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 Rheumatoid»التهاب المفاصل الرثوي
arthritis»       
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       «Rheumatoid arthritis»التهاب المفاصل الرثوي

مى سيُيعتبر مرض التهاب المفاصل الرثوي، من األمراض المزمنة، و
المفصلي أيضاً بالداء الرثياني، والتهاب المفاصل الرثياني، وااللتهاب

الروماتويدي، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي يحدث فيها 
ا مهاجمة لمفاصل الجسم من قبل جهاز المناعة، مما يؤدي إلى تدميره

ُيسبب والتهابها، وقد يمتد هذا االلتهاب ليشمل الرئتين والجلد، كما قد
عدم حدوث إعاقة وتشوه في مفاصل الجسم ُمسبباً ضعف الحركة و

اجية، القدرة على تحريك مفاصل الجسم وأحياناً الشلل وانعدام اإلنت
م والجدير بالذكر إن نسبة اإلصابة بهذا المرض على مستوى العال

، كما أن نسبة إصابة النساء أكثر بخمس مرات من %3-1تصل إلى 
.نسبة إصابة الرجال



أعراض التهاب المفاصل الرثوي
”  ينوفيالس“إصابة الغشاء الزاللي السبب الرئيسي لإلصابة بهذا المرض هو

ة العضلية، الذي ُيبطن مفاصل الجسم بااللتهاب، باإلضافة إلى التهاب األربط
وتتفاوت أعراض المرض وقوتها من شخص إلى آخر باختالف طبيعة 

:األجسام، وأهم أعراض المرض ما يلي
ارتفاع درجة حرارة الجسم) 1.
الشعور بآالم كبيرة في جميع مفاصل الجسم) 2.
انتفاخ المفاصل وتورمها خصوصاً عند تحريكها أو لمسها) 3.
تصلب المفاصل) .وفقدانها لمرونتها وعدم قدرتها على الحركة4
تركز اإلصابة في المفاصل الصغيرة بدايًة وهي مفاصل راحة الي) د 5

الركبة والفقرات العنقية ومفاصل القدمين ومن ثم المفاصل الكبيرة وهي
.والكتف

التصاق أنسجة المفاصل ببعضها وعدم قدرة المفصل على الحركة) 6.
تشوه شكل المفصل وفقدانه لوظيفته) 7.
الشعور بخشونة في المفاصل خصوصاً في أوقات الصباح الباك) .ر8

http://weziwezi.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%9F/


مضاعفات المرض

امتداد المرض إلى جميع مفاصل الجسم وبشكٍل متناسق وإلحاق الض) رر 1
.في األعصاب الحيوية في جميع أنحاء الجسم

ظهور نتوءات صلبة على الجلد) 2.
اإلصابة بمرض الرئة الروماتويدي الذي ُيرافقه التهاب أغشية الرئ) .ة3
اإلصابة بأمراض القلب والشرايين وخصوصاً ) الجلطات وتصلب الشرايين4

.القلبية والتهاب أغشية القلب
إصابة العينين بااللتهابات الشديدة والجفاف) 5.
ارتفاع إنزيمات الكبد) 6.
اإلصابة) .بفقر الدم7
إصابة األعصاب الطرفية في الجسم باالعتالل) 8.
انخفاض وزن الجسم وفقدان الشهية) 9.

اإلصابة) .بهشاشة العظام01
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عالج المرض
ال يوجد عالج فعال ويشفي تماماً من هذا المرض، حيث تعمل األدوية 

ن الموصوفة له على تخفيف من حدة األعراض والشعور باأللم والتقليل م

:االنتفاخ، وأهم طرق العالج المتبعة ما يلي

وعقار ميثوتركسيت ،DMARDs( ديمارد)األدوية المسكنة مثل عقاقير 
Methotrexate.

.مفاصلاألدوية المضادة لاللتهابات والتي تخفف من األلم وتقلل من تصلب ال

لمرض، لكن     الكورتيزون، وُيعتبر من العالجات الفعالة جداً التي توقف تطور  ا

.يجب أخذه لفترة مؤقته لما له من آثار جانبية سلبية كثيرة

.اللجوء إلى العمليات الجراحية لتغيير المفصل



.أو العامل الروماتويدي ( Rheumatoid Factor ) (RF)الـ

م هذا العامل هو أحد األجسام المضاّدة التي يقوم الجهاز المناعي في جس

الّذين اإلنسان بإنتاجها؛ حيث إّن هذه األجسام تتواجد بكثرة عند المرضى
.أصيبوا بما بعرف بالتهاب المفاصل الروماتويدي

طبيب فحص العامل الروماتويدي وقياس نسبته في دم اإلنسان يساعد ال

المختص على أن يشّخص الروماتويد باإلضافة إلى مساعدته على 

تشخيص متالزمة شوغرن، وهذا األمر هو من األمور الّتي تساعد 

تي هو مقّدم الطبيب وبشكل كبير جداً على أن يجد العالج األفضل للحالة الّ 
.على معالجتها



بر يتم إجراء فحص العامل الروماتويدي في المخت
ظهر عن طريق أخذ عّينة من الدم، والنتيجة التي ت

إاّل أّن عني اإلصابة بالمرضتهذا التحليل لإيجابّية 
هذه النتيجة قد ال تعني بالّضرورة اإلصابة 
خرى بالروماتيد فقد ترتبط هذه النتيجة بعوامل أ

العدوى المزمنة، والسرطان،: متعّددة من أبرزها
، وتصلّب الجلد، والذئبة الحمراء الجهازّية
ت وااللتهابات الرئوّية، ومرض الغلوبولينا
.األمراضنالبردّية، والتلّيف الكبدي، وغير ذلك م



Anti cyclic citrullinated (Anti-CCP)ما هو تحليل الـ peptide   

-nonتحليل غير متخصص وغير حساس RFمعروف ان تحليل
sensitive / non-specific  الرثويلمرض الروماتويدRA

Anti CCPال 

 . immune systemعبارة عن أجسام مضادة مناعية تفرز بواسطة
أو حتى على  RAدليل على وجود مرض( إذا الفحص إيجابي) ووجودها 

وستظهر عليه  RAاألقل دليل على إن الشخص في مرحلة مبكرة من

.األعراض بوضوح في مرحلة الحقة
،  RAبالتالي يعتبر نتيجة التحليل مهمة جدا في الكشف المبكر عن مرض

 Anti-CCPثم فيما بعد تستخدم في متابعة تطور الحالة ألن تركيز الـ
.RAحساس لمرض



Anti-CCPأن تحليل الـ

 RAلمرضsensitiveوحساس specificيعد متخصص

من ولكن ألنه كما سبق وذكرنا أجسام مضادة مناعية لذلك ف

الممكن أن يظهر في بعض الحاالت أو األمراض المناعية 
"ولكن نادرا
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