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 «الروماتويد» هـــو أحد األمراض 
الروماتيزمية والـــذي يصيب ١٪ من 
البالغني غالبا في منتصف العمر، نسبة 
اإلصابة عند النساء تعادل ٣ أضعاف 
الرجال، ينتج املرض عن خلل في عمل 
اجلهاز املناعي مما يســـبب التهابات 

حادة في املفاصل. 

 ما هو مرض الروماتويد؟

 ماذا تعرف عن «الروماتيزم»؟

 ٥٠٪ مـــن المصابيـن بمـرض الذئبـــة 
الكلـــى فـي  التهابـات  لديهـــم  الحمـراء 

 الحمـى الروماتيزميـة تصيـب األطفال عـادة وتؤدي 
القلـب صمامـات  وفـي  المفاصـل  فـي  التهابـات  إلـى 

 القلـق أكثـر العوامــل التـي تبـــرز األمراض 
الروماتيزميـــة إضافــة إلـــى التدخيـــن 

ــائع  ــل الروماتيزم كما هو ش  ه
يصيب كبار السن فقط؟

  يوجد للروماتيزم أكثر من ٢٥٠ 
مرضًا فاالمراض تنقسم الى امراض 
مناعية بسبب إلتهابات املفاصل وهي 
تصيب االعمار من ٢٠ عاما الى ٥٠ 
ومعظم املرضى يكونون من صغار 
السن والبالغني، وهناك قسم آخر 
يشمل خشونة املفاصل وهذا بسبب 
تفكك الغضروف املبطن للمفصل، 
وعادة ال تكون هناك التهابات في 
املفاصل، واخلشونة عادة تصيب 
كبار السن فالناس دائما يعتقدون 
ان الروماتيزم يشـــمل كبار السن 
فقط ولكنه يشمل جميع االعمار، 
وال يوجد عمـــر معني للروماتيزم 
فاالطفال في األشهر األولى من عمرهم 
معرضون لالصابة به، والكبار في 

سن ٧٠ و٨٠ ايضا يصابون به.
ــب العظام  ــني طبي ــرق ب ــا الف   م

وطبيب الروماتيزم؟
  طبيب العظام جراح تخصصه 
معاجلة الكسور ومشاكل الغضاريف 
مـــن ناحية االصابـــات اما طبيب 
الروماتيزم فيعالج املشاكل اخلاصة 
باملفاصل التي لها عالقة بااللتهابات 
مثل مرض الروماتويـــد والذئبة 
احلمـــراء، وما الى ذلـــك، ويعالج 
ايضا جميع امراض الروماتيزم التي 
لها عالقة باملفاصل، او باالنسجة 
احمليطة ومنهـــا االوتار واالربطة 
والعضالت واالوعية الدموية فهو 

طبيب باطنية وليس جراحا.

  الحجامة والروماتيزم

ــة ايجابيا على    هل تؤثر احلجام
امراض الروماتيزم؟

  احلجامة تعتبر من الطب غير 
التقليدي، وال توجد دراسات تقليدية 
عليها فهناك مرضى يرتاحون بعدها 
ولكننا ال نعـــرف تأثيرها عليهم، 

وليس لدينا دليل على ذلك.

  الحمى الروماتيزمية

ــزم القلب  ــرق بني روماتي   ما الف
وروماتيزم  ــل،  املفاص ــزم  وروماتي

الدم؟
  االمراض الروماتيزمية ال تؤثر 
فقط على املفاصل، ولكنها متتد الى 
اجهزة اخرى كالصدر والقلب والكلى 

واالعصاب واملخ وغيرها.
  هناك مرض روماتيزمي اسمه 
احلمى الروماتيزمية، ميكنه ان يؤثر 
على املفاصل والقلب كذلك وبالذات 
صمامات القلب فعندها يكون املريض 
معرضا ملشاكل في املستقبل، وكذلك 
هناك نوع آخـــر كالذئبة احلمراء 
ميكنه ان يؤثر على القلب فيسبب 
التهابات في القلب واالغشية احمليطة 
به، هذا بالنسبة لروماتيزم القلب 
فهو نوع من االنواع الروماتيزمية، 
اما روماتيزم املفاصل فيشمل معظم 
انواع الروماتيزم ويسبب التهابات 

