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33 لقاء هو مرض م���ن امراض املناعة 
الذاتية، حيث يعاني املصاب بهذا 
املرض من التهابات تقود الى آالم 
املفاصل وتورمها وتكلسها، على 
نحو يؤدي بشكل تدريجي الى إحلاق 
الضرر بوظيفة املفاصل الناجم عن 
تهتك العظام والغضاريف، ويعاني 

املصابون بهذا املرض من مضاعفات 
متزايدة في انظمة حيوية مهمة في 
اجلسم، حيث يترافق هذا املرض 
مع امراض اخرى مثل ترقق العظام 
وفق���ر الدم باالضاف���ة الى بعض 
االمراض االخرى التي تؤثر على 

الرئتني واجللد.

ما التهاب المفاصل الروماتويدي؟

الروماتي�زم اس���م ألكث�ر 
األس�باب  متعدد  مرض   300 من 
المفاص��ل تصي��ب  وجميعه�ا 
المناعي  الجه�از  اضطرابات 
الم�ؤدي إل�ى داء المفاص��ل 
ه�و األكث�ر ش�يوعًا ف�ي الكويت
خش�ونة  تب�دأ  أن  يمك��ن 
المفاص��ل ف�ي الثالثي��ن م�ن 
الس�من�ة حالة  ف�ي  العم���ر.. 

س���ن  ف�ي  مم��ن   %80
بالخش�ونة..  مصاب�ون  الس�بعين 
واألكب��ر س�نًا مصاب�ون جميع�ًا
االلتهاب�ات المتك�����ررة 
الس�كر..  وم�رض  المفاص�ل  ف�ي 
الخش��ون�ة إل���ى  يؤدي��ان 
ال��دورة  انقط���اع  بع�د 
نق�ص  ي�ؤدي  الس�يدات  عن�د 
األس�تروجين إلى هشاشة العظام

ما الروماتيزم؟ وما أنواعه وما مسبباته؟
الروماتيزم كلمة يونانية، مش����تقة من روماتولوجي، ومعناها علم 
احلركة، واإلنسان دائما في حركة مستمرة سواء كان في وعيه أو كان 
نائما في الفراش حتى وهو جالس على الكرسي، فهو يتحرك دائما فأي 

مرض يصيب اجلهاز احلركي يدرج حتت أمراض الروماتيزم.
لكن األعضاء املس����ؤولة عن حركة اجلس����م الرئيسية والتي جتعل 
اجلس����م يتحرك هي املفاصل والعظ����ام والعضالت واألوتار وما يغذي 
هذه األعضاء من شرايني وأوردة وأعصاب فأي مرض في هذه األعضاء 
ين����درج حتت أمراض الروماتيزم فالروماتيزم يش����اع انه مرض واحد 
وهذا مفهوم خاطئ فهناك أكثر من 300 مرض روماتيزمي ونحن نصنف 
أمراض الروماتيزم حتت عشرة أصناف رئيسية وحتت كل صنف يوجد 

نحو 30 مرضا.

الروماتيزم أنواع

الصنف األول: األمراض الروماتيزمية الناجتة عن اضطرابات في اجلهاز 
املناعي في اجلسم، وهذا الصنف جنده بكثرة في الكويت، ومعنى ذلك 
ان هناك جهازا مناعيا في اجلسم بالنهاية يؤدي الى التهابات وتشوهات 
في اجلزء املصاب بااللتهاب مثال على ذلك مرض الروماتويد وهو يسمى 
التهاب املفاصل الريثياني، ومرض الذئبة احلمراء، وروماتيزم العضالت 

وروماتيزم الغدد العادية وروماتيزم الشرايني واألوردة.
ولكن أحب ان أوضح ان اإلنس����ان عنده جهاز مناعي به خاليا وبه 
أجسام مضادة، هذا اجلهاز املناعي 
يعرف الشخص نفسه عن طريق 
ش����فرات منذ والدته، تقول هذه 
اخلاليا للجس����م ال حت����رك هذه 
األعض����اء فيصبح هناك خلل في 
هذه األعضاء، أو الشفرة هذه تذهب 
ال تعرف اجلس����م نفس����ه وتقوم 
بعمل التهاب����ات أي تتعامل هذه 
اخلاليا مع اجلسم كجسم دخيل 
أو جسم غريب، فتحاول محاربة 
النهاية تؤدي  هذه األعضاء وفي 

الى تشوهات لهذه األعضاء.

