّخزض اٌطج١ت رؼ١ٍّبد ٚؽغت رذس٠غ١ب   ٌٚىٓ ،فغبئٟ ثشىً  ٠ئدٞ لذ ا٠مبفٗ أ

 عذ٠ذ. ِٓ اٌّشػ١خ األػشاع ٚػٛدح  االٔزىبط اٌٝ

 ٓفٟ ٠غبػذ ؽ١ش اٌّظبة، اٌّفظً فٟ ؽمٓ شىً ػٍٝ ْٚاٌىٛسر١ض ٠ؼطٝ أْ ٠ّى 

 ٚاٌزٛسَ. األٌُ خفف٠ لذ ِّب االٌزٙبة ػٍٝ اٌغ١طشح



 اٌؼذ٠ذ ٌٝا رئدٞ لذ ألٔٙب ،اٌّفظً فٟ اٌىٛسر١ضْٚ ؽمٓ أخز فٟ األفشاؽ ػذَ ٠غت ِٓ 

 اٌغبٔج١خ. اٌّؼبػفبد

 ْاٌّغزخذِخ اٌغشػخ ػٍٝ سئ١غٟ ثشىً رؼزّذ ِٚشزمبرٗ ٌٍىٛسر١ضْٚ اٌغبٔج١خ ا٢صبس ا 

 ا٢صبس: ٘زٖ ِٚٓ االعزخذاَ فزشح ٚؽٛي

  اٌشؼش. رغبلؾ ـ3     ثبٌغٍذ. رشممبد ظٙٛس ـ2     إٌّبػخ. عٙبص رؤصش ـ1

 اٌزئبَ ثؾء ـ6     اٌشؾَٛ. رٛص٠غ ٚاػبدح اٌٛصْ ص٠بدح ـ5     اٌٛعٗ. شؼش ّٔٛ ـ4

 اسرفبع ـ9     اٌذَ. فٟ اٌغىش ٔغجخ اسرفبع ـ8     اٌذَ. ػغؾ اسرفبع ـ7   اٌغشٚػ.

 اسرفبع ـ12     بَ.اٌؼظ ٔخش ـ11     اٌؼؼالد. ػّٛس ـ13     اٌذَ. فٟ اٌى١ٌٛغزشٚي

 األصسق(. )اٌّبء اٌؼ١ٓ ػغؾ

 ًاٌّغزخذَ: اٌؼالط أٔٛاع اٌضبٌش: اٌفظ 

 اٌطج١ؼٟ: اٌؼالط ـ1
 ِزٛفش ٚ٘ٛ ،اٌشِٚبرضِٟ اٌّفبطً اٌزٙبة ِشع ػالط فٟ وجشٜ أ١ّ٘خ اٌطج١ؼٟ ٌٍؼالط اْ

ّ   اٌطج١ت لجً ِٓ ٚثزؼ١ٍّبد اخزظبط١١ٓ اششاف رؾذ ٠ٚزُ اٌّغزشف١بد ِؼظُ فٟ  ؼبٌظ،اٌ

ً   آخش، اٌٝ ِش٠غ ِٓ رخزٍف ِزؼذدح ئًٚعب اٌطج١ؼٟ ٌٍٚؼالط  برٗ.اؽز١بع ؽغت و

 ِٓ ًٚاٌٛلب٠خ اٌؼؼالد رم٠ٛخ اٌٝ رٙذف خبطخ رّبس٠ٓ اٌطج١ؼٟ: اٌؼالط ٚعبئ ِٓ 

 االٌزٙبة خّٛد ثؼذ ٌزّبس٠ٓا رٍه رغشٞ أْ ٠ٚغت ،اٌّفبطً ٚر١جظ رشٛ٘بد ؽظٛي

 ِش٘مخ. رّبس٠ٓ رىْٛ ٚأال

 اٌزشٖٛ ِٓ اٌّفبطً ٌٛلب٠خ ،أخشٜ رم١ّ٠ٛخ ٚٚعبئً عجبئش اٌطج١ؼٟ اٌؼالط ألغبَ فٟ ٚرزٛفش

 اٌّظبثخ. اٌمذَ ٚػغ ٌزظؾ١ؼ خبص ثشىً ِظّّخ ؽج١خ أؽز٠خ رزٛفش وزٌه

 اٌغشاؽٟ: اٌؼالط ـ2

  تتؤثر عندما أي ،االلتهاب من المتطورة الحاالت فً خاصة قصوى أهمٌة الجراحً للعالج إن

 من ٌكون المرٌض صحة تدهور ومع ،الوظٌفة محدود المفصل وٌصبح المفصل حركة

 بنجاح تجرى التً الجراحٌة العملٌات ومن ،جراحٌة بعملٌة المفاصل استبدال الضروري

 11التام(. الركبة مفصل تبدٌل وعملٌة التام الورك مفصل تبدٌل )عملٌة كبٌر
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 (السابع )الشكل

 التهاب مرض أن األبحاث خالل من اآلن نعرف أننا حٌث كبٌرة أهمٌة المبكر جللعالو ـ

 ال وتشوهات ،المفاصل فً تآكل مسببا   سرٌع بشكل ٌتطور أن ٌمكن الروماتزمً المفاصل

 إلى سنتٌن أول فً ٌحدث المفصل ٌصٌب الذي الضرر معظم أن حٌث تداركهان أن ٌمكن

 مبكر بشكل المرض هذا لعالج اآلن األطباء رٌباد لذلك المرض، بداٌة من سنوات ثالث

 .التشوه( أو )كاإلعاقةالمفاصل فً دائمة أضرار حدوث ومنع علٌه السٌطرة أجل من ومكثف

 

