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Inflammed synovial membrane الملتهب الغشاء الزليلي   
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 التشريح والفيزيولوجيا الطبيعية للمفاصل 

 
 

 الوبائية والفيزيولوجيا المرضية

  :من سكان العالم %1مرض واسع االنتشار 

  ذروة البدء بين العقدين الثالث والسادس 

  التهاب مزمن( الزليلي الغشاءللغشاء المبطن للمفاصل :Synovial membrane من أصل مناعي ذاتي ) 

   لكنه 
ً
 :مرض متعدد العواملسبب المرض مازال غير معروفا

 HLA :    Human Lymphocytes Antigenعوامل وراثية: مستضدات الكريات البيض   •

 رجل  1امرأة/ 4عوامل هرمونية:   •

 عوامل بيئية: أخماج فيروسية أو جرثومية   •

 

 في المفصل  شاذة تتكاثر خاليا الغشاء الزليلي بصورة 
ً
 سطحيا

ً
 وعائيا

ً
 غشاًء التهابيا

ً
                مشكال

  )نمو تكاثري التهابي ضمن المفصل( الَسَبليدعى          

 يهاجر السبل إلى الغضروف المفصلي وداخل العظم    وينمو فيه ويحدث ذلك عن طريق التنبيه         

 ( IL-6, IL-1, TNF-αبالسيتوكينات )المتواسط          

 ( والتي تدرك الغضروف metalo proteaseتنتج خاليا السبل إنزيمات حالة للبروتين )        

 والتي تسبب زوال تمعدن العظم Osteoclastsتفعل السيتوكينات ناقضات العظم        

 

 السبل

pannus  
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 التشخيص: سريري وبيولوجي

  الروماتيزمية:حسب الجمعية األمريكية لألمراضAmerican Association of Rheumatology  : يشخص التهاب المفاصل

                                                                   أسابيع على األقل:  6من المعايير التالية لمدة  4الروماتيزمي في حال وجود 

 لمفصل ويزيد بالحركة(ساعة( )ألم في ا 1صالبة صباحية في المفصل )<   •

  مفاصل على األقل )األكثر إصابة: اليد والقدم( 3انتفاخ في   •

 انتفاخ في المعصم، مفاصل السالميات القريبة والمتوسطة  •

 )ثنائي الجانب(  انتفاخ متناظر  •

 عالمات شعاعية في مستوى اليدين )نقص تمعدن وتآكل في العظم(  •

 ……مرفق، الساعد، الرئة وغشاء الجنب عقيدات روماتيزمية :  •

   Rheumatoid Factor (RF)وجود العامل الروماتيزمي   •

 وسرعة التثفل( ،CRPارتفاع الـ  )+ واسمات التهابية :               

 

 

 معالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي

 There are four primary goals in the treatment of RA: 

 symptom relief including pain control 

 slowing or prevention of joint damage 

 preserving and improving functional ability 

 achieving and maintaining disease remission 

 Treatment should be aimed at reaching a target of remission or low disease activity in every patient; ideally this 

should be achieved within the first 6 months of starting treatment. 

 Clinical remission is indicated by the absence of signs and symptoms of significant inflammatory disease activity. 

 

  :معالجة غير دوائية 

 الراحة •

 المعالجة الفيزيائية •

 المساعدةاستعمال الوسائل  •

 تخفيف الوزن •

 الجراحة  •
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   :أدوية المعالجة العرضية 

 األسبرين بجرعة عالية )لكن: تأثيرات جانبية(، باراسيتامول المسكنات:  •

 Celecoxibeاالنتقائية   COX-2خاصة مثبطات مضادات االلتهاب الالستيروئيدية:  •

 ملغ/يوم لتجنب التأثيرات الجانبية(11فموي )عادة أقل من  prednison: الكورتيزونات •

 

  األدوية المضادة للروماتيزم واملحورة للمرض(DMARDs) Disease Modifying Antirheumatic Drugs  تهدف إلى منع أذية :

 المفصل واملحافظة على وظيفته

  أشهر من التشخيص، بعدها تصبح التغيرات في بنية المفصل غير عكوسة( 3يجب بدأ المعالجة أبكر ما يمكن )خالل 

  إعطاء أدوية المعالجة العرضية بشكل متزامن مع الـDMARDs  إلى حين ظهور التأثيرات العالجية للـDMARDs أو خالل هجمة حادة 

