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www.hexal.de

23

عزيزي المريض، المحتويات

لقد أعطاك طبيبك هذا الكتيب ألنّك قد ُشّخصت "بداء بيشتيرو".

من خالل هذا الكتيب، نوّد أن نخبرك عن أسباب هذا المرض وخيارات عالجه. سنقّدم لك أيًضا بعض 
النصائح حول األمور التي يمكنك فعلها بنفسك للمساعدة في نجاح عالجك ولترك تأثير إيجابي على 

جودة حياتك.

حتى إذا كان داء بيشتيرو قد يصاحبك طوال حياتك، ال تدع المرض يقيد حياتك! مع العالج ونمط 
الحياة الصحيحان، يمكن تقليل أعراضك إلى حد يمكنك معه التعايش على نحو جيد مع مرضك ودمجه 

في حياتك اليومية المهنية والخاصة.

ال تتردد في مناقشة المزيد من األسئلة التي قد تراودك حول مرضك وخيارات العالج المتاحة لك مع 
أطبائك المعالجين.

نتمنى لك كل التوفيق!

Hexal تفضل بقبول فائق االحترام من فريق

يحتوي المسرد على مصطلحات طبية مهمة تتعلق بداء بيشتيرو. يتم تمييزها بحروف داكنة في النص.
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ما هو داء بيشتيرو؟

يُعّد داء بيشتيرو، المعروف أيًضا باسم التهاب الفقرات التيبّسي أو يُختصر بـ AS، النوع الفرعي 
األكثر شيوًعا اللتهاب المفاصل الفقارية. يشمل هذا المصطلح العديد من األمراض الروماتيزمية 

االلتهابية التي تنطوي على التهاب مزمن، خاصة حول العمود الفقري. على عكس المرض الحاد، 
تعني كلمة مزمن أنّه مرض طويل األمد. وغالبًا ما يكون غير قاباًل للشفاء، ولكن يمكن تقليل االلتهاب 

أو حتى تثبيطه بالعالج.

داء بيشتيرو عبارة عن مرض روماتيزمي التهابي مزمن ينتمي إلى مجموعة من أمراض المناعة الذاتية، 
حيث تهاِجم الخاليا المناعية في جهازك المناعي جسمك وتحفز حدوث رد فعل التهابي في مفاصلك.

داء بيشتيرو عبارة عن مرض يصيب الهيكل العظمي المحوري ويُعّد مرًضا مزمًنا بطبيعته. وتتأثر 
العظام التي تشّكل الجذع والرأس: الجمجمة والعمود الفقري والصدر واألضالع. مع تقّدم المرض، 

تحدث عمليات التهابية وتؤدي إلى تعظُّم في مفاصل العمود الفقري، والتي تتيبّس الحقًا. تتأثر األجزاء 
السفلية من العمود الفقري بوجه رئيسي. ويشمل ذلك العَجز، مع روابطه بالحوض الذي يقع فيه 

المفصل العجزي الحرقفي، وكذلك منطقة العمود الفقري القطني. كما قد تتأثر المناطق العليا من العمود 
الفقري، مثل الصدر والعمود الفقري العنقي. باإلضافة إلى ذلك، قد تصبح مناطق أخرى من الهيكل 

العظمي مثل مفصل الركبة أو نقاط ربط األوتار مثل وتر العُْرقوب ملتهبة أيًضا.

في ما يصل إلى نصف المصابين، يظهر داء بيشتيرو مقترنًا بالتعب، والصدفية، والتهاب القزحية في 
العين )التهاب العنبية( وداء األمعاء االلتهابي المزمن )مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي).

َمن المتأثر؟

من بين جميع البالغين من داء 
 شخص من التهاب بيشتيرو في أوروبا الوسطى.

الفقار التيبسي.

في ألمانيا، ُيعاني حوالي
حوالي

340,000 %0.5

 عادًة ما يظهر دراء بيشتيرو
في األعمار التي تتراوح بين

20 و40.

 %61.5 من
المصابين هم من 

 الذكور، بينما
 تمثل اإلناث

38.5% فقط.