الروماتيزم يبدأ من البلعوم

الصنف الثاني هو الروماتيزم 
الناشئ عن ميكروبات وڤيروسات: 
هناك كثير من الڤيروسات ميكن 
أن يأخذها اإلنس����ان من اجلو أو 
أي انسان مصاب ورمبا تؤدي الى 

التهابات روماتيزمية.
التي نراها هي  أكثر األمراض 
احلمى الروماتيزمية وهي ميكروب 
يدخل اجلسم عن طريق التهابات 
بالبلعوم، ثم بالنهاية تؤدي الى 
التهابات في املفاصل أو امليكروب نفسه ميكن ان يذهب مباشرة للمفصل 
أو للعضالت ويس����بب التهاب����ات وروماتيزم ف����ي املفاصل فاجلراثيم 

وامليكروبات مباشرة أو غير مباشرة تقوم بعمل االلتهابات.
الصنف الثالث هو روماتيزم اخلش����ونة، فاإلنسان له عدة مفاصل 
واملفصل عبارة عن التقاء بني عظمتني، والعظم حساس لكي يسير دون 
أل����م، هناك غضاريف موجودة في نهاية العظ����ام التي تكون املفاصل، 
وعندما يكبر اإلنس����ان تتآكل هذه الغضاريف، وتسبب آالما للشخص 

عندما يسير أو يجلس.
ما سبب تآكل املفاصل؟

تتآكل لعدة عوامل، منها العمر فعندما نقوم بعمل أش����عة للمفصل 
لشخص ستيني جند ان هناك نحو 65% مصابني باخلشونة، وفي سن 
الس����بعني جند نحو 80% لديهم خش����ونة وإذا زاد العمر على السبعني 

جند نسبة 100% مصابني باخلشونة.
العامل الثاني هو زيادة الوزن فهو عامل مهم ورئيس����ي في اصابة 
املفصل باخلش����ونة في وقت مبكر، فنجد من هو في سن 30 سنة لديه 

خشونة.
كذلك نتيجة لتكرار االلتهابات ف����ي املفصل املصاب يؤدي ذلك الى 

االصابات العضوية باملفصل، السكر ايضا يزيد من خشونة املفاصل.

تصلب الظهر

الصنف الرابع يسمى روماتيزم العمود الفقري، فهناك انواع من 

الروماتي���زم تصيب الظهر، وروماتيزم تصلب الظهر يؤدي الى 
التهابات.

هناك امراض روماتيزمية ناشئة عن اضطراب في عملية بناء 
اجلسم او الغدد الصماء، وهو داء النقرس، الذي يتمثل في زيادة 

حمض اليوريك، وهذه تتركز في املفاصل.
وهناك امراض تتعلق بالعظم وهذا العظم هو اكثر االمراض 
التي نراها في شكل هشاشة العظام مبعنى ان العظم يكون رقيقا 
فأي صدمة حتى لو كانت بسيطة تكسر العظم، وأكثره نراه في 
االناث فبعد انقطاع الدورة يقل هرمون االس���تروجني املوجود 
لديهن ومع���روف انه يقوي العظ���ام، فيصبح ضعيفا وتصاب 

املرأة بهشاشة العظام.
االسباب االخرى لهشاشة العظام هي اخذ ادوية مثل الكورتيزون 
مل���دة طويلة قد متتد الى ثالثة او س���تة ش���هور وهناك امراض 
روماتيزمية ناش���ئة عن اجلهاز العصبي، وهناك امراض ناشئة 

عن سرطانات.
هل هناك سن معينة لالصابة باملرض؟

اضطرابات اجلهاز املناعي تصيب االشخاص بني سن العشرين 
واخلامس���ة والعش���رين ومرض الروماتويد او التهاب املفاصل 
الرثياني يصيب االشخاص بني سن العشرين واخلمسني اي في 
س���ن مبكرة، اما خشونة املفاصل فنراها في االشخاص بعد سن 
اخلمسني وبعد سن الس���تني، واحيانا تصيب اشخاصا في سن 

مبك���رة في حالة زيادة الوزن فالعمر يلعب دورا في اي نوع من 
انواع الروماتيزم.

ثلث الكويتيين مصابون بالروماتيزم

هل الروماتيزم يصيب املرأة اكثر من الرجل؟
نعم فاالناث معرضات اللتهاب املفاصل اكثر من الذكور بنسبة 1-4، 
ومعرضات ملرض الذئبة احلمراء اكثر من الذكور بنس����بة 9-1، وكذلك 
خش����ونة املفاصل االناث معرضات لها اكثر من الذكور بنس����بة 1-2، 
ونحن في عام 2000 عملنا دراس����ات بالكويت على 6670 فردا كويتيا 
ش����ملت كل محافظات الكويت، ووجدنا ان 2000 حالة من س����ن 15 فما 
فوق لديهم آالم روماتيزمية اي ان ثلث املجتمع الكويتي يش����كون من 
آالم روماتيزمية، فهو مرض شائع ليس عامليا فقط، ولكنه في الكويت 
يشكل نسبة كبيرة ايضا 30% من املجتمع تعاني منه، واكثر ما يشتكون 
منه آالم الركبة، بعدها آالم الظهر، بعدها آالم الكتف، ثم آالم الكوع فآالم 