وراثي وعامل بيئي ولكن اسبابها 
احلقيقية غير معروفة، فلو اخذنا 
توأمـــني، أحدهما بـــه روماتيزم، 
يكون اآلخر معرضا بنســـبة ٣٠٪ 
المراض الروماتيزم، فهي ليســـت 
١٠٠٪ وليست ٠٪، معناه ان هناك 
تداخال بني العامل الوراثي والعامل 
البيئي، وهناك جينات معينة، تورث 
مـــن االم او االب جتعلـــه معرضا 
لالصابة باالمراض الروماتيزمية. 
كذلك العوامل البيئية، كالقلق فهي 
من اهم العوامل التي تبرز االمراض 
الروماتيزميـــة، التدخني، خلل في 
الهرمونات، واالصابة مبيكروبات 
معينة فهذه العوامل كلها تؤثر على 
وظيفة اجلهـــاز املناعي، فيصبح 
نشطا اكثر من الطبيعي واالجسام 
املضادة التي من املفترض ان تتجه 
الى امليكروبات اخلارجية، تبدأ في 
التوجه ناحية اجهزة اجلسم، ويبدأ 
اجلسم في محاربة نفسه ويصبح 
هناك قتال بني اجلسم نفسه وهذا 
يؤدي الى التهابات عادة ما تكون 
في املفاصل، ولكن ميكن ان متتد الى 

اجهزة اخرى في اجلسم.

  أهمية الغذاء

ــى  ــاعد مرض ــة تس ــل احلمي   ه
الروماتيزم؟

  هناك مأكوالت بها كالســـيوم، 
والكالسيوم وڤيتامني D مهمان في 
تقوية العظام، ومينعان هشاشتها، 
والتغذيـــة اآلن اختلفت كثيرا عن 
التغذية التي نشأنا عليها، فالوجبات 
السريعة وجودة االكل اختلفت لدينا، 
حتى اخلضـــار والفاكهة اختلفت 
جودتها وزراعتها عن السابق فلم 
تعد بها القيمة الغذائية التي كانت 
موجودة لذلك قلت نسبة الكالسيوم 
وفيتامني D بدرجة كبيرة في طعامنا 
والتغذية مهمة في مرحلة الطفولة، 
فأطفالنا لم يعودوا يشربون احلليب 
ويهتمون مبنتجات األلبان واالسماك 
كما كنـــا نـــأكل، الن التغذية في 
سن الطفولة حتدد كيف ستكون 
العظام في املستقبل. ففترة الطفولة 
واملراهقة هي التي تبنى فيها العظام 
ثم ان التعرض للشمس مهم جدا 
فاحلجاب والنقاب يقلالن من فرصة 
تعرضنا للشمس، ونحن في دولة 
حارة ومع ذلك نبتعد عن الشمس 
ونحمي انفسنا منها، وحتى ونحن 
في السيارة والزجاج حولنا مينع 
اشعة الشمس التي تصلنا بشكل 

مباشر.
ــل الزجاج  ــمس تتخل   ولكن الش

ونشعر بحرارتها.
  نعـــم ولكـــن االشـــعة فـــوق 
البنفسجية ال تدخل علينا ومعظم 
النـــاس يضعون كـــرمي الوقاية، 
والذي مينع وصول االشعة فوق 
البنفســـجية لنا فال نأخذ كفايتنا 

من الشمس. 

الروماتيزمية ألن األجسام املضادة 
ميكنها انتهاك أي جهاز باجلسم، 
وهذه األجسام املضادة ميكنها ان 
تؤدي الى تخثر في الدم واإلصابة 
باجللطات والســـكتات الدماغية 

وجلطة القلب.