نظًرا ألن داء بيشتيرو يتقدم ببطء أكبر لدى اإلناث، فإّنه 
ُيكتشف بمعدل أقل، أو في مرحلة متأخرة.
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يُعّد أيًضا االلتهاب في نقاط ربط األوتار )التهاب االرتكاز( من سمات داء بيشتيرو. يمكن أن يؤدي 
ذلك إلى ألم في الكعب، على سبيل المثال عندما يكون وتر العرقوب ملتهبًا. يصاب بعض المرضى 

أيًضا بالتهاب المفاصل في إصبع اليد أو القدم بالكامل، والذي يُسّمى التهاب األصابع أو – بسبب التورم 
الناتج – "أصابع اليد المصابة بالنقرس" أو "أصابع القدم المصابة بالنقرس". باإلضافة إلى ذلك، 

تنخفض كثافة العظام لدى معظم المصابين )هشاشة العظم(، مّما قد يؤدي إلى ضمور العظام )تخلخل 
العظم(. هناك أيًضا خطر متزايد لإلصابة بكسور في العظام.

إذا زادت حّدة داء بيشتيرو، فقد ينتقل االلتهاب أيًضا إلى أعضاء أخرى. قد يؤّدي ذلك إلى أمراض 
مصاحبة مثل داء األمعاء االلتهابي المزمن )مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي(، أو التهاب 

القزحية في العين )التهاب العنبية( أو الصدفية. في هذه 
الحاالت، تظهر أيًضا األعراض التي تميّز هذه األمراض.

كيف يتجّسد داء بيشتيرو؟
عادًة ما يبدأ داء بيشتيرو بألم في العمود الفقري، والذي يعرف بألم الظهر االلتهابي. غالبًا ما يحدث 

األلم في المفاصل العجزية الحرقفية أواًل ثم في الفقرات القطنية السفلية. ويمكن أيًضا وصفه على أنّه ألم 
في األرداف عند التعّرض له في المفاصل العجزية الحرقفية. يحدث ألم الظهر خصوًصا بعد فترات 

الراحة الطويلة، أي في الليل أو في الصباح بعد النوم.

ومع تقّدم المرض، يحدث ألم الظهر أيًضا في الجزء العلوي من الفقرات القطنية، وفي العمود الفقري 
الصدري، وكذلك في العمود الفقري العنقي.

خالل مسار المرض، يمكن تنشيط خاليا معينة )بانيات العظم( بواسطة االلتهاب الموجود في المفاصل؛ 
وهي المسؤولة عن تكوين مادة العظام. فهي تحفز تكوين نسيج عظمي جديد بين الفقرات الفردية. 

ونتيجة لذلك، يمكن أن تؤدي تكوينات العظام هذه، المعروفة باسم التعّظمات، إلى تصلب العمود الفقري 
وضعف وضعة الجسد وبالتالي إلى توتر عضلي مؤلم. قد تكون الحركات، مثل االنحناء أو لف الرأس، 
صعبة. وضعية الجسم التي ينحني فيها إلى األمام قلياًل )الحدب، "الُحداب"( والتصلب في الصدر الذي 
يحد من حجم التنفس هي أعراض نموذجية لداء بيشتيرو. قد يصبح موضع الحوض أيًضا غير محاٍذ. 

يمكن أن يزيد تعّظم العمود الفقري أيًضا من خطر حدوث كسور بالعمود الفقري.
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ما األسباب؟
لم يُوّضح بعد ما الذي يؤدي إلى خلل وظائف جهاز المناعة الذي يسبّب داء بيشتيرو. ومع ذلك، فإّن ما 

يصل إلى %95 من المرضى لديهم سمة جينية معينة، تُعرف باسم HLA-B27، في خالياهم. يُعّد هذا 
الجين مسؤول عن خاليا الدم البيضاء )الكريات البيضاء( التي تحمل بروتينًا معينًا على سطحها، والذي 

يلعب دوًرا في التحكم في الجهاز المناعي. لذلك، قد تكون هناك عالقة بين وجود هذا الجين وكيفية 
حدوث خلل وظيفي في جهاز المناعة في داء بيشتيرو. ومع ذلك، هناك أيًضا العديد من األشخاص 

الذين تظهر لديهم نتيجة إيجابية الختبار جين HLA-B27 وال يعانون من داء بيشتيرو.

لذلك، يشك الخبراء في أّن هذه الخاصية قد ال تكون في حد ذاتها مسؤولة عن تطّور المرض، إال أنّها 
قد تؤدي إلى زيادة االستعداد لتطوره. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤّدي بعض حاالت العدوى إلى اإلصابة 

بالمرض. باإلضافة إلى خاليا الجهاز المناعي )الخاليا الَكاسحة، الخاليا التائية والخاليا البائية(، تلعب 
المواد الُمرَسلة المسببة لاللتهاب، والمعروفة باسم السيتوكينات، دوًرا كبيراً في تطور االلتهاب. على 

سبيل المثال، السيتوكين المهم عبارة عن عامل نخر الورم ألفا أو TNFα لالختصار. وقد أّدى اكتشاف 
هذا االرتباط إلى تطوير عالجات جديدة تستهدف هذه المواد االلتهابية على وجه التحديد.

من الجيد أن تعرف:
يختلف ألم الظهر االلتهابي عن ألم الظهر الميكانيكي، الذي يحدث بسبب التوتر العضلي أو 
الحمل الزائد مثاًل. يزداد ألم الظهر االلتهابي سوًءا في الليل، وغالبًا ما يستيقظ المرضى مع 

الشعور باأللم في النصف الثاني من الليل. النهوض والمشي يقلاّلن من األلم.
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داء بيشتيرو عبارة عن مرض مزمن. ومع ذلك، يمكن أن يتقّدم المرض بطرق مختلفة جًدا. يمكن أن 
يكون تقّدم المرض مستمًرا عند بعض المصابين. وبالنسبة آلخرين، فإن مرضهم يتعّرض لالنتكاس، 

أي أّن مراحل المرض تمر بفترات يمكن أن تهدأ فيها األعراض أو حتى تختفي تماًما. لدى بعض 
المرضى، يتقّدم المرض باعتدال دون أي انزعاج شديد أو تقييد للحركة. تلقّي العالج المناسب مبكًرا 

يمكن أن يمنع أو يبطئ على األقل من ظهور قيود على الحركة في وقت الحق.

ومع ذلك، إذا تُرك دون عالج، يمكن أن يؤّدي التهاب العمود الفقري إلى انخفاض كبير في الحركة أو 
فقدانها. عالوة على ذلك، يمكن أن تحّد الشكاوى العامة األخرى بصورة كبيرة من جودة حياتك، وكذلك 

حياتك االجتماعية. لذلك، من المهم البدء في عالج المرض في أقرب وقت ممكن.

اعتماًدا على مدى تقدم المرض وشدته، قد يجمع أطباؤك بين طرق عالج مختلفة. في الوقت نفسه، 
يمكنك أيًضا فعل بعض األشياء البسيطة في حياتك اليومية للمساعدة في نجاح العالج والحفاظ على 

جودة حياتك.

التكيف بصورة جيدة رغم اإلصابة بداء بيشتيرو

من الجيد أن تعرف:
يُعتبر الهدف من العالج هو تقليل األلم وتيبس المفاصل التدريجي الناتج عن التعّظم، وكذلك الحفاظ 

على قدراتك البدنية وبالتالي جودة حياتك.
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خيارات العالج المتاحة لي
العالج غير الدوائي:

•  العالج الطبيعي والعالج بالتمارين الرياضية: يمكن استخدام تمارين مختلفة للحفاظ على القدرة على 
التحرك، وتقليل األلم، وتحسين تموضع الجسم وتناسق حركاته، والوقاية من السقوط.

•  العالج الطبيعي: يمكن استخدام وسائل مثل العالج بالبرودة أو الحرارة لتخفيف األلم.

•  العالج الوظيفي: ممارسة حركات تخفيف آالم المفاصل وتعلم كيفية استخدام وسائل المساعدة بصورة 
صحيحة في الحياة اليومية.

العالج بالعقاقير:
•  العقاقير المضادة لاللتهاب غير الستيرويدية )NSAIDs(: عبارة عن مسكنات األلم التي يمكنها 

أيًضا تثبيط االلتهاب.