الكاحل ويليها آالم الفخذ.
اخذنا هذه الشريحة ال� 2000 شخص لعمل تشخيص نهائي فتبني 
بالدرجة االولي اصابتهم بآالم العضالت والتهاب االربطة واالوتار، وبالدرجة 

الثانية خشونة املفاصل، الدرجة الثالثة كان مرض الروماتويد.
هل هناك امراض تسبب االصابة بالروماتيزم؟

اكثر االمراض املسببة للروماتيزم هي السكر، وهو ينتشر في الكويت 
بنس����بة 20% فما فوق وهم املصابون بالتهاب����ات روماتيزمية، كما ان 
هناك من يعانون من التهابات في اوتار اليدين نتيجة اصابتهم بالسكر 

فاالعصاب تتوتر، ويصابون بالتهابات الكتف والتهابات بالقدمني.
وهناك امراض الغدة الدرقية عندما ال تفرز بشكل صحيح، تؤدي الى 
امراض روماتيزمية، واذا كانت هناك اضطرابات في اجلهاز الكيميائي 
في اجلس����م فستؤدي الى داء النقرس، وكذلك السرطان وهناك امراض 

كثيرة تكون اعراضها امراض روماتيزمية.

دور للوراثة

هل ينتقل هذا املرض وراثيا؟
معظ����م املصابني به����ذا املرض لم يأخذوه وراثة حس����ب ما وجدنا، 
ولكن اذا كان هناك وراثة فنس����بة االصابة به تكون اكثر، وبالنس����بة 
للروماتويد اذا كان االب مصابا به واألم مصابة به فنسبة اصابة االبناء 
تكون خمسة اضعاف ولكن ليس شرطا ان يصاب به االبناء امنا هناك 

قابلية لالصابة به.
هل ميكن عالج الروماتويد بشكل نهائي؟

الع����الج اصبح متواف����را، ولكن لم نصل الى الش����فاء الى اآلن. امنا 
هناك عالجات تخفف من االلتهابات، تخفف من اعراض املرض، تخفف 
من التش����وهات، تخفف من االعاقات، واملريض يذهب الى الدوام بشكل 

طبيعي، نتيجة التطورات التي اكتشفت في عالج املرض.
ما نصائحك لتجنب االصابة بهذا املرض؟

اوال: الطع����ام الصحي مهم جدا، مثل اخلضروات والفواكه واللحوم 
واالس����ماك والتركيز على الفيتامينات والكالس����يوم لتجنب االصابة 

بهشاشة العظام.
ثانيا: الرياضة فهي مهمة جدا ليس فقط للقلب والرئة ولكن لآلالم 
الروماتيزمية فهي تقوي العظام وتقوي العضالت وتقوي االوتار، ومتارس 

بشكل صحي وليس بشكل خاطئ حتى ال تؤدي آلالم روماتيزمية.
ثالثا: اجللوس الصحيح امام شاشة الكمبيوتر، وهناك كليات تدرس 

كيفية استخدام الكمبيوتر واجللوس امام الكرسي بشكل طبيعي.
رابعا: الوزن فزيادته تؤدي الى امراض روماتيزمية.

خامس����ا: االصابات النفسية القوية، فعلى االنسان ان يتجنبها قدر 
املستطاع.

كي تتجنب آالم المفاصل

كيف تتجنب آالم املفاصل؟
يجب الوقاية من أمراض الروماتيزم ألن الوقاية مازالت هي العامل 
احلاسم في ظل العالجات الطويلة التي تتطلبها هذه األمراض، إضافة 
إلى صعوبة الشفاء الكامل منها. ونصائحي لالبتعاد عن شبح اإلصابة 
بداء املفاصل هي ممارسة الرياضة واملداومة عليها باستمرار، النها تقوي 
العظام والعض����الت اضافة إلى جتنب اجللوس الطويل الى املكتب فال 
بأس من أخذ اس����تراحة من كرسي املكتب، بني فترة وأخرى، وممارسة 
القليل من املشي مع احلرص على اجللوس الصحيح، بحيث يكون الظهر 
منتصبا والقدمان مس����تندتان على األرض والفخذان أفقيان وموازيان 
ملستوى األرض. وبالنسبة للغذاء انصح باالكثار من تناول اخلضراوات 
الطازجة والفاكهة بش����كل يومي، وكذلك تناول األس����ماك واالكثار من 
االطعمة التي حتتوي على الكالسيوم كمشتقات االلبان، وضرورة جتنب 

السمنة ألنها العدو األول للمفاصل.

حّذر من التهابات البلعوم عند األطفال مؤكدًا خطورتها على المفاصل

البروفيسور عادل العوضي.. بطاقة تعريف

تأثير التهاب المفاصل الروماتويدي 
على جودة حياة المريض

ام���راض  ه���و استش���اري 
املفاصل في املستشفى االميري 
الكوي���ت، وي���رأس حاليا  في 
الروماتويدية  وحدة االمراض 
في املستش���فى االميري، حيث 
يعمل بروفيسورا واستشاريا 
في الط���ب الباطني واالمراض 
الروماتويدية في جامعة الكويت، 

كما ان البروفيس���ور العوضي 
زميل الكلي���ة امللكية في كندا، 
وزميل الكلية االميركية لالطباء، 
وقد كتب العديد من املقاالت التي 
مت نشرها في املجالت الطبية، 
باالضافة الى مشاركته كمتحدث 
في العديد من املؤمترات االقليمية 

والدولية.

ال يقتص���ر تأثي���ر التهاب 
الروماتويدي على  املفاص���ل 
بعض املضاعفات اجلس���دية، 
بل يتخطاها الى التأثير بشكل 
سلبي للغاية على جودة حياة 
النساء  املريض، ويبلغ معدل 
املعرضات لالصابة بهذا املرض 

ضعف معدل الرجال املعرضني 
له، كما يقلل ه���ذا املرض من 
متوس���ط عمر املريض بفترة 
تتراوح بني 3 الى 7 سنوات، ان 
اصابة املرء بهذا املرض في سن 
مبكرة تؤدي في غالب االحيان 

الى اعاقة شديدة.

البروفيسور عادل العوضي ل� »األنباء«: 

ثلث الكويتيين مصابون بالروماتيزم

)متين غوزال( »األنباء« حتاور البروفيسور عادل العوضي

البروفيسور عادل العوضي

املفصل هو إلتقاء بني عظمتني

زينب أبوسيدو

الروماتويد وآالم املفاصل، احد اهم امراض العصر، فمع حتول االعمال من حركية ش�اقة الى مكتبية بغالبيتها ومع وجود الكمبيوتر وما يستدعيه من اجللوس امامه لساعات طويلة ومع الغذاء 
غير الصحي، وخصوصا الوجبات السريعة واجلاهزة بدأت آالم املفاصل ترافق الكثيرين ومن سن مبكرة.

ويؤكد األطباء عموما ان آالم العمود الفقري والعظام واملفاصل من أكثر اآلالم شيوعا وأكثرها حاجة للعالجات الطويلة األمر الذي يحتم الوقاية منها خصوصا مراقبة األطفال 
أثناء جلوسهم الطويل أمام الكمبيوتر، ومراقبة التهابات البلعوم، ألن التهاب البلعوم هو اخلطوة األولى واخلفية باجتاه داء املفاصل وآالمها.

ويؤكد البروفيسور عادل العوضي � استشاري أمراض املفاصل في املستش�فى األميري، ورئيس وحدة األمراض الروماتويدية وأستاذ الطب الباطني 
واألمراض الروماتويدية في جامعة الكويت � ان ثلث الكويتيني مصابون بالروماتيزم بأنواعه وغالبيتهم يعانون من آالم الركبة والظهر.

وفي لقائه مع »األنباء« أكد البروفيس�ور العوضي ان الروماتيزم طائفة كاملة من األمراض وليست مرضا واحدا فهناك 300 مرض متعدد األسباب 
تندرج حتت طائفة الروماتيزم، وتتعدد أس�بابها بني اضطرابات في اجلهاز املناعي الى االلتهابات والڤيروسات الى خشونة املفاصل املتعددة 
األسباب. كما حذر خالل حوارنا معه من السمنة الزائدة ومن اجللوس الطويل أمام الكمبيوتر خصوصا في حال اجللوس غير الصحي وشدد 
على خطورة التهابات البلعوم املتكررة التي تعتبر الس�بب الرئيسي لاللتهابات الروماتيزمية، مشيرا الى ان الطب لم يتوصل بعد الى 
العالج الشافي للروماتويد، لكن علم األدوية تطور كثيرا بحيث صار باإلمكان التخفيف من االلتهابات والسيطرة الى حد بعيد على 

اإلعاقة وتخفيفها.
وأوصى البروفيسور العوضي بتناول اخلضراوات الطازجة، والفاكهة واألسماك واألغذية الغنية بالكالسيوم واحلرص 
على إنقاص الوزن واجللوس الصحيح مركزا على ضرورة ممارسة الرياضة للوقاية من الروماتيزم الذي يتطلب في 
حالة اإلصابة به عالجات طويلة، وأحيانا غير شافية متاما ف� »مثقال وقاية خير من قنطار عالج«، كما تطرق الى 

تفاصيل هذه األمراض التي تعرف بالروماتيزمية وعالجها وطرق الوقاية منها في احلوار التالي:


