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عزيزي المريض، المحتويات

لقد أعطاك طبيبك هذا الكتيب ألنك ُشخصت باإلصابة "بالتهاب المفاصل الصدفي".

يهدف هذا الكتيب إلى تزويدك بمعلومات مفيدة عن التهاب المفاصل الصدفي. التهاب المفاصل 
الصدفي مرض شائع الحدوث مع الصدفية الشائعة. لذلك، ستجد أيًضا معلومات عن الصدفية 

الشائعة في هذا الكتيب. وكال المرضين مزمنين ال يمكن عالجهما بعد. من أجل فهم االرتباطات، 
والتعرف على األعراض، وفهم أهداف العالج المهمة، من الضروري أن تكون على دراية بشكل 

جيد.

وجود عالقة جيدة بين الطبيب والمريض له أهمية بالغة لنجاح العالج ال سيما بالنسبة لألمراض 
االلتهابية المزمنة. باإلضافة إلى العالج باألدوية، فإن العوامل الفردية مثل التدخين أو شرب 

الكحول أو السمنة مهمة جًدا.

نأمل أن نتمكن من مساعدتك بالمعلومات المقدمة ودعمك في تحقيق هدفك بالحصول على نوعية 
حياة غير مقيدة قدر اإلمكان.

البروفيسور والحاصل على دكتوراه في الطب أندرياس كوربر
أخصائي األمراض الجلدية

ستجد مصطلحات طبية مهمة تتعلق بالتهاب المفاصل الصدفي في مسرد المصطلحات. وهي مميزة بخط 
غامق في النص.
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ما التهاب المفاصل الصدفي؟

التهاب المفاصل الصدفي مرض التهابي مزمن يصيب المفاصل )التهاب المفاصل( يحدث باالرتباط مع 
الصدفية. على عكس المرض الحاد، مزمن تعني أنه يدوم لفترة طويلة من الوقت.

في معظم الحاالت )حوالي 75%(، يصاب المصابون أوالً بالصدفية قبل التهاب المفاصل. عاًمة، 
يصاب ما يقرب من 20 إلى 30% من جميع األشخاص المصابين بالصدفية بالتهاب المفاصل الصدفي 
بمرور الوقت. في المتوسط، هناك عشر سنوات بين حدوث الصدفية وتشخيص التهاب المفاصل. قلما 

)15%(، يحدث التهاب في المفاصل والجلد في نفس الوقت. من النادر جًدا )10% من الحاالت( أن 
يحدث التهاب المفاصل أوالً ثم يصاب الجلد بااللتهاب بمرور الوقت.

التهاب المفاصل الصدفي عبارة عن مرض مناعة ذاتية. تنطوي هذه األمراض على توجيه الخاليا 
المناعية لجهازنا المناعي على نحو خاطئ، ما يؤدي إلى اإلصابة بأمراض التهابية. عند اإلصابة 

بالصدفية، تشمل هذه العمليات االلتهابية على نحو أساسي خاليا الجلد وتحفز تغيرات الجلد النموذجية 
لهذا المرض. في حالة التهاب المفاصل الصدفي، فإنها تهاجم أيًضا خاليا الغشاء الزليلي وأوتار أصابع 

اليدين والقدمين.

من الجيد أن تعرف:
نعلم حاليًا أن التهاب المفاصل الصدفي ليس مرض جلدي تماًما. يحدث تلف الجلد والتهاب 

المفاصل بسبب نفس الخلل الوظيفي في جهاز المناعة.

َمن ُمصاب؟

 ليس لدينا معلومات كافية حتى اآلن عن األسباب الدقيقة
 اللتهاب المفاصل الصدفي، ولكن ثبت أن خطر المرض يزداد 

إذا كان األقارب المقربون مصابين بالمرض أيًضا.

 شخص ُمصاب
 في ألمانيا.

 تم استنتاجه من:
20-30% من مرضى الصدفية 

)PsO( يصابون بالتهاب 
)PsA( المفاصل الصدفي

نحو كل عام،

شخص في ألمانيا 
جرى تشخيصهم 

بالمرض.

140,000 6 من أصل 100,000

% 50

الجنسين

متساويان
في التأثر.

 يمكن أن يبدأ في أي عمر؛
 عادًة ما يجري 

تشخيصه بين عمر

30 و50.
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من األعراض المعتادة اللتهاب المفاصل الشعور باأللم )عند اللمس(، وتورم ملتهب، وخاصةً في 
مفاصل أصابع اليدين، والقدمين، والركبة، والكاحل. غالبًا ما تكون أصابع اليدين أو القدمين الفردية 

متورمة تماًما )التهاب األصابع أو "إِْصبٌَع ُسُجقِّيَّة"(. كما قد تلتهب األوتار ورابط األوتار )التهاب 
االرتكاز(. على عكس التهاب المفاصل الروماتويدي، ال تتأثر المفاصل عموًما على نحو متماثل، ولكن 
على جانب واحد فقط. غالبًا ما يعاني المصابون من ضعف في الحركة، والذي يظهر على نحو خاص 

في الصباح )تيبس المفاصل الصباحي(.

من المهم تشخيص التهاب المفاصل الصدفي في أقرب وقت ممكن، ألن العظام والغضاريف في 
المفاصل المصابة يمكن أن تتلف )تتآكل( بعد سنوات قليلة فقط.

قد يزيد خطر اإلصابة بأمراض أخرى بسبب التهاب المفاصل الصدفي. وهذا يشمل على نحو أساسي 
التهاب العين، وأمراض القلب واألوعية الدموية، والسكري، واضطرابات القلق، واالكتئاب، وأمراض 

األمعاء االلتهابية المزمنة، مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي.

كيف يتجسد التهاب المفاصل الصدفي؟
يمكن تصنيف أعراض التهاب المفاصل الصدفي كعالمات اللتهاب الجلد والمفاصل. مع الصدفية، 
تتكون خاليا جلدية جديدة أكثر من تلك التي تتقشر من الطبقة العليا من الجلد. تلتصق خاليا الجلد 
المجاورة ببعضها البعض، وتحدث سماكة في البشرة، وتتكون اللويحات النموذجية. وهي أجزاء 

مرتفعة ومحمرة وجافة من الجلد ُمغطاة بقشور بيضاء فضية محددة بوضوح بحدود رفيعة باللون 
األحمر. يحدث هذا االحمرار بسبب األوعية الدموية الُموسَّعة التي تدخل من خاللها خاليا التهابية معينة 
ومواد مرسلة من الجهاز المناعي إلى الجلد. يمكن أيًضا رؤية تغيرات في األظافر في بعض الحاالت. 

من بين أشياء أخرى، تظهر عادةً ثلمات )ُحفر( بحجم رأس الدبوس أو بقع المعة باللون األصفر-
األحمر-البني أسفل سطح الظفر )بقع الزيت(.

تطور التهاب المفاصل الصدفي يختلف من شخص آلخر. يتطور المرض غالبًا على هيئة نوبات 
تهيج التي تهدأ بينها األعراض أو حتى تختفي تماًما.
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ما األسباب؟
لم يجري بعد توضيح ما الذي يؤدي إلى خلل وظيفي في جهاز المناعة يسبب التهاب المفاصل الصدفي 
على نحو كامل. وفقًا للخبراء، من المحتمل أن تؤدي العوامل الجينية والبيئية دوًرا في تطور المرض.

يمكن أن تسبب العوامل الجينية )مثل مستضد HLA-B27( استعداًدا عالياً لإلصابة بمرض التهاب 
المفاصل الصدفي. ومع ذلك، في كثير من الحاالت، ال يمكن تحديد العامل الدقيق الذي أدى إلى 

اإلصابة بالتهاب المفاصل الصدفي.

وهناك عوامل أخرى، تُعرف باسم العوامل المحفزة، يمكن أن تجتمع وتؤدي إلى تفشي المرض. 
وهي تشمل:

من الجيد أن تعرف:
على الرغم من أن سبب التهاب المفاصل الصدفي غير معروف تماًما حتى اآلن، إال أن الباحثين 

قد حددوا بالفعل العديد من الخاليا والمواد المرسلة لجهاز المناعة التي تشارك في عملية 
المرض االلتهابي.

وتشمل هذه مواد اإلشارة مثل عامل نخر الورم ألفا )TNFα(، أو إنترلوكين 12 )IL-12(، أو 
رت أنواع عديدة من العالج فعالة في عالج التهاب  IL-17، أو IL-23. بناًء على هذه النتائج، ُطّوِ

المفاصل الصدفي في السنوات األخيرة.

التغيرات الهرمونية
)مثل الحمل، والبلوغ(

اإلجهاد العاطفي

زيادة الوزن حاالت العدوى
)من البكتيريا أو الفيروسات(

الحساسية األدوية
)مثل حاصرات بيتا(
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التهاب المفاصل الصدفي عبارة عن مرض التهابي مزمن. ومع ذلك، يمكن السيطرة عليه على نحو 
جيد من خالل التشخيص والعالج المبكرين. من المهم أن تتجنب السماح بتقييد حياتك بسبب المرض 
وال تتردد في طلب الدعم من األصدقاء أو أفراد العائلة أو الزمالء، إذا لزم األمر. هناك أيًضا العديد 

من العوامل في الحياة اليومية ليست فقط عوامل خطر لإلصابة بالتهاب المفاصل الصدفي، ولكن يمكن 
أن يكون لها أيًضا تأثير سلبي على كيفية تطور المرض )مثل التدخين، واالستهالك المفرط للكحول، 

والسمنة المفرطة(.

نظًرا للتغيرات الجلدية الواضحة، فإن المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي غالبًا ما يعانون من االستبعاد 
بواسطة المجتمع أكثر من األشخاص ذوي الجلد الصحي )وصمة(. ونتيجةً لذلك، يُبلغ المصابون عن 

مشاعر القلق والعار، بما في ذلك االنسحاب من المجتمع. يمكن أن يعاني المصابون أيًضا من االكتئاب أو 
األمراض العقلية األخرى. في الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي األعراض المعتادة اللتهاب المفاصل، مثل األلم 

والقدرة المحدودة على الحركة، إلى صعوبة أو حتى استحالة القيام باألنشطة اليومية البسيطة. لذلك، من 
المهم البدء في عالج المرض في أقرب وقت ممكن.

اعتماًدا على مسار تطور المرض وشدته، قد يجمع أطباؤك بين أساليب عالج مختلفة. في الوقت نفسه، 
يمكنك أيًضا القيام ببعض األشياء البسيطة في حياتك اليومية للمساعدة في نجاح العالج والحفاظ على 

جودة حياتك.

خيارات العالج

على نحو عام:
 •  الكريمات المرطبة والمغذية، أو المراهم أو اللوشن بدون مكونات فعالة ومع اليوريا و/أو 

حمض الساليسيليك

•  األشعة فوق البنفسجية )UV(/العالج باالستحمام/العالج بالضوء

•  العالج باالستحمام والعالج المناخي

العالج بالعقاقير:
•  عالج خارجي )موضعي(: على سبيل المثال بالكورتيزون )القشرانيات السكرية( و/أو نظائر 

فيتامين )د(

•  العقاقير المضادة لاللتهاب غير الستيرويدية )NSAIDs(: مسكنات األلم التي يمكن أيًضا أن 
تثبط االلتهاب

•  الكورتيزون )القشرانيات السكرية(: يعمل بسرعة ضد االلتهاب؛ يُستخدم في شكاوى المفاصل 
الظاهرية؛ قد يفاقم الصدفية

•  األدوية األساسية: األدوية االصطناعية التقليدية، مثل MTX، والفومارات، والسايكلوسبورين، 
واألسيترين

•  في حالة االستجابة غير الكافية لألدوية األساسية أو عدم تحملها، انتقل إلى األدوية الحيوية/
البدائل الحيوية. األدوية الحيوية/البدائل الحيوية عبارة عن عقاقير أُنتجت بالتكنولوجيا الحيوية. 