  :مثبطات مناعةImmunosupresors 

   يكسات: الميتوترMethotrexate MTX: 

 المعالجة المعيارية: الخط األول   •

 dihydropholate reductaseيعمل بتثبيط أنزيم   •

 يستعمل لوحده أو بالمشاركة   •

   :ليفلونومايدLeflunomide (Arava:) 

 Pyrimidineبتثبيط اصطناع الـ  Lymphocytes Tتثبيط الـ   •

 الميتوتريكسات يستعمل لوحده أو بالمشاركة مع    •

  :مثبطات مناعة نوعيةspecific immunosuppressors: (Biologic agents         )أضداد: بروتينات (Biotherapy) 

   مثبطات الـTNF-α  :Anti – TNF-α: 

  أنفليكسيمابInfliximab(Remicade) )بالمشاركة مع ميتوتريكسات( 

  ايتانيرسيبتEtanercept (Enbrel) 

  :أداليمومابAdalimumab 

    مثبطات الـIL-1 :Anti-IL-1 

   :أناكينراAnakinra 

 Anti- lymphocytes CD20+ : 

  ريتوكسيمابRituximab  

   محورات محرضات الـLymphocyes T CD28+ : 

   أباتاسيبتAbatacept  

   مثبطات الـIL6-  :Anti –IL-6: 

   :توسيليزومابTocilizumab 
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 Targeted synthetic disease-modifying anti- rheumatic drugs 

 Janus Kinase Inhibitors: inhibit the activity of one or more of the Janus Kinase family of enzymes (JAK1, JAK2, JAK3 

and TYK2). 

  These enzymes transduce intracellular signals from cell surface receptors for a number of cytokines and growth 

factors involved in haematopoiesis, inflammation and immune function. 

• Baricitinib (Olumiant) and tofacitinib (Xeljanz) are licensed for the treatment of moderate-to-severe active RA in 

adult patients who have responded inadequately to or who are intolerant to one or more DMARDs.  

• Use is recommended in combination with methotrexate, but they can also be given as monotherapy where there is a 

contraindication or intolerance to methotrexate. 

 

  :
ً
 أدوية أقل استعماال

  :مثبطات مناعة 

 سيكلوسبورين Cyclosporin  

  أزاتيوبيرينAzathiopyrin 

  أمالح الذهب 

  بنسيالمين-D 

  مضادات المالريا 

 كلوروكين 

 هيدروكس ي كلوروكين 

   سولفاساالزينSulfasalazine  

 RA في معالجة  للـ   DMARDsالختيار الـ  الخطة العامة

 تقييم شدة المرض و  أبكر ما يمكن -تشخيص المرض : 

 كل العظم:  آمن ت للوقاية

 Leflunomide أو/و Methotrexate الخيار األول:

 بالمشاركة مع الكورتيزونات عند الضرورة •

 االنتقال من أحدهما إلى األخر في حال الفشل  •

: سرعة التثفل ... تقييم معايير تطور المرض )االستجابة على المعالجة(:  •
ً
 سريريا + بيولوجيا

 كل العظم، نقص تمعدن(آمعايير شعاعية )ت                                                                                                                  

 

https://manara.edu.sy/



 د. عفراء زريقي   -ية عشرة حادرة الاضالمح - مقرر الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي -كلية الصيدلة 

 
 

7 

 

  :في حال الفشل

 (Biotherapy)المعالجة الحيوية   Anti- TNF-αاالنتقال إلى الخيار الثاني: 

 فعالية متماثلة(خر )أحدها على األ ليس هناك معايير لتفضيل  •

 في حال الهروب من التأثير الدوائي: تغيير الدواء المستعمل يسمح بعودة الفعالية   •

أسابيع، حقن  8-6على طريقة إعطائه: باالتفاق بين الطبيب والمريض: تسريب وريدي كل  Anti-TNF-αيعتمد اختيار الدواء الـ   •

 أو مرتين تحت ا
ً
 تكييف الجرعة حسب المركب(بالشهر )لجلد أسبوعيا

 :في حال الفشل والهروب من التأثير

 :(New Biotherapyاللجوء إلى المعالجات الحيوية الحديثة االنتقال إلى الخيار الثالث: 

Anti- IL-6; Anti Lymphocytes CD20+           دائما بالمشاركة مع الميتوتريكسات 

 

 

 الخطة العامة لمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي
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 التهاب المفاصل الروماتيزمي عند كبار السن

  كورتيزون بالطريق الفموي 

 لالستجابة السريرية و لغ/كغ/يوم م  1،01 - 0،،1بريدنيزون: جرعة هجومية:              
ً
 تخفض تدريجيا تبعا

  صعوبة استخدام الـDMARDs بسبب تأثيراتها الجانبية 

 

 التحسين العالجي

  :أهم مضادات االستطباب 

اإلدمان ، ةالبدان ،السكري  ،وجود علة كبدية ،القصور الكلوي   مضاد استطباب مطلق في حال:الميتوتريكسات:   •

 على الكحول 

 لحمل ا ، قصور كبدي ، قصور كلوي متوسط إلى شديد ، عوز مناعة شديد )ايدز(  ليفلونومايد: •

 قصور القلب الشديد ، سوابق فرط تحسس على الدواء ، األخماج )السل(  انفليكسيماب: •

 

  :أهم التداخالت الدوائية 

  :زيادة السمية الدموية(مشاركة غير مسموحة الميتوتريكسات( : 

 فنيل بوتازون )تثبيط اإلفراز األنبوبي للميتوتريكسات(  •

ملغ/أسبوع  )اإلزاحة من  10األخرى إذا كانت جرعة الميتوتريكسات فوق  مضادات االلتهاب الالستيروئيدية  •

 االرتباط بالبروتينات(

 بروبنسيد )تثبيط اإلفراز األنبوبي للميتوتريكسات(  •

 تريميتوبريم )إزاحة من االرتباط بالبروتين، تثبيط االطراح الكلوي(  •

 ليفلونومايد: مشاركة غير منصوح بها 

 قطع الحلقة المعدية المعوية وخفض سريع للتراكيز البالسمية : فعال  كربون   كوليسترامين   •

 مستقلب الدواء يثبط إنزيمات استقالبها: وارفارين  فينيتوئين  •

 انفليكسيماب: مشاركة غير منصوح بها 

 مستقلب الدواء يثبط إنزيمات استقالبها: فينيتوئين وارفارين  •

 

 :أهم التأثيرات الجانبية 

  :ميتوتريكسات 

  :قهم، غثيان، إقياء، إسهال، ألم بطني %1،اضطرابات هضمية : 

 تقسيم الجرعة، تغيير طريقة اإلعطاء )وريدي(، المعالجة بمضاد إقياء         
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 دهيدروفوالت ريدكتازإضافة حمض الفوليك وتجنب األدوية المثبطة للـ         

  ازرقاقات معممة بالجسم )نقص ، ض والصفيحاتفاض الكريات البيانخبـسمية على مستوى نقي العظم: تتظاهر

 ميل لإلصابة باألخماج )تأثير كابت للمناعة(و ، الصفيحات(

 سمية كبدية، رئوية، كلوية، تقرحات فموية 

 51الكبدية: كل  ألنزيماتااقبة المعالجة: صيغة دموية، تعداد صفيحات، كرياتينين الدم، معايرة  ر ميجب  

 يوم في بداية المعالجة ثم كل شهر

 

 لمشاكل الشائعة في عالج التهاب المفاصل الروماتيزميا

 المشكلة  الحل

     %01استجابة المريض ال تتجاوز 

  NSAIDsتغيير الـ      

 استجابة معدومة   

 إعطاء مسكن أفيوني ضعيف  

 NSAIDsعدم فعالية الـ 

 NSAIDsتغيير الـ      

 إعطاء مضاد حموضة   : خفيف 

 (PPI)       :خطورة عالية 

 COX-2استعمال مثبط انتقائي       

 NSAIDsعدم تحمل الـ 

توعية المريض حول خطورة التخرب غير العكوس     

 للمفصل في السنين األولى للمرض 

طمأنة المريض بخصوص التأثيرات الجانبية للـ     

DMARDs 

وخاصة في  DMARDsعدم رغبة المريض باستعمال الـ 

 بداية المرض

تأكد أن تجربة إعطاء الدواء قد استمرت على األقل      

      أسبوع  ،1

  DMARDsتغيير الـ     

 DMARDsمعالجة تشاركية بالـ     

 DMARDsعدم فعالية الـ 
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 إضافة الكورتيزونات     

  DMARDsمعالجة ثالثية بالـ      

 anti-TNF-αمعالجة بالـ      

 المعند  RAتدبير الـ 

 ضبط الجرعة ببطء     

 DMARDsتغيير الـ     

     
ً
 معالجة التاثيرات الجانبية الخفيفة عرضيا

 تغيير طريقة االعطاء     

 )مثال: ميتوتريكسات وريدي(    

 DMARDsعدم تحمل الـ 

 نصائح للمريض

  ضرورة إعالم المريض حول التأثيرات الجانبية لألدوية وبما يسمح بالوقاية من األذية الدوائية 

 التأكيد على ضرورة مراقبة المعالجة 

   عند المعالجة بالكورتيزونات 

 ضرورة مراقبة المعالجة بمعايرة بروتينات البول   •

 نظام غذائي بدون ملح  •

 مراقبة هشاشة العظام بإجراء قياس الكثافة العظمية   •

 Bisphosphonateمعالجة بـ  + كالسيوم أو Dإعطاء فيتامين           
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  Ostheoarthritis (OA)الفصال العظمي 

 تنكس في غضاريف المفاصل

  

 

 

 

 

  ونقص القدرة  أللمالعظام مؤدية إلى ايمكن أن تحدث تبدالت ثانوية في حالة مزمنة شائعة لتنكس الغضاريف

 على أداء الوظائف والذي قد يصل إلى العجز 

  ليس مرض التهابي 

  ليس مرض مناعة ذاتية 

 

 OAوالـ    RAلمفاصل األكثر إصابة في الـ ا
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 الوبائية        

  والمسبب لعدم القدرة ونقص 
ً
 ( USAمليون مصاب في الـ 44 )  اإلنتاجيةأكثر األمراض الروماتيزمية حدوثا

 > (01يزداد معدل الحدوث وشدة المرض مع تقدم العمر )خاصة 

  شخص 111,111لكل  11،معدل الحدوث حوالي 

 عند النساء 
ً
 أكثر شيوعا

 عوامل الخطورة

 العمر 

 عوامل وراثية 

 عوامل هرمونية 

 البدانة 

  طبيعة النشاط والعمل الشخص ي 

 :عوامل أو أذية موضعية للمفصل 

 زيادة الحمل على المفصل   •

 ضعف العضالت املحيطة بالمفصل  •

 تشوه المفصل  •

 

 الفيزيولوجيا المرضية

  عدم قدرة الخاليا لغضروفيةالفصال العظمي هو بشكل رئيس ي مرض يصيب الغضروف ويعكسChondrocytes  

 مما يؤدي إلى: على املحافظة على التوازن بين تشكل وتخرب الغضروف 

 ضياع الغضروف في المفصل         

 التهاب موضعي خفيف في بعض الحاالت         

 تغيرات مرضية في العظم املجاور          

 :نوعين رئيسيين 

  idiopathicأولي: غير معروف السبب   •

 ثانوي: مترافق مع سبب معروف:   •

 (، رض على المفصل،RAالتهاب مفصل روماتيزمي )            

 اضطرابات هرمونية أو استقالبية، عوامل خلقية            
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 :األعراض  

 في المفصل المصاب )خاصة اليدين، الركبة، الورك(أللم ا •

 يترافق األلم مع الحركة عادة ولكن في المراحل المتقدمة يمكن أن يحدث خالل الراحة  •

 قساوة المفصل التي تخف مع الحركة وتعود بالراحة  •

  :العالمات 

 قساوة المفصل مع أو بدون ضخامة  •

 صوت فرقعة أو احتكاك مع تحريك المفصل  •

 محدودية مجال حركة المفصل  •

 تشوه المفصل في المراحل األخيرة للمرض  •

  التوجد فحوص مخبرية نوعية 

 التشخيص

 :اعتمادا على   

 القصة السريرية والتاريخ المرض ي •

 الفحص الفيزيائي  •

 التصوير الشعاعي:  •

 تضيق الفراغ المفصلي  -    

 وانصباب )مفرزات( في المفصل في المراحل المتقدمة  تمدد غير طبيعي -    

 المعالجة

 قبل أو بالمشاركة مع المعالجة الدوائية: المعالجة غير الدوائية : 

