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نتیجة لھذا االلتھاب، قد تنمو عظام جدیدة حول مفاصل العمود الفقري.  
ھذا یمكن أن یؤدي إلى تصلب دائم في الظھر والرقبة لدى بعض  

 األشخاص المصابین بالتھاب الفقار الالصق.  

في الحاالت الحادة، یمكن لھذا العظم اإلضافي أن یدمج عظام العمود  
الفقري معًا. یمكن منع ھذا عادة عن طریق بدء العالج في أقرب وقت  

 ممكن. 

 األعراض  
تختلف أعراض التھاب الفقار الالصق من شخص آلخر. نستعرض فیما 

 یلي األعراض األكثر شیوعاً:  

الظھر أو األرداف أو الرقبة. غالبًا ما تزداد األعراض  ألم وتیبس في  •
 سوًءا بعد الراحة وتقل بالتمارین الریاضیة. 

ألم في األوتار (التي تربط العضالت بالعظام) واألربطة (التي تربط   •
العظام ببعضھا البعض). غالبًا ما یكون ھذا الشعور بألم في مقدمة  

 الصدر أو مؤخرة الكعب أو أسفل القدم. 
 رھاق أو تعب جسدي وعقلي شدید.  إ •

قد تتغیر األعراض من یوم آلخر. في بعض األحیان، یمكن أن تصبح 
أعراضك أكثر حدة، مثل االلتھاب واأللم والتعب. وھذا یسمى بالطفرة. ال  

 یمكن التنبؤ بالطفرات ویمكن أن تحدث بدون سبب.  

 األسباب 
ن یعتقد أن جیناتك تلعب  ال نعلم ما الذي یسبب التھاب الفقار الالصق، ولك

 إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بھ.   ASدوًرا. من المرجح أن تصاب بـ 

.  HLA-B2معظم المصابین بالتھاب الفقار الالصق لدیھم الجین المسمى 
ومع ذلك، یمكن العثور على ھذا الجین أیًضا في األشخاص الذین لیس  

 .ASلدیھم 

وع من التھاب المفاصل یؤثر بشكل  ھو ن ) ASالتھاب الفقار الالصق (
رئیسي على العمود الفقري (سلسلة الظھر). تشمل األعراض آالم الظھر  

 وتیبس وانخفاض في حركة العمود الفقري. 

على المفاصل التي تربط قاعدة العمود الفقري   ASعادةً ما یؤثر 
بالحوض، والتي تسمى بالمفاصل العجزیة الحرقفیة. یمكن أیًضا أن تتأثر  
المفاصل األخرى مثل الوركین والكتفین، وكذلك العینین والجلد واألمعاء  

 والرئتین. 

عادة  تظھر األعراض . ASیمكن أن یصاب كل من الرجال والنساء ب 
، ASسنة. على الرغم من عدم وجود عالج حالیًا لـ  45و    15ما بین سن 

إال أن ھناك العدید من األشیاء التي یمكنك القیام بھا للمساعدة في السیطرة  
 على األعراض. 

 

AS   ھو أحد أمراض المناعة الذاتیة. ھذا یعني أنھ یحدث بسبب خلل في
لى األجسام الغریبة، مثل  جھاز المناعة. بدالً من تحدید والقضاء ع

البكتیریا والفیروسات، فإن جھازك المناعي یھاجم عن طریق الخطأ  
 األنسجة السلیمة في مفاصلك وما حولھا. وھذا یسبب االلتھاب واأللم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمارین  
على الرغم من أن التمارین ضروریة للصحة العامة، إال أنھا مھمة جداً  

خفف التمارین من األلم وتساعد على إبقاء  یمكن أن ت . ASفي إدارة 
 عمودك الفقري متحرًكا ومرنًا.  

یجب القیام بتمارین تقویة محددة للحفاظ على القوة في عمودك الفقري.  
یمكن أیًضا أن تكون التمارین التي یتم إجراؤھا في الماء الدافئ (المعالجة  

 المائیة) مفیدة. 

علیك أیًضا ممارسة تمارین التقویة  من أجل الرفاھیة العامة، یجب 
والتمارین الھوائیة العامة. من المفید أن ترى مھنیا یمكنھ صیاغة برنامج 

تمارین یناسب احتیاجاتك الخاصة. تحدث مع طبیبك حول زیارة أخصائي 
 العالج الطبیعي أو اختصاصي تمارین فیزیولوجیة. 

   اإلدارة الذاتیة 
 كنك القیام بھا لمساعدة نفسك:  ھناك العدید من األشیاء التي یم

الخاص بك   ASإن معرفة أكبر قدر ممكن عن  - تعلم المزید عن حالتك 
یعني أنھ یمكنك اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن رعایتك الصحیة ولعب دور  

 فعال في إدارتھا. 

تحدث مع أخصائي العالج   -بقدر المستطاع   تمرن وحافظ على نشاطك 
التمارین الفیزیولوجي للحصول على نصائح محددة  الطبیعي أو أخصائي 

 حول برنامج التمرین والتمدد الیومي. 

 
 التھاب الفقار الالصق ھو نوع من التھاب المفاصل یؤثر بشكل رئیسي على العمود الفقري •
 ال یوجد عالج. ومع ذلك یمكن إدارتھ باألدویة وتغییر نمط الحیاة•
 مرونة عمودك الفقريأھم شيء یمكنك القیام بھ ھو ممارسة التمارین الریاضیة بانتظام، مما یساعد على الحفاظ على •
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Telephone: 03 8531 8000  | MSK Help Line: 1800 263 265 info@msk.org.au | www.msk.org.au   

 ذا كنت جالًسا أو واقفًا في وضع واحد لفترة طویلة. إ انھض وتحرك 

ھناك العدید من األشیاء التي یمكنك القیام بھا  - تعلم طرقًا للتحكم في ألمك 
فة في المواقف المختلفة.  للتحكم في األلم، وتعمل االستراتیجیات المختل

على سبیل المثال، یمكن أن تساعد الكمادات الحراریة في تخفیف آالم  
العضالت، ویمكن أن تساعد الكمادات الباردة في عالج االلتھاب، ویمكن 

أن تساعد التمارین السھلة في تخفیف توتر العضالت. جرب أشیاء مختلفة  
 حتى تجد أفضل ما یناسبك.  

في األنشطة المنزلیة المعتادة والعمل والترفیھ واألنشطة   - ابَق مشارًكا 
 االجتماعیة. ھذه الروابط االجتماعیة ضروریة لرفاھیتك.  

 لصحة جیدة بشكل عام.  تناول نظاًما غذائیًا صحیًا ومتوازنًا  

یمكن أن یؤدي التوتر إلى تفاقم أعراضك ویجعلك   -  تحكم في توترك
 تشعر بأنك أسوأ. 

، ASھذا الجین ال یؤدي تلقائیًا إلى إصابة شخص ما بـ  نظًرا ألن وجود
 ولكن یُعتقد أن ھناك عوامل أخرى مرتبطة.  

 التشخیص 
یُعد التشخیص السریع أمًرا مھًما حتى تتمكن من بدء عالجك في أسرع  

 وقت ممكن.  

بعد التحدث مع طبیبك حول أعراضك والمعلومات الصحیة األخرى ذات  
 تبارات، بما في ذلك: الصلة، قد تخضع لعدة اخ

 الفحص الجسدي  •
التصویر  (  CTاألشعة السینیة) و(  x-rayعملیات المسح مثل  •

 التصویر بالرنین المغناطیسي) ( MRIالمقطعي المحوسب) و 
 فحوصات الدم  •
 االختبارات الجینیة.  •

یتم تنظیم ھذه االختبارات بشكل عام من قبل طبیبك أو أخصائي  
الت التي تؤثر على العضالت  الروماتیزم (طبیب متخصص في الحا

والعظام والمفاصل). سوف یشرحون ما الذي یبحثون عنھ في االختبارات  
 وماذا تعني النتائج.

 العالج 
لذلك یھدف العالج إلى التحكم في األلم وتقلیل  ، ASال یوجد عالج لـ 

خطر حدوث مضاعفات وتحسین نوعیة حیاتك. سوف یالئم اختصاصي  
اضك المحددة وشدة حالتك. یمكن أن یشمل ذلك الروماتیزم عالجك ألعر

 تجربة أدویة مختلفة للعثور على األدویة التي تناسبك بشكل أفضل. 

 الدواء  
 تشمل األدویة المستخدمة في عالج التھاب الفقار الالصق ما یلي: 

 لتسكین اآلالم ألجل قصیر   - مسكنات اآلالم  •
سیطرة على  لل - ) NSAIDsمضادات االلتھاب غیر الستیرویدیة ( •

 االلتھاب وتسكین اآلالم على المدى القصیر  
 للتحكم بسرعة االلتھاب أو تقلیلھ   -الستیرویدات القشریة   •
للتحكم   -)  DMARDsاألدویة المضادة لاللتھابات تعدیل المرض ( •

 في فرط نشاط جھازك المناعي  
ھي أدویة   -)  bDMARDsاألدویة الحیویة والبدائل الحیویة ( •

بیولوجیة معدلة لألمراض تستھدف أجزاء معینة من جھازك  
 المناعي. 

من الطبیعي أن تشعر بالعدید من المشاعر المختلفة عند   -  تقبل مشاعرك
أو اإلحباط أو الحزن أو   بالخوفقد تشعر .  ASتشخیصك بمرض 

الغضب. من المھم التعرف على ھذه المشاعر وقبولھا والحصول على  
المساعدة إذا بدأت في التأثیر على حیاتك الیومیة. یمكن لطبیبك تزویدك 

 اح. بمعلومات حول الدعم المت 

قد تجد أنھ من المفید االتصال بـمجموعة    -  اطلب الدعم من اآلخرین
 الالصق  فیكتوریا اللتھاب الفقار 

 (Ankylosing Spondylitis Group of Victoria)  إلى   ثوالتحد
أشخاص آخرین من الذین یعانون من التھاب الفقار الالصق ویعرفون ما 

 .  اصیل االتصال تمر بھ. اتصل بنا للحصول على معلومات وتف

 أین تحصل على المساعدة 

 طبیبك  •
 اخصائي أمراض الروماتزم •
 أخصائي العالج الطبیعي •
 ممارسة علم وظائف األعضاء  •

  الجھاز العضلي الھیكلي أسترالیا •
(Musculoskeletal Australia) 

www.msk.org.au   
   MSK: 265 263 1800خط مساعدة  

 

 

 

 

 

 كیف یمكننا مساعدتكم 
 

 وتحدث إلى ممرضاتنا.   MSKاتصل بخط مساعدة  

أو البرید اإللكتروني  1800 263 265ھاتف 
helpline@msk.org.au  . 

 یمكننا مساعدتك في معرفة المزید عن:

 التھاب الفقار الالصق   •
 طرق للعیش بشكل جید   •
 إدارة ألمك   •
 الندوات اإللكترونیة والندوات واألحداث األخرى القادمة.  •

 لمعرفة المزید 

Association Australia Physiotherapy    جمعیة العالج)
       www.physiotherapy.asn.au الطبیعي األسترالیة) 

  Exercise and Sport Science Australia   تمارین وعلوم)
   www.essa.org.auالریاضة أسترالیا) 

• ) Spondylitis Association of America التھاب  جمعیة
   www.spondylitis.org )الفقار األمریكیة

•  NASS – National Ankylosing Spondylitis Society 
• NASS - المملكة  (  الالصق الجمعیة الوطنیة اللتھاب الفقار

   http://nass.co.uk  (UK))المتحدة
• Versus Arthritis UK  )التھاب المفاصل في المملكة   ضد

 www.versusarthritis.org) المتحدة
•  Arthritis Foundation (USA))  مؤسسة التھاب المفاصل

   www.arthritis.org األمریكیة)(الوالیات المتحدة 
• Better Health Channel    (قناة صحة أفضل)

www.betterhealth.vic.gov.au      
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