  إصابة صمامات القلب

ــزم في  ــة بالروماتي ــل اإلصاب   ه
ــن مبكرة لألطفال لها ضرر على  س

صمامات القلب؟
  مرض احلمـــى الروماتيزمية 
يصيب عادة األطفال، ويؤدي الى 
التهابات في املفاصل وعلى اجللد 
وحرارة وتغيرات في نبضات القلب، 
كمـــا ان االلتهابات التي حتدث في 
اجلسم تتجه الى صمامات القلب، 
والطبيب قد ال يعرف ان القلب أصيب 
بالتهابات، ولكن املريض بعد مرور 
عدة سنني يبدأ قلبه يتأثر بوظيفته 
ويصاب بخلل فيكتشف الطبيب ان 
هناك خلًال في الصمامات ناجتًا عن 
حمى روماتيزمية، أصيب بها في 

عمر الطفولة.
  ما أسباب اإلصابة بهذا املرض؟

  االمراض الروماتيزمية بها عامل 

معرضني لهشاشة العظام بسبب 
مشـــكلة، أو خلل في الهرمونات، 
حيث يصاب الهرمون املسؤول عن 
كثافة العظام، فيصابون بهشاشة 
العظـــام ولكن ليســـت األمراض 

الروماتيزمية.
  ما األعضاء واألجهزة التي تتأثر 

باملرض أكثر؟
  حســـب املرض الروماتيزمي، 
فتعرض أجهزة اجلســـم لإلصابة 
بالروماتيزم يعتمـــد على مرض 
روماتيزمي معـــني، فمثال الذئبة 
احلمـــراء مـــن أكثـــر األمـــراض 
الروماتيزمية التي قد تصيب األجهزة 
األخرى بالروماتيزم، كالكلى، فهناك 
٥٠٪ من مرضـــى الذئبة احلمراء 

مصابون بالتهابات في الكلى.
  األجهزة األخرى التي ميكنها ان 
تتأثر، هي الصدر (الرئتان)، فيمكن 
اإلصابة بتليف الصدر والتهابات 
الصدر، وكذلك القلب، التهابات القلب، 
والصمامات، واألغشية احمليطة به. 
واملخ أيضا قد يتعرض لاللتهابات 
والكبد، البنكرياس، املعدة، األمعاء، 
جهاز الدم فكل أجهزة اجلسم من 
دون استثناء قد تصاب باألمراض 

فـــي املفاصل ومتتـــد الى االجهزة 
االخرى.

  وبالنســـبة لروماتيـــزم الدم 
فنعود اوال الى اســـباب االمراض 
الروماتيزمية، وهي ان اجلهاز املناعي 
يكون رطبا، ويفرز اجساما مضادة 
في الدم لذلك يسميه بعض املرضى 
روماتيزم الدم النه موجود بالدم 
ولكن املشكلة الرئيسية موجودة 
بالدم وفي مصنع الدم وهي النخاع، 
واالجسام املضادة هذه تتجه الى 
املفاصل، وتؤدي الى التهابات في 
املفاصل فعندما يكون لدينا مريض 
بالروماتيزم كجزء من التشخيص 
جنري له فحصا لدمه ونرى األجسام 
املضادة هذه، فإذا كانت موجودة، 
معنى ذلـــك انه مصـــاب باملرض 

الروماتيزمي.

  أثر األمراض الوراثية

بداون  ــون  املصاب ــال  األطف   هل 
والتوحد معرضون لإلصابة بأمراض 

الروماتيزم أكثر؟
  ال يوجد عالقة بني هؤالء األطفال 
واألمراض الروماتيزمية ولكن هناك 
بعض األمراض الوراثية جتعلهم 

 ما خشونة المفاصل؟

 كلمة «روماتيزم» هي مصطلح عام يطلق على 
اآلالم الناجتة عن املفاصل أو العضالت أو األنسجة 
احمليطة. تشمل أمراض الروماتيزم أكثر من ٢٥٠ 
مرضًا من ضمنها مرض الروماتيود، الذئبة احلمراء، 
الصدفية الروماتيزمية، النقرس وكذلك خشونة 

املفاصل.

