
 
 :التعريف 

 عندما يهاجم جهاز المناعة يصيب معظم المفاصل،مزمن  التهابيسبب مناعي مرض هو 
 .أجهزة الجسمبعض ويمكن أن يلحق الضرر ب،عن طريق الخطأ  أنسجة الجسم

 
 :باسباأل

  أدت استجابة غير طبيعية للجهاز المناعي
  .إلى التهاب وتلف المفاصل

  الجينات الوراثية والهرمونات والعوامل
 .البيئية

 االلتهابات البكتيرية أو الفيروسية. 
 

 :عوامل الخطورة
 التدخين. 
 زيادة الوزن. 
 الوراثي العامل. 
 من الرجالالنساء أكثر عرضة لإلصابة  :الجنس. 
 األشخاص األطفال أو و قد يصيب  ،اعامً  04و  04بين سن  المرض غالبًايظهر  :العمر

 .األكبر سنا
 إصابة أحد أفراد األسرة تزيد من خطر اإلصابة بالمرض  :التاريخ العائلي.  

 
 :األعراض

في  أعراضه تظهر المرضمع تقدم  ثم الصغيرة، أوالالعالمات واألعراض تظهر في المفاصل 
 :،وتشملالكتفين، المرفقين، الركبتين، حوض الوركين، الفك والعنق

  في المفاصلوتورم آالم. 
   اليدين وتورمهما ياحمرار كف. 
  صلبة تحت الجلد  روماتويدية اتنتوءنشوء. 
  دقيقة  04شعور بالتصلب في الصباح يستمر

 .على األقل
 النوم في اضطرابات  و إرهاق . 
 حم ى. 
 فقدان الوزن. 
  تسمى الفترات التي يكون فيها المرض أكثر

فترات ال،مقارنة مع "النوبة"أو " الهجوم"فاعلية بـ 
 .التي تخف  فيها أو تختفي أعراض المرض 

 التهاب المفاصل الروماتويدي

Rheumatoid Arthritis 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
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 :التشخيص
 تاريخ المريض. 

 الكشف السريري. 
  فحص عوامل التحاليل المخبرية ومنها

 . الروماتويد

 فحص األجسام المضادة. 
 تصوير األشعة السينية. 

 

 :المضاعفات
 هشاشة العظام.  
  العقيدات الروماتويديةانتشار.  
 جفاف العينين والفم.  
 زيادة االلتهابات بسبب ضعف جهاز المناعة. 
 في المعصمين متالزمة النفق الرسغي.  
  قلبيةمشاكل.  
 أمراض الرئة . 
 الجهاز اللمفاوي أورام في . 

 

 :العالج
 ما يمنعمااللتهاب، الحد  من يهدف عالج التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تخفيف األلم و

 :ويشمل العالج المتاح تفاقم الضرر
 :عالجات دوائية 

o ديةيروالمسكنات غير االستي. 
o مضادات الروماتويد . 

 :اإلجراءات التالية أحديتم تنفيذ  حيث الجراحة
o  (َرأب المفصل)استبدال كامل للمفصل. 
o  إصالح الوتر. 
o إزالة الغشاء الزليلي.  

 
 :الوقاية

 تقليل الوزن. 
 التشخيص المبكر. 
 االنتظام في تناول األدوية. 
 األكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية.  

 
 

 

 :المراجع

  وزارة الصحة 

 ويب طب 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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