هناك فئات عديدة للمواد الفعالة، والتي، مثلها مثل األدوية التقليدية االصطناعية، تقلل من رد 
الفعل المفرط للجهاز المناعي. فهي تتدخل في واحدة من العمليات المختلفة لالستجابة المناعية 

للجسم، وبالتالي يمكن أن تقلل من االلتهاب.

العيش بطريقة جيدة رغم اإلصابة بالتهاب المفاصل الصدفي

من الجيد أن تعرف: تتمثل أهداف عالج التهاب المفاصل الصدفي في تقليل األلم والنشاط 
االلتهابي، والحفاظ على الحركة، ومنع تلف المفاصل، وتحسين األعراض الجلدية.
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النظام الغذائي
ال يوجد نظام غذائي خاص اللتهاب المفاصل الصدفي. ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي متوازن وغني 
بالفيتامينات أمر ضروري لصحتنا. حتى إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الصدفي، فيمكن أن يساعدك 

ذلك على تقوية جهازك المناعي وتقليل خطر اإلصابة بأمراض األيض وأمراض القلب واألوعية 
الدموية. كما يمكن أن يساعدك على الحفاظ على وزن صحي للجسم وتجنب السمنة، ما بدوره يمكن أن 

يكون له تأثير إيجابي على تطور مرض التهاب المفاصل الصدفي.

من خالل تجربة أطعمة مختلفة، يمكنك أيًضا معرفة ما إذا كانت بعض األطعمة تزيد من شكواك 
الفردية. يجب عليك تجنب هذه في المستقبل.

مثال على النظام الغذائي الصحي:
•  اتبع نظاًما غذائيًا متنوًعا ومتوازنًا.

•  ليس أكثر من حصتين صغيرتين من اللحم والنقانق في األسبوع.

•  السمك مرتين أسبوعيًا - توفر األسماك الدهنية )مثل السلمون، والرنجة( 
كمية كافية من أحماض أوميغا3-- الدهنية.

 •  خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا - خضروات أكثر 
من الفاكهة.

•  استخدام زيت بذور الكتان أو بذور اللفت أو القنب أو الجوز.

•  مثبطات PDE4: تعمل مثبطات الفوسفوديستيراز على تحويل تحرير المواد المرسلة من جهاز 
المناعة وبالتالي تقليل االستجابة االلتهابية؛ ال تستخدمها إال بعد االستجابة غير الكافية للعالج 

باألدوية االصطناعية التقليدية أو ضعف تحملها.

تدابير إضافية أخرى:
•  العالج الطبيعي )التمارين العضلية العالجية(: يمكن استخدام تمارين متنوعة للحفاظ على حركة 
المفاصل، وتقليل األلم، وتحسين الحركة، ومنع حدوث تلف طويل األمد للجهاز العضلي الهيكلي.

•  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.

•  التدريب الوظيفي: تمارين عالجية بالماء الدافئ أو باألجهزة الرياضية

•  تدريب التحفيز الذاتي/استرخاء العضالت التدريجي )السيطرة على اإلجهاد(
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تخفيف العمل اليومي
حتى إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الصدفي، يمكنك بشكا أساسي االستمرار في ممارسة أي مهنة 
تقريبًا. بسبب التهاب المفاصل، يجب عليك التأكد من أن مكان عملك مريح، خاصةً إذا كانت وظيفتك 

تتضمن الجلوس في مكتب.

من المهم على نحو خاص التأكد من ضبط موضع كرسي المكتب بطريقة صحيحة. كما أن مساند 
الذراع المريحة، وحوامل الكمبيوتر المحمول، والشاشات ذات األذرع الدوارة، ولوحات المفاتيح القابلة 

للتعديل مفيدة أيًضا. يمكن استخدام فأرة الكمبيوتر العمودية التي تقلل من الحاجة إلى لف ساعدك أو 
يدك. عند كتابة نصوص طويلة، يمكن أيًضا لبرنامج التعرف على الكالم الذي يمكنك إمالءه جعل 

األمور أسهل بكثير.

هناك أيًضا تحديات مهنية في مناطق العمل التي يتعرض فيها جلدك إلجهاد متزايد. وينطبق ذلك، على 
سبيل المثال، على مهن التمريض، أو المهن ذات الدرجة العالية من تكون الغبار في 

الغرف المغلقة )مثل النجار، ومركب البالط(، أو 
العمل في بيئة رطبة )مثل موظفي التنظيف( أو 

مع المواد الكيميائية )مثل مصففي الشعر(.

في الحياة اليومية
هناك العديد من العوامل في الحياة اليومية ليست فقط عوامل خطر لإلصابة بالتهاب المفاصل الصدفي، 

ولكن يمكن أن يكون لها أيًضا تأثير سلبي على كيفية تطور المرض. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، 
التدخين، واالستهالك المفرط للكحول، وزيادة الوزن. يجب أن تتجنب الثالثة أمور جميعًا إن أمكن. 
وينطبق األمر نفسه على اإلجهاد النفسي، واإلجهاد الميكانيكي الشديد على الجلد )على سبيل المثال، 

بسبب ضيق المالبس أو خدشها( وحروق الشمس.

ليس من المفيد فقط تغيير نمط حياتك، ولكن يمكنك أيًضا طلب الدعم بشكل فعال من األشخاص الذين 
تعرفهم. قد يكون هؤالء األشخاص األطباء المعالجين لك أو أفراد األسرة أو األصدقاء. يمكنك أيًضا 

التحدث مع أشخاص آخرين مصابين. إن مجرد التحدث بصراحة مع اآلخرين حول مرضك يمكن أن 
يساعدك على التعامل معه على نحو أفضل.



www.hexal.de

1617

الشراكة
التهاب المفاصل الصدفي يمكن أن يؤثر على الشراكات والنشاط 
الجنسي. قد يعاني المصابون من انخفاض تقدير الذات والقلق من 
رفض شريكهم. في الوقت نفسه، يمكن أن تحد تغيرات الجلد من 

اإلحساس باللمس أو حتى تؤدي إلى األلم.

 إذا كان هذا هو الحال معك، فتحدث مع شريكك وكن صريًحا بشأن 
ما تشعر به.

إذا كان اللتهاب المفاصل الصدفي تأثير سلبي على حياتك الجنسية، 
يمكنك أيًضا استشارة معالج جنسي. في بعض األحيان، يكفي فقط 

عدد قليل من الجلسات إليجاد طريقة للتعامل مع المرض.

إذا جرى تشخيص إصابتك للتو بمرض "التهاب المفاصل الصدفي"، أو ربما اقترح عليك أطبائك 
نوًعا جديًدا من العالج، فقد تكون لديك أسئلة كثيرة. لضمان عدم نسيان أي شيء عند التحدث إلى 
أطبائك، يجب عليك إنشاء 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 علّي الحضور إلجراء الفحوصات؟

•  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؟

أسئلة ألطبائك



www.hexal.de

1819

عناوين مفيدة

لمزيد من المعلومات حول التهاب المفاصل الصدفي، جمعنا مجموعة من العناوين لمنظمات رعاية 
المرضى وصفحات المساعدة الذاتية والجمعيات المهنية.

Deutscher Psoriasis Bund e. V. 
]الجمعية األلمانية لعالج الصدفية[

Seewartenstrasse 10
Hamburg 20459، ألمانيا

هاتف: 2233990 040
info@psoriasis-bund.de :البريد اإللكتروني

www.psoriasias-bund.de :الموقع اإللكتروني

جمعية غير ربحية لألشخاص الذين يعانون من الصدفية، وتنشط في جميع أنحاء البالد. تدعم اهتمامات 
المتضررين ومصالحهم.

Deutsche Rheuma-Liga e. V. 
]الرابطة األلمانية االتحادية للروماتيزم[

Welschnonnenstr. 7
Bonn 53111، ألمانيا

هاتف: 766060 0228
فاكس: 7660620 0228

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

منظمة مساعدة ذاتية تقوم على نحو مستقل بإعالم األشخاص المصابين وتقديم المشورة لهم وتوفر 
المساعدة العملية.

Bitte berühren – Gemeinsam aktiv gegen Schuppenflechte 
]ُيرجى اللمس – العمل بنشاط مًعا لمكافحة الصدفية[

www.bitteberuehren.de :الموقع اإللكتروني

 Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V. الموقع اإللكتروني لجمعية 
]الجمعية المهنية ألطباء الجلدية األلمان[ مع تقارير الخبراء ومعلومات ونصائح لألشخاص المصابين 

بالصدفية وأقاربهم.

PsoNet – الشبكات اإلقليمية لعالج الصدفية في ألمانيا

UKE Hamburg ,CVderm عناية
Martinistraße 52

Hamburg 20246، ألمانيا
هاتف: 741055428 040
فاكس: 741055348 040

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

مجموعة من أطباء األمراض الجلدية والمتخصصين منظمين في شبكات إقليمية لعالج الصدفية. توفر 
خاصية بحث عن األطباء والشبكات اإلقليمية.

Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG( 
]الجمعية األلمانية لألمراض الجلدية[

Robert-Koch-Platz 7
Berlin 10115, ألمانيا

هاتف: 2462530 030
فاكس: 24625329 030

ddg@derma.de :البريد اإللكتروني
www.derma.de :الموقع اإللكتروني

جمعية الخبراء العلميين ألطباء األمراض الجلدية المتحدثين باأللمانية. يعزز علم األمراض الجلدية 
وعلم األمراض التناسلية وأمراض الحساسية من الناحية العلمية والعملية.

Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V. (DGRh( 
]الجمعية األلمانية ألمراض الروماتيزم[

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
Berlin 10179, ألمانيا

هاتف: 24048470 030
فاكس: 24048479 030

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

الجمعية الطبية/العلمية األلمانية النشطة في مجال أمراض الروماتيزم. تروج لعلوم وأبحاث أمراض 
الروماتيزم وتعمل كجمعية مستقلة.
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مالحظاتك

Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD( 
]الجمعية المهنية ألطباء الجلدية األلمان[

Schumannstr.18
Berlin 10117, ألمانيا

هاتف: 24625353 030
فاكس: 24625333 030

m.grote@bvdd.de :البريد اإللكتروني
www.bvdd.de :الموقع اإللكتروني

جمعية أطباء األمراض الجلدية األلمان المسجلين لتمثيل مصالحهم االقتصادية والسياسة االجتماعية.

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

الدكتور الحاصل على دكتوراه في الطب سيلك زينك
Dr.-Max-Str. 21

Grünwald 82031، ألمانيا
هاتف: 904141413 089
فاكس: 904141419 089

kontakt@bdrh.de :البريد اإللكتروني
www.bdrh.de :الموقع اإللكتروني

تمثل كافة أخصائي أمراض الروماتيزم الذين يمارسون المهنة. تقدم معلومات ومساعدة للمرضى الذين 
يعانون من أمراض روماتيزمية في بحثهم عن طبيب روماتيزم مختص.

ال يحل هذا الكتيب محل المشورة المهنية التي يقدمها أطبائك. لمزيد من المعلومات حول 
مرضك، يُرجى التواصل معهم.
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المصطلحات مسرد 

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

التهاب المفاصل: مرض تكون فيه المفاصل ملتهبة، وغالبًا ما يصاحبه ألم وتورم.

تدريب التحفيز الذاتي: إجراء استرخاء يُجريه المريض على نحو مستقل، ما يسمح بالتخلص من اإلجهاد وأعباء الحياة اليومية من خالل 
حالة تأملية.

حاصرات بيتا: دواء لعالج ارتفاع ضغط الدم ومرض القلب التاجي.

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

البدائل الحيوية: البدائل الحيوية عبارة عن أدوية حيوية يمكن مقارنتها باألدوية األصلية المتوفرة بالفعل من حيث السالمة والفعالية والجودة. 
لهذا الغرض، تُختبر البدائل الحيوية باستخدام طريقة اعتماد صارمة.

مزمن: مرض طويل األمد )أكثر من أربعة أسابيع(، غالبًا ال يمكن عالجه؛ عكس المرض الحاد.

الكورتيزون: أيًضا القشرانيات السكرية. يعمل بسرعة ضد االلتهاب، ولكن يجب استخدامه لفترة قصيرة فقط.

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

مرض السكري: بدقة أكثر: سكري البول؛ اضطراب أيض السكر، يتميز بارتفاع مزمن في مستوى السكر في الدم.

لة لمسار المرض )DMARDs): أدوية مختلفة يمكن أن تبطئ تطور المرض من النطاق الروماتيزمي. تنقسم  عقاقير مضادة للروماتيزم ُمعدِّ
إلى أدوية ُمصنَّعة صناعيًا )sDMARDs( وأدوية ُمصنَّعة بيولوجيًا )bDMARDs(. تنتمي tsDMARDs )االصطناعية الموجهة/ العقاقير 

.csDMARDs مع العقاقير االصطناعية التقليدية sDMARDs الموجهة( إلى

HLA-B27: بروتين يؤدي دوًرا مهًما في االستجابة المناعية؛ ويشير إلى زيادة خطر اإلصابة بأمراض معينة، مثل التهاب المفاصل الصدفي 
أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

الجهاز المناعي: جهاز الجسم للوقاية من األمراض. يتضمن العديد من الخاليا المناعية المختلفة، والتي بدورها تصدر إشارات للتواصل مع 
بعضها البعض.

اإلنترلوكينات: مجموعة من مواد الجسم المرسلة في الجهاز المناعي.

العقاقير المضادة لاللتهاب غير الستيرويدية )NSAIDs): مسكنات األلم التي يمكن أن تمنع حدوث التهاب إضافي.

مثبطات PDE4: األدوية التي بإمكانها التأثير على انتقال اإلشارات داخل الخلية وبالتالي تقليل االلتهاب.

اللويحة: بنية أو تغيرات على شكل رقعي.

استرخاء العضالت التدريجي: طرق استرخاء يتحسن فيها الوعي الذاتي ويصل الجسم فيها بأكمله إلى حالة من االسترخاء العميق من خالل 
االسترخاء الواعي لمجموعات عضلية معينة لفترة زمنية قصيرة.

الصدفية: مرض جلدي التهابي مزمن، والذي قد يتطور إلى التهاب المفاصل الصدفي لدى %30-20 من المرضى.

الصدفية الشائعة: أيًضا: الصدفية اللويحية؛ أكثر أنواع الصدفية شيوًعا.

التهاب المفاصل الروماتويدي: أيًضا الروماتيزم. مرض جهازي التهابي مزمن يؤثر على المفاصل.

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

التهاب القولون التقرحي: مرض يسبب فيه جهاز المناعة التهابًا في األمعاء الغليظة. تشمل األعراض األخرى ألم في البطن واإلسهال.
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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 ترغب في طلب لوازم؟
اتصل بنا على الرقم المجاني 23 25 439 0800!

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

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

صدار: 11/2021
مادة رقم: 49043138؛ اإل