  أمراض الروماتيزم تستهدف املفاصل بالدرجة 
األولى ولكنها قد تصيب أجهزة أخرى في اجلسم 

مثل الصدر والكلى واجللد وكريات الدم.
  ٣٦٪ من النســـاء و٢٠٪ من الرجال في الكويت 
يعانون من آالم روماتيزمية مما يؤثر على ممارسة 

الشخص حلياته اليومية عند ٣٩٪ منهم. 

 خشونة املفاصل تنتج عن تهالك الغضروف 
املبطن للمفصل مما يؤدي الى الشـــعور باأللم 

عند استعمال املفصل.
  عادة ما يزداد الشعور باأللم في فترة املساء 
وخصوصا في األيام التي يكثر فيها اســـتعمال 
املفصـــل، املفاصل األكثر تعرضا هـــي الركبة، 
الورك، الرقبـــة، الكتف، الظهر ومفاصل اليدين 

والقدمني.
  يتدخل العامل الوراثي ولكن قد تكون هناك 

أسباب أخرى مثل: السمنة، التدخني، اصابات العمل 
واصابات الرياضة، استعمال نفس املفصل بشكل 
متكرر وبعض األمراض مثل السكر وأمراض الدم 
والغدد، تعالج اخلشونة مبسكنات األلم، العالج 
الطبيعي، املكمالت الغذائية مثل اجللوكوز أمني، 
وقد تعطى حقن الهيالورونك أســـيد في الركبة 
(حقن الزيت) لبنـــاء الغضروف املتهالك. يظل 
تخفيف الوزن والرياضة أهم وسيلتني للوقاية 

من اخلشونة.   (قاسم باشا)  د.أديبة احلرز في حوار مع األنباء 

 د.أديبة احلرز 

 عندمـا يصبـح الجهـاز المناعـي 
نشـطًا أكثـر مـن الطبيعـي يتوجـه 

ويحاربها الجسـم..  أجهـزة  إلى 
 األمـراض الروماتيزميـة أكثر 

من ٢٥٠ مرضـًا مناعيًا.. وتصيب 
اإلنسان في جميع مراحل عمره

 د.أديبة الحرز لـ «األنباء»: الروماتيزم يهاجم 
جميع أجهزة الجسم بما فيها األعصاب والمخ

 نصحت بفحص األطفال وتحري األجسام المضادة في الدم للعالج المبكر

 زينب أبوسيدو

  الروماتيزم من أكثر األمراض غموضا وخطورة، إذ ميكن ان يصيب األطفال من دون ان ينتبه األهل 
ليفاجأوا عندما يكبر الطفل بإصابة صمامات القلب وتدميرها، وهو مرض غامض، ألنه يتسـلل خفية، 

وألن أسبابه احلقيقية غير معروفة بدقة.
  ميكن ان يصيب الروماتيزم جميع أجهزة اجلسم وليس كما هو شائع املفاصل فقط بل ميكن ان 
يصيب القلب، والكلى والصدر واألعصاب واملخ وال يوجد جهاز في جسـم اإلنسان مبنأى عن وصول 
الروماتيزم إليه في حال اصابة الشخص بهذا املرض. وخالل لقائنا بالدكتورة أديبة احلرز استشارية 
الباطنية والروماتيزم في املستشـفى األميري واحلاصلة على البورد األميركي والكندي في أمراض 
الباطنية والروماتيزم، نصحـت بإجراء الفحوصات الطبية الالزمـة لألطفال وخصوصا فحص حتري 
األجسـام املضادة في الدم، مشـيرة الى ان احلمى الروماتيزمية ميكن ان تهاجم مختلف أجهزة 

اجلسم عند الطفل مبا في ذلك القلب والكلى، والصدر واألعصاب والدماغ.
  وأوضحت د.احلرز ان األسباب احلