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عندما یھاجم الجھاز المناعي المفاصل، یؤدي ذلك إلى تراكم السوائل  
والتھاب األنسجة التي تبطن المفصل. ھذا یسبب األلم والحرارة والتورم.  

 یمكن أن تصبح المفاصل متیبسة ومؤلمة عند تحریكھا.  

أیًضا وتصبح ملتھبة  وعضو االرتكاز یمكن أن تتأثر األربطة واألوتار 
 ومؤلمة. 

 بشرتك 
یوًما یقوم جسمك بتكوین خالیا جلد   30- 28بشرتك تتغیر باستمرار. كل 

 جدیدة وتتخلص من الخالیا القدیمة.  

عندما تكون مصابًا بالصدفیة، تحدث ھذه الدورة بسرعة أكبر. تظھر  
أیام، لكن جسمك لم یزیل بعد الخالیا  4- 3خالیا الجلد الجدیدة في غضون  

 القدیمة.  

 خالیا الجلد على شكل بقع جلدیة مرتفعة متقشرة. ھذا یؤدي إلى تراكم  

 

   األعراض 
تعتمد األعراض التي تواجھھا على النوع  . PsAھناك عدة أنواع من 

 الذي تعاني منھ وشدة حالتك.  

 قد تواجھ بعًضا مما یلي:  

 تورم وألم وسخونة في مفاصلك   •
 تصلب المفاصل خاصة في الصباح  •
 (الصدفیة) بقع متقشرة على الجلد  •
 التعب الذھني والجسدي المستمر، أو اإلرھاق  •
 غالبًا عند الكعب  )، enthesitisالتھاب عضالت االرتكاز ( •
 سنن صغیرة (تنقر) في أظافر یدیك وأظافر قدمیك  •
 ألم في الظھر  •
 تورم األصابع الناتج عن التھاب الوتر في أصابع الیدین أو القدمین   •
 ن واحمرارھا.  التھاب العین مما یسبب ألم العی  •

التھاب المفاصل المصحوب بالصدفیة ھو حالة صحیة مزمنة (مستمرة)  
 تسبب ألًما وتیبًسا وتورًما في مفاصلك.  

 إنھا نتیجة عمل جھازك المناعي بطریقة خاطئة.  

مثل   - تم تصمیم أنظمتنا المناعیة للبحث عن األجسام الغریبة ومھاجمتھا 
ن أن تجعلنا مرضى. ألسباب ال نفھمھا  التي یمك -البكتیریا والفیروسات  

یتم الخلط بین نظام المناعة لدیك ، PsAتماًما، عندما یكون لدیك مرض 
ویھاجم المفاصل واألنسجة السلیمة كما لو كانت أجساًما غریبة. وھذا  

. كما أنھ یتسبب في التراكم السریع لخالیا   االلتھاب واأللم استمرار  یسبب
 ور طفح جلدي متقشر نعرفھ باسم الصدفیة. الجلد، مما یؤدي إلى ظھ

على كل من الرجال والنساء ویمكن أن یحدث في   PsAیصیب مرض 
أي عمر. لفھم حالتك بشكل أفضل، من المفید معرفة بعض المعلومات  

 األساسیة حول مفاصلك وجلدك.  

 مفاصلك 
المفاصل ھي أماكن تلتقي فیھا العظام. تعمل العظام والعضالت واألربطة  

 ألوتار معًا بحیث یمكنك االنحناء واللف والتمدد والتحرك. وا

أطراف عظامك مغطاة بطبقة رقیقة من الغضروف. تعمل مثل وسادة  
 زلقة تمتص الصدمات وتساعد مفاصلك على الحركة بسالسة.  

یلتف المفصل داخل كبسولة صلبة مملوءة بالسوائل. یشحم ویغذي  
 الغضروف والبنى األخرى في المفصل.  

تمسك األربطة المفاصل بعضھا ببعض عن طریق ضم العظمة إلى  
خرى. ترتبط عضالتك بالعظام عن طریق األوتار. عندما تنقبض  اال

 عضالتك، فإنھا تسحب العظام لتحریك المفصل.  

 األنسجة التي تربط األربطة أو األوتار بعظامك.   وھ رتكازاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ألًما وتورًما في مفاصلك) PsAیسبب التھاب المفاصل المصحوب بالصدفیة (•
 عادة ما یكون مرتبًطا بحالة الجلد الصدفیة، ولكن یمكن أن تحدث عند األشخاص غیر المصابین بالصدفیة•
 ال یوجد عالج، لكن یمكن إدارتھ بالعالج المبكر والمستمر •

 
 

 )PsAالتھاب المفاصل المصحوب بالصدفیة (
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 األدویة 
قد یصف طبیبك أو أخصائیك عدة أدویة مختلفة حسب األعراض التي  

 تعاني منھا وشدة حالتك.  

 یمكنك تناول دواء واحد أو مجموعة من األدویة المختلفة، بما في ذلك: 

 لتسكین اآلالم ألجل قصیر   - مسكنات اآلالم  •
للسیطرة على   - ) 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. 

ة داء  ھناك العدید من الخیارات لمساعدتك على إدار -عالجات الجلد   •
الصدفیة. ستبدأ عادة بالمراھم والكریمات. إذا لم تنجح ھذه الطرق  
بشكل فعال، فقد یوصي طبیبك باألقراص و / أو العالج بالضوء  

 ).  UVفوق البنفسجي (

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

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

 فعال في إدارتھا. 

تساعدك في الحفاظ على قوة العضالت ومرونة المفاصل،   - التمارین
واصل مع أخصائي  ت وبناء القدرة على التحمل ویساعدك على إدارة األلم. 

التمارین الفیزیولوجیة للحصول على نصائح  العالج الطبیعي أو أخصائي
 محددة حول برنامج التمرین الذي یناسب احتیاجاتك.  

للحصول على عالج عملي لتخفیف   -  قم بزیارة أخصائي العالج الطبیعي
األلم والحفاظ على حركتك. كما یقدمون معلومات ونصائح حول كیفیة  

 ان.  تعدیل أنشطتك وإدارة األلم وممارسة الریاضة بأم

تقدیم المشورة بشأن  ، OTیمكن للمعالج المھني، أو   -  OTتحدث إلى  
التحكم بنفسك وإدارة التعب، وكیفیة تعدیل األنشطة الیومیة في المنزل  

 والعمل لتقلیل الضغط واأللم على المفاصل المصابة. 

یمكن أن یساعدك استرخاء العضالت واإللھاء   -  جرب تقنیات االسترخاء
نیات في إدارة األلم والمشاعر الحرجة  والتخیل الموجھ وغیرھا من التق

 مثل القلق ویمكن أن تساعدك على النوم.  

 

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.  

   با سباأل
 ال نعرف أسباب تعطل الجھاز المناعي، لكن جیناتك قد تلعب دوًرا.  

.  HLA-B27لدیھم الجین المسمى  PsAبعض األشخاص المصابین بـ 
ومع ذلك، یمكن العثور على ھذا الجین أیًضا في األشخاص الذین لیس  

 .  PsAلدیھم 

ور  قد تؤدي العوامل األخرى مثل العدوى أو الحوادث أو اإلصابة إلى ظھ
 الحالة لدى األشخاص المعرضین بالفعل للخطر بسبب جیناتھم.  

یمكن أن یظھر التھاب المفاصل المصحوب بالصدفیة في أي عمر ولكنھ  
عاًما. یؤثر على كل من الرجال   50-30یظھر عادةً عند البالغین بین 

 والنساء.  

 التشخیص 
  ال یوجد اختبار طبي واحد یشخص مرض التھاب المفاصل المصحوب

بالصدفیة. ویمكن أن تشبھ أعراض التھاب المفاصل المصحوب بالصدفیة  
أنواًعا أخرى من التھاب المفاصل مثل التھاب المفاصل الروماتویدي  

 والنقرس والتھاب المفاصل العظمي.  

یشخص طبیبك حالتك باستخدام مجموعة من الفحوصات واالختبارات،  
 بما في ذلك: 

 مناقشة أعراضك وتاریخك الطبي   •
الفحص البدني لمفاصلك وجلدك وأظافرك للبحث عن أي عالمات   •

 للتغییر، بما في ذلك االلتھاب والطفح الجلدي وتنقر األظافر 
 فحوصات الدم التي تسلط الضوء على وجود التھاب أو جینات معینة   •

 ).  HLA-B27(مثل 

تساعد نتائج الفحص أیًضا في استبعاد الحاالت األخرى التي قد یكون لھا 
 عراض مشابھة. أ

 PsAاطلب النصیحة مبكًرا بخصوص 
إذا كنت تعاني من آالم والتھاب في المفاصل، فمن المھم أن تناقش  

 األعراض مع طبیبك.  