.(]DMARDs[ الدواء األساسي )العقاقير المضادة للروماتيزم االصطناعية التقليدية المعّدلة للمرض  •

 •  في حالة االستجابة غير الكافية أو عدم تحّمل الدواء األساسي، انتقل إلى األدوية 
الحيوية/البدائل الحيوية.

•  األدوية الحيوية/البدائل الحيوية عبارة عن عقاقير أُنتجت بالتكنولوجيا الحيوية )أيًضا عقاقير 
DMARDs الحيوية(. هناك العديد من فئات المواد الفعالة، والتي، تعمل تماًما مثل منتجات 

DMARDs االصطناعية التقليدية، تقلل من رد الفعل المفرط للجهاز المناعي. فهي تتدّخل في واحدة 
من العمليات المختلفة لالستجابة المناعية للجسم، وبالتالي يمكن أن تقلل من االلتهاب.

العالج النفسي:
•  التأقلم مع المشكالت النفسية التي تحدث بسبب المرض، واألمراض المصاحبة، واأللم المزمن.

التدابير الطبية االجتماعية:
•  إعادة التأهيل: على سبيل المثال، التمارين المنتظمة للمرضى الذين يعانون من داء بيشتيرو

الجراحة )فقط في حالة التفاقم الشديد للمرض وعدم نجاح اإلجراءات األخرى(:
•  استبدال مفصل الورك )البدلة الداخلية الكاملة( في حالة تلف مفصل الورك

•  تثبيت الكسور الفقرية

•  جراحة ترميمية للمرضى المصابين بداء بيشتيرو والذين لم يعد 
بإمكانهم التوازن بشكل مستقيم إلى األمام
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العودة إلى الحياة الطبيعية رغم اإلصابة بداء بيشتيرو. 
بأقصى سرعة.

"هدفي التالي:

إلى برلين.
لقد وجدت بالفعل

الطريق:
بنفسي."

الرجوع من سويسرا

- أندرياس، عام: 1980

اكتشف المزيد عن أندرياس واكتشف نصائح ثمينة حول كيفية التعامل مع 
www.hexal.de/patienten/feelinx المرض في الحياة اليومية على الموقع
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الرياضة والتمارين
يمكن أن يكون للرياضة آثار إيجابية على داء بيشتيرو. لذلك، من المهم ممارسة التمارين الرياضية 

بانتظام باإلضافة إلى أخذ دوائك. يكمن الهدف من النشاط البدني في الحفاظ على عضالتك وتقويتها من 
أجل استقرار وضعية جسمك أو حتى تحسينها. وفي الوقت نفسه، يمكنك زيادة لياقتك البدنية وتعزيز 

الدورة الدموية وزيادة قدرة التنفس لديك. تعتمد أنواع الرياضة المناسبة لك على مرحلة المرض 
واألعراض الفردية التي تعاني منها.

الرياضات الُموصَى بها هي:
•  السباحة

•  التزلج الريفي

•  التنزه سيًرا على األقدام لمسافة طويلة/المشي

•  ركوب الدراجات

•  التمارين الرياضية

•  الكرة الطائرة

تحدث إلى طبيبك قبل بدء ممارسة رياضة جديدة. حيث يمكنه مساعدتك في تقييم ما إذا كانت الرياضة 
مناسبة لك. احرص على عدم إجهاد نفسك )خاصة إذا كنت تعاني من أمراض أخرى( والتزم بحدود 
قدراتك البدنية. من المهم أيًضا استخدام المعدات المناسبة والحرص الدائم من أجل منع وقوع الحوادث.

تخفيف العمل اليومي
في معظم الحاالت، يمكنك االستمرار في ممارسة مهنتك حتى بعد تشخيص إصابتك بداء بيشتيرو. 

ومع ذلك، يجب عليك التأكد من أن عملك ال يتطلّب جهًدا جسديًا كبيًرا وأن وضعية جسمك تظل 
مستقيمة، وليست منحنية أو ملتوية لفترات طويلة. ستكون الوظيفة التي يمكنك فيها التبديل بين الوقوف 
والجلوس والمشي هي الوظيفة المثالية. يجب أن تكون قادًرا أيًضا على العمل في بيئة جافة خالية من 
التيارات. نظًرا لزيادة خطر اإلصابة بكسر في العظام، يجب عليك تجنب الوظائف التي تنطوي على 

خطر كبير لوقوع حوادث.