 

 :اٌخبرّخ 
  ٌٍّفبطً أ١ّ٘خ وج١شح فٟ ؽ١برٕب فٟٙ رغُٙ ثشىً وج١ش ثبٌؼ١ٍّخ األعبع١خ

ٌزٌه ٠غت ػ١ٍٕب اٌؼٕب٠خ  .ػٕذ اإلٔغبْ أال ٟٚ٘ اٌؾشوخ ثّغبػذح اٌؼؼالد

اٌزٙبة ثٙب ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٙب ٌزغٕت اإلطبثخ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ األِشاع ِضً 

ح رغ١شاد ٠ اٌزٞ ،اٌّفبطً اٌشِٚبرضِٟ الؽع ػٕذ اإلطبثخ ثٗ ظٙٛس ػذ 

ْ  ػٍٝ اٌّفظً اٌّظب اٌغشبء اٌّجطٓ ٌٍّفظً )اٌغشبء اٌض١ٌٍٟ ة، ار أ

٠بد ػذد ٚؽغُ اٌخال٠ب ٚرٌه ٔز١غخ اصد ،اٌطج١ؼٟ( ٠زؼخُ ٚرضداد عّبوزٗ

٠ئدٞ ٚح ِٓ وش٠بد اٌذَ اٌج١ؼبء، شوّب رٙبعّٗ أػذاد وج١ ،اٌّىٛٔخ ٌٍغشبء

فشص اٌّٛاد ٚاٌخّبئش اٌزٟ ر  ص٠بدح رؼخُ اٌغشبء اٌّؾ١ؾ ثبٌّفظً ٚوزٌه 

غجت األٌُ ٚرشٖٛ ٠ِّب  ،فٟ اٌّفظً اٌٝ رآوً اٌغؼشٚف ٚاٌؼظُ

 .ٚلذ ٠ئدٞ اٌٝ اإلطبثخ ثبإلػبلخ ،ٚر١جغٙب اٌشذ٠ذاٌّفبطً 



  كان الكثٌر من المرضى  المصابٌن بالتهاب المفاصل الروماتزمً  لقد
أما اآلن برأًٌ  ،فٌما مضى ٌجدون أنفسهم حبٌسً الكرسً المتحرك

بفضل التطور المشهود فً  وذلك أصبح تدبٌر هذه المرض أكثر نجاحا
 الطب والجراحة.

 
 

:المراجع  

  ًالتهاب المفاصل الروماتزم
WWW.mfm.edu.eg/..../HE/Rheumatoid.htm 

  التهاب المفاصل والعظام-WWW.Kaahe.org/fx/index

ar.html#a 

  ًالتهاب المفاصل الروماتزمWWW.arthritisaustralia.org   

  المفاصل عند اإلنسانWWW.damascusuniversity.edu.sy 

 اٌشِٚبر١ٛدٞ اٌّفبطً اٌزٙبة ٘ٛ ِب 

PHP.RA-WHATIS/AR/IL.ORG.MIFRAKIMWWW. 

 اٌزخظظٟ ف١ظً اٌٍّه ِغزشفٝ ـ اٌشصٛٞ اٌّفبطً اٌزٙبة 

HEALT/DEFAULT/SA.EDU.KFSHRC.APPSERVWWW.

H 

 اٌزار١خ إٌّبػخ أِشاع 

   HTM.DISSA/PS.EDU.QALQILIAWWW.  
 

 

 

 اٌفٙشط:

 أرقام الصفحات الفصول األبواب

 0  الغالف

 1  المقدمة

 2  اإلشكالٌة

 3  البحث أهداف

http://www.damascusuniversity.edu.sy/
http://www.mifrakim.org.il/ar/whatis-ra.php
http://www.mifrakim.org.il/ar/whatis-ra.php


 4  البحث مخطط

 5 تصنٌف المفاصل الباب األول

 6 التهاب المفاصل 

 6 أنواع االلتهاب  

 8 أمراض المناعة الذاتٌة 

   

 8  أعراض التهاب المفاصل الباب الثانً

 9 أسباب التهاب المفاصل 

التهاب المفاصل عند  
 األطفال

11 

   

 11 التعاٌش مع المرض الباب الثالث

من  لحماٌة المفاص 
 التخرٌب

12 

 13 العناٌة الذاتٌة 

األشخاص المعرضون  
وتؤثٌر اإلصابة  باإلصابة

 على الحمل

13 

   

 14 تشخٌص المرض الرابعالباب 

 15واألدوٌة  العالج  



 

 
 

 

 اٌظٛس: فٙشط 
 

 

 المفاصل. بالتهاب لإلصابة لمعرضةا المفاصل أهم األول: الشكل ـ

 المفاصل بالتهاب مصابة ٌد على السٌنٌة باألشعة صور الثانً: الشكل ـ

 الروماتزمً.

 الروماتزمً. المفاصل التهاب ٌسببه الذي الورم الثالث: الشكل ـ

 المفاصل. التهاب ٌسببه الذي االحمرار الرابع: الشكل ـ

 الروماتزمً. المفاصل التهاب ٌحدثه الذي الكبٌر التشوه الخامس: الشكل ـ

 عن جةنات الٌد أصابع مفاصل فً تشوهات عن صورة السادس: الشكل ـ

 الروماتزمً. المفاصل التهاب

 المفاصل. على الجراحٌة العملٌات السابع: الشكل ـ

  

 المستخدمة 

 17 أنواع عالج المرض 

   

 18  الخاتمة

 19  المراجع