الحصول على التشخیص في أقرب وقت ممكن یعني أن العالج یمكن أن 
یبدأ بسرعة. یساعد العالج المبكر في السیطرة على التھاب المفاصل  

 رة األلم بشكل أكثر فعالیة وتقلیل خطر تلف المفاصل. والجلد، وإدا

فقد تتم إحالتك إلى طبیب متخصص یعالج  ، PsAإذا تم تشخیصك بـ 
أمراض المفاصل والعضالت والعظام. یطلق علیھم اسم أخصائي  

الروماتیزم. قد تتم إحالتك أیًضا إلى طبیب متخصص في األمراض  
 اسم طبیب األمراض الجلدیة.   الجلدیة، مثل داء الصدفیة. یطلق علیھم

 العالج 
إال أن ھناك العدید من  ، PsAعلى الرغم من عدم وجود عالج لـ  

االستراتیجیات للمساعدة في إدارة حالتك وأعراضك حتى تتمكن من 
 االستمرار في عیش حیاة صحیة ونشطة.  

http://www.msk.org.autelephone/
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 أین تحصل على المساعدة 

 طبیبك  •
 اخصائي أمراض الروماتزم •
 طبیب الجلد، أخصائي باألمراض الجلدیة   •
 أخصائي العالج الطبیعي •
 مدرب وظائف األعضاء  •
 أخصائي العالج المھني •

 Musculoskeletal)أسترالیا  الجھاز العضلي الھیكلي  •
Australia) 

www.msk.org.au   
MSK Help Line: 1800 263 

 MSK: 265  263  1800خط مساعدة   

یمكن أن تقلل الدعامات   -  المساعدة والمعدات األخرى األدوات استخدم 
أدوات المساعدة على المشي وأواني  استخدام مثل األلم واإلرھاق من 

األدوات المساعدة على  ومعدات الكمبیوتر المریحة والطبخ المتخصصة 
 األحذیة ذات المقبض الطویل.   سلب 

 یمكن للمعالج المھني أن ینصحك بشأن الوسائل المساعدة والمعدات.  

أن تساعدك على التحكم في اإلرھاق وھي مھمة بشكل خاص عند  یمكن - الراحة
 تورم مفاصلك. 

إنھ مفید لصحتك ورفاھیتك. تحدث إلى طبیبك أو فریق   -  البقاء في العمل
الرعایة الصحیة الخاص بك حول األشیاء التي یمكنك القیام بھا للبقاء في  

 العمل أو العودة إلى العمل. 

من عدم وجود نظام غذائي محدد   على الرغم  -  تناول طعام صحي  
لألشخاص المصابین بالتھاب المفاصل الروماتویدي، من المھم اتباع نظام  

غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على الصحة العامة ومنع زیادة الوزن  
 وغیرھا من المشكالت الطبیة، مثل مرض السكري وأمراض القلب.  

ھم   PsAعانون من ظھر األبحاث أن األشخاص الذین ی ت  -اعتني بقلبك 
أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب. إذا كنت تدخن، توقف عن التدخین. 

كن نشیًطا وتحرك. اتبع نظام غذائي صحي اشرب الكحول باعتدال.  
 وناقش المخاطر مع طبیبك. 

قد تكون العالجات مثل التدلیك أو التأمل مفیدة.    -  العالجات التكمیلیة
 ض الروماتیزم قبل البدء في أي عالج.  تحدث مع طبیبك أو أخصائي أمرا 

   جراحة المفاصل 
نادرا ما یحتاج األشخاص المصابون بالتھاب المفاصل المصحوب  

 بالصدفیة إلى الجراحة.  

ومع ذلك، قد یكون ذلك ضروریًا إذا كان المفصل مؤلًما للغایة أو إذا كان 
اج إلى  ھناك خطر فقدان وظیفة المفصل، أو إذا تعرض الوتر للتلف ویحت 

 الترمیم. 

في ھذه الحالة، سیحیلك طبیبك إلى جراح متخصص في عالج العظام  
 والمفاصل واألربطة واألوتار والعضالت. وھو جراح العظام. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This resource was developed with funding from  
Novartis 

 

 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 المفاصل المصحوب بالصدفیة   •
 طرق للعیش بشكل صحي   •
 إدارة ألمك   •
 الندوات اإللكترونیة والندوات واألحداث األخرى القادمة.  •

 لمعرفة المزید

• Better Health Channel )  (قناة صحة أفضل
www.betterhealth.vic.gov.au   

• Australian Physiotherapy Association  )  جمعیة
العالج الطبیعي األسترالیة)  

www.physiotherapy.asn.au   
• Exercise and Sports Science Australia )  تمارین

   www.essa.org.auوعلوم الریاضة أسترالیا) 
• Medicines Line )(خط األدویة .Tel-

1300MEDICINE   
)424 633 1300 (www.nps.org.au   

• Occupational Therapy Australia )  العالج المھني
   www.otaus.com.auأسترالیا) 

http://www.msk.org.autelephone/
http://www.msk.org.au/
mailto:helpline@msk.org.au
http://www.betterhealth.vic.gov.au/
http://www.physiotherapy.asn.au/
http://www.essa.org.au/
http://www.nps.org.au/
http://www.otaus.com.au/