يجب عليك التأكد من ضبط مقعدك على االرتفاع الصحيح، خاصةً إذا كنت تقوم بنشاط وأنت في 
وضعية الجلوس. إذا كانت قدرة الورك لديك على الحركة محدودة، فقد يكون من المفيد تكييف مقعدك 

بما يتماشى مع هذا القيد. كما يمكن أن يضمن وجود سطح طاولة مائل أو ملحق مكتب قابل للتعديل 
بقاء وضعية جسمك مستقيمة.
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توصيات للحياة اليومية
يمكن أن يظهر داء بيشتيرو في صور متعددة جًدا ويتقّدم بصورة مختلفة لدى كل مريض. ومع ذلك، 
يمكن أن يكون لك تأثيًرا كبيراً على تقّدم مرضك من خالل تنفيذ نصائح معينة في حياتك اليومية. إذا 

الحظت أن رقبتك أصبحت حساسة جًدا تجاه الشد، فيجب عليك ارتداء سترة ذات رقبة أو وشاح. يمكن 
لألحذية ذات النعل السميك المرن أن تحمي العمود الفقري من عدم االتزان عند المشي وبالتالي تمنعك 
من وضعيات خاطئة لجسمك. يمكن للمتخصصين في مجال أحذية تقويم العظام صناعة حذاء خصيًصا 

لك بكعب مناسب.

يُعد وجود مقعد سيارة مثبتًا على الوضع المالئم أمًرا مهًما على وجه التحديد لرحالت السيارة الطويلة. 
ال تضبط المقعد على مستوى منخفض للغاية. إذا كان المقعد مائاًل إلى الخلف أكثر من الالزم، فإن وجود 
وسادة المقعد التي تكون رقيقة من األمام وسميكة من الخلف يمكن أن تضمن وضع جلوس أكثر استقامة. 
يجب أن تكون مساند الرأس مثبتة في االرتفاع الصحيح وأال تكون بعيدة عن الرأس عند الجلوس بوضع 

طبيعي. وتُعّد أمًرا ضروريًا، خاصةً عندما يكون العمود الفقري متصلبًا للغاية، لمنع حدوث كسر في 
العنق في حالة وقوع حادث.

الوضع المثالي للسرير واالستلقاء
•  تأكد من أن مرتبة فراشك ثابتة.

•  اختر الشكل الصحيح للوسادة )يجب أن يكون رأسك في مستوى مماثل لجسمك؛ تجنّب استخدام 
الوسائد الكثيرة جًدا أو الكبيرة جًدا(.

•  تجنّب االستلقاء على جانبك لفترة طويلة؛ استدر على بطنك لبعض الوقت كل ليلة.

•  في حالة التهاب المفاصل ما عدا العمود الفقري: ضعها في الوضع الطبيعي، على سبيل المثال، مّد 
مفصل الركبة أو اثِن الكاحل بزاوية قائمة.

•  ال تستلِق بينما تضع ساقًا على أخرى في حالة تأثر مفصل الورك أو الركبة أو الكاحل.

يمكنك العثور على المزيد من االقتراحات للتعامل مع مرضك بصورة 
يومية هنا:

www.hexal.de/patienten/feelinx

من الجيد أن تعرف:
إذا كانت حركة العمود الفقري مقيدة بشدة، فقد يكون من الصعب النظر للخلف. في هذه الحالة، 
يجب أن تقوم بتركيب مرايا مناسبة على سيارتك لتوسيع مجال رؤيتك وتجنّب تعريض نفسك 

واآلخرين للخطر.
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التدخين
إذا كنت مصابًا بداء بيشتيرو وتدخن أيًضا، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع تقّدم حالة التيبّس لديك. مقارنةً 

بغير المدخنين، عانى المرضى المدخنون مّما يلي:

•  ظهور مبكر ألعراض المرض

•  ألم أكثر شدة

•  تيبّس سريع في العمود الفقري وما يرتبط به من قصور في القدرات الوظيفية

إذا كنت تعاني من داء بيشتيرو، فيُوصى بالتالي
أقلع عن التدخين أو قلل الكمية التي تدخنها بصورة كبيرة.

الحمل والرضاعة الطبيعية
إذا بدأ الحمل في مرحلة ال تعانين فيها من أي أعراض، فإن احتمالية أنِك ستعانين من نوبة احتدام 

خالل األشهر التسعة القادمة هي تقريبًا نفس االحتمال بالنسبة إلى المريضات غير الحوامل. ومع ذلك، 
يزيد خطر حدوث نوبة احتدام إذا زاد نشاط المرض أثناء الحمل.

عند التخطيط للحمل، ناقشي مع طبيبِك ما إذا كان يجب عليِك االستمرار في أخذ دوائِك، أو تبديله، 
أو إيقافه. ينطبق األمر نفسه على الرضاعة الطبيعية: يمكن أن تنتقل بعض األدوية إلى حليب الثدي، 

وبالتالي يجب أن تبدئي في أخذها مرة أخرى فقط بمجرد توقفِك عن إرضاع طفلِك. يجب أال تتأثر 
الخصوبة والحمل سلبًا لدى المرضى الذين يعانون من داء بيشتيرو. على الرغم من تيبس المفاصل 

العجزية الحرقفية أو مفاصل الورك االصطناعية، إال أّن الوالدة القيصرية عادةً ما تكون غير ضرورية 
ويمكن أن تحدث والدة طبيعية.
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إذا تم تشخيص إصابتك للتو بـ"داء بيشتيرو"، أو ربما اقترح عليك أطبائك نوًعا جديًدا من العالج، 
فعلى األرجح تراودك الكثير من األسئلة. لضمان عدم نسيان أي شيء عند التحدث إلى أطبائك، يجب 

عليك وضع قائمة باألسئلة مقدًما. لقد أدرجنا بعض األسئلة األكثر شيوًعا لمساعدتك.

•  ما مدى شدة مرضي؟

 •  ما نوع العالج الذي توصيني به؟
وكيف يعمل؟

•  ما اآلثار الجانبية التي يمكن أن يسببها العالج؟

•  كم مرة يجب أن أحضر إلجراء فحوصات؟

•  ما الذي يمكنني فعله لدعم عالجي؟

•  ماذا يحدث إذا لم يكن للعالج تأثير إيجابي كاٍف؟

•  هل سيؤثر المرض/العالج على حياتي اليومية؟

•  هل يمكنني مواصلة العمل؟

•  كيف يمكنني التواصل مع المرضى اآلخرين؟

•  أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات عن المرض/العالج؟

مالحظاتكأسئلة لألطباء المتابعين لك
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عناوين مفيدة

لمزيد من المعلومات حول داء بيشتيرو، قمنا بتجميع عناوين مختلفة لمنظمات رعاية المرضى، وصفحات 
معلومات عن المساعدة الذاتية والجمعيات المهنية.

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e. V. 
]الجمعية األلمانية لداء بيشتيرو[

Metzgergasse 16
Schweinfurt 97421، ألمانيا

هاتف: 22033 09721
الفاكس: 22955 09721

dvmb@bechterew.de :البريد اإللكتروني
www.bechterew.de :الموقع اإللكتروني

شبكة للمساعدة الذاتية للمرضى الذين يعانون من داء بيشتيرو أو أمراض العمود الفقري االلتهابية ذات الصلة.

Deutsche Morbus-Bechterew-Stiftung 
]المؤّسسة األلمانية لداء بيشتيرو[

Metzgergasse 16
Schweinfurt 97421، ألمانيا

هاتف: 22033 09721
الفاكس: 22955 09721

stiftung@bechterew.de :البريد اإللكتروني
www.dmb-stiftung.de :الموقع اإللكتروني

تعمل المؤسسة على تعزيز األبحاث في مجال داء بيشتيرو وأمراض العمود الفقري االلتهابية ذات الصلة.

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V. 
]الرابطة األلمانية االتحادية ألمراض الروماتيزم[

Welschnonnenstr. 7
Bonn 53111، ألمانيا

هاتف: 766060 0228
الفاكس: 7660620 0228

bv@rheuma-liga.de :البريد اإللكتروني
www.rheuma-liga.de :الموقع اإللكتروني

وتُعّد منظمة مساعدة ذاتية تُبلّغ األشخاص المصابين وتقّدم المشورة لهم وتقّدم المساعدة العملية بصورة مستقلة.

Deutsche Gesellschaft für Rheumatology e.V. 
]الجمعية األلمانية ألمراض الروماتيزم[

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
Berlin 10179, ألمانيا

هاتف: 24048470 030
الفاكس: 24048479 030

info@dgrh.de :البريد اإللكتروني
www.dgrh.de :الموقع اإللكتروني

المجتمع الطبي/العلمي األلماني النشط في مجال أمراض الروماتيزم. حيث ينهض بالعلوم واألبحاث المتعلقة 
بأمراض الروماتيزم ويعمل كمجتمع مستقل.

Berufsverband Deutscher Rheumatologen e. V. 
]الرابطة المهنية ألطباء الروماتيزم األلمان[

Silke Zinke األستاذ الدكتور
Dr.-Max-Str. 21

Grünwald 82031، ألمانيا
هاتف: 904141413 089

الفاكس: 904141419 089
kontakt@bdrh.de :البريد اإللكتروني

www.bdrh.de :الموقع اإللكتروني

يمثل جميع أخصائي أمراض الروماتيزم الذين يمارسون الطب بصورة مهنية. ويقّدم معلومات ومساعدة 
للمرضى الذين يعانون من أمراض روماتيزمية في رحلة بحثهم عن أخصائي مؤهل لعالج أمراض الروماتيزم.

ال يحل هذا الكتيب محل المشورة المهنية التي يقّدمها األطباء المتابعون لك. لمزيد من المعلومات 
حول مرضك، يُرجى التواصل معهم.
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المصطلحات مسرد 

حاد: مرض مفاجئ وعادةً ما يكون مرًضا قصير األجل؛ عكس المرض المزمن.

الخاليا البائية: أيًضا: الخاليا الليمفاوية البائية؛ تُعّد مجموعة من خاليا الدم البيضاء القادرة على تكوين خاليا البالزما التي بدورها تشّكل 
أجساًما مضادة ضد مسببات األمراض؛ وتنتمي إلى جهاز المناعة.

 األدوية الحيوية: األدوية الحيوية عبارة عن أدوية ذات بنية معقدة ووزن جزيئي مرتفع تُنتج بالتكنولوجيا الحيوية، أي باستخدام الكائنات 
الحية الحيوية.

البدائل الحيوية: البدائل الحيوية عبارة عن أدوية بيولوجية تشبه الدواء األصلي المتوفر بالفعل من حيث السالمة والفعالية والجودة. لهذا 
الغرض، يجري اختبار البدائل الحيوية باستخدام طريقة اعتماد صارمة.

مزمن: مرض طويل األمد )أكثر من أربعة أسابيع(، غالبًا ما يكون غير قابل للشفاء؛ عكس المرض الحاد.

داء كرون: داء األمعاء االلتهابي المزمن، والذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب األمعاء بأكملها. يتأثر جزء من األمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة 
على نحو أساسي.

السيتوكينات: مواد مرِسلة إلرسال اإلشارة للجهاز المناعي.

التهاب األصابع: التهاب في إصبع في اليد أو القدم.

)العقاقير المضادة للروماتيزم المعّدلة للمرض DMARDs: عبارة عن أدوية مختلفة يمكن أن تبطئ تقّدم المرض في مجال الروماتيزم. مقسمة 
إلى أدوية مصنعة اصطناعيًا )sDMARD( وأدوية مصنعة بيولوجيًا )bDMARD(. تنتمي tsDMARDs )االصطناعية الموجهة/ العقاقير 

.csDMARDs مع العقاقير االصطناعية التقليدية sDMARDs الموجهة( إلى

التهاب االرتكاز: التهاب مواضع ربط األوتار.

جين HLA-B27: عبارة عن جين من مجموعة مستضدات الكريات البيضاء البشرية )HLA(، الذي يلعب دوًرا مهًما في الجهاز المناعي؛ يزيد 
وجود جين HLA-B27 من احتمالية اإلصابة بداء بيشتيرو )التهاب الفقرات التيبسي(.

 الجهاز المناعي: عبارة عن نظام الدفاع عن الجسم ضد مسببات األمراض واألجسام الغريبة؛ يتكون من أعضاء مختلفة وأنواع خاليا 
ومواد ُمرِسلة.

الحدب: عبارة عن انحناء أمامي للعمود الفقري؛ ويُعرف أيًضا باسم الُحداب.

 كريات الدم البيضاء: تسّمى أيًضا: خاليا الدم البيضاء؛ موجودة في الدم، ونخاع العظم، واألعضاء اللمفاوية وتلعب دوًرا مهًما في 
جهاز المناعة.

العقاقير المضادة لاللتهاب غير الستيرويدية )NSAIDs(: عبارة عن مسكنات األلم التي يمك نها أيًضا تثبيط االلتهاب.

بانيات العظم: عبارة عن خاليا معينة مسؤولة عن تكوين نسيج العظام في سياق إعادة تشكيل العظام.

هشاشة العظم: عبارة عن انخفاض في كثافة العظام؛ نذير تخلخل العظام.

تخلخل العظام: يسّمى أيًضا: ضمور العظم؛ عبارة عن زيادة تكسر أنسجة العظام بسبب المرض.

الصدفية: أيًضا: الصدفية الشائعة؛ تُعّد الشكل األكثر شيوًعا من الصدفية تظهر فيها مناطق جلدية حمراء ذات حواف محّددة بشكل واضح 
وملتهبة ومغطاة بقشور فضية بيضاء.

المفصل العجزي الحرقفي: عبارة عن مفصل مشدود ذو قدرة محدودة على الحركة، يقع بين عظم العجز واألمعاء؛ ويشكل حلقة وصل بين 
العمود الفقري وعظم الحوض.

الخالَيا الَكاسحة: تسّمى أيًضا: الخاليا البلعمية؛ عبارة عن مجموعة من خاليا الدم البيضاء الكبيرة والمتحركة التي تلعب دوًرا رئيسيا في رد 
الفعل المناعي وتدمر الكائنات الدقيقة الُمسببة لألمراض؛ وتنتمي إلى جهاز المناعة.

التهاب المفاصل الفقارية: يشير هذا المصطلح إلى العديد من األمراض الروماتيزمية االلتهابية التي يحدث فيها التهاب مزمن، خاصةً في 
منطقة العمود الفقري؛ ويتم التمييز بين شكل محوري بصفة رئيسية )أي على العمود الفقري أو بالقرب من الجذع؛ ويشمل ذلك داء بيشتيرو( 
وشكل محيطي بصفة رئيسية )أي الطرفي، أي عند الحافة، على سبيل المثال، عند مفصل الركبة، والكاحل، وأصابع القدم، واليد، واألصابع(.

الخاليا التائية: أيًضا: الخاليا الليمفاوية التائية؛ مجموعة من خاليا الدم البيضاء؛ تنتمي إلى جهاز المناعة وتؤدي وظائف مختلفة داخله.

البدلة الداخلية الكالمة )TEP(: عبارة عن االستبدال االصطناعي لمفصل كامل.

عامل نخر الورم ألفا )TNF-α(: مادة مرسلة من جهاز المناعة تشارك في العمليات االلتهابية.

التهاب القولون التقرحي: مرض يسبب فيه الجهاز المناعي التهابًا في األمعاء الغليظة. تشمل األعراض األخرى ألم البطن واإلسهال.

التهاب العنبية: يسّمى أيًضا: التهاب القزحية؛ عبارة عن التهاب في العنبية.
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Hexal AG
Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

 يمكنك العثور على المزيد من االقتراحات للتعامل مع
مرضك بصورة يومية هنا:

www.hexal.de/patienten/feelinx

كيفية التواصل معنا:
 هل لديك أسئلة مهمة حول أدويتنا

 أو توّد طلب لوازم؟
اتصل بنا على الرقم المجاني 23 25 439 0800!

 يمكنك التواصل معنا من االثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:00 صباًحا إلى الساعة 6:00 مساًء.

 يُرجى التواصل مع طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة
حول عالجك.

المادة رقم: 49043193؛ نسخة من: 11/2021