   حول المرض وتطوره وخيارات المعالجةتثقيف المريض 

  الحمل على المفاصل: تخفيف الوزن لتخفيف النظام الغذائي 

  :المعالجة الفيزيائية والممارسات المفيدة 

 برنامج تمارين رياضية لتقوية العضالت   •

 الحمامات الدافئة ورش الماء الدافئ يخفف األلم والقساوة   •

 المش ي )لبعض المرض ى ومع مراقبة(  •

الميكانيكي في حال فصال  استعمال وسائل مساعدة: عصا، جهاز مش ي، أحذية ذات نعل مبطن )انقاص االجهاد  •

 عظمي أنس ي في الركبة(
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لدى مرض ى فصال عظمي  Placeboوتحسن الوظيفة بالمقارنة مع الـ  : تخفيف األلم acupunctureالوخز باإلبر:   •

 طفيف في الركبة

  :استبدال المفصل في حاالت األلم الشديد وانعدام القدرة الوظيفية للمفصلالجراحة 

 :المعالجة الدوائية 

 :الباراسيتامول 

      American College of Rheumatology (ACR)  خط العالج األول )حسب الكلية االميركية لطب الروماتيزم( •

 فعالية ممتازة مسكنة لأللم وخافضة للحرارة، اليملك تأثيرات مضادة لاللتهاب  •

 لتجنب السمية غ/يوم 4يوص ى بجرعة أقل أو تساوي  •

 بدية تتظاهر بـ غثيان، إقياء، ألم بطني، توعك وتعرق غزير رعة     سمية كجتجاوز ال  •

 عدم وجود أو وجود التهاب خفيف:  •

 لفصال العظمي مع ألم خفيف إلى متوسط االباراسيتامول ذو فعالية مكافئة لاليبوبروفين والنابروكسين عند مرض ى               

 :األدوية األخرى الممكن استعمالها: من  المعالجة الدوائية 

  مضادات االلتهاب الالستيروئيدية ومثبطاتCOX-2  االنتقائية 

 :)معالجة موضعية )المهيجات والمنفضات 

•  Capsaicine cream معزول من الفلفل الحر 

  غلوكوزامين وكوندرويتين 

  الكورتيزونات: حقن ضمن المفصل 

  حال فشل المعالجات األخرى حمض الهيالورونيك: حقن ضمن المفصل في 

 :مشتقات أفيونيةOxycodone عند وجود مضاد استطباب للـ(NSAIDs) 

 الخطة العامة لتدبير المرض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معالجة غير دوائية

non pharmacological methods 

 مرات يوميا   4غ  1 باراسيتامول

  الكورتيزونات

 تزيد عن خمس مرات في السنة  في حال وجود حالة التهابية شريطة أن ال
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 Summaryملخص 

 Rheumatoid arthritis 

 Approximately 1% of the population worldwide is affected by rheumatoid arthritis. 

 The cause of rheumatoid arthritis remains unclear. 

 Disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) should be commenced as soon as a diagnosis is 

made. 

 Disease-modifying drugs include conventional DMARDs (e.g. methotrexate), biologic DMARDs (e.g. 

tumour necrosis factor inhibitors) and targeted synthetic agents (e.g. baricitinib and tofacitinib). 

 Glucocorticoids are initiated while awaiting the onset of action of DMARDs. 

 The ideal is clinical remission, or if this is not achievable low disease activity. 

 Uncontrolled disease is associated with significant morbidity and early mortality. 

 Osteoarthritis 

 Osteoarthritis is a degenerative disorder of the joints that commonly       affects the knee, hip, hands 

and spine. 

 It is the most common musculoskeletal condition in older people. 

 The cause of osteoarthritis is unknown. 

 Risk factors for the development of osteoarthritis include increasing age, obesity, gender, bone 

density, joint injury, occupation and genetics. 

 No medical treatments are proven to prevent or delay the onset of osteoarthritis. 

 Non-pharmacological measures such as weight loss, structured exercise programmes and supportive 

aids form the cornerstone of management. 

 Pharmacological treatments such as paracetamol and topical or oral non-steroidal anti-inflammatory 

drugs are used as adjuncts to provide moderate symptomatic relief 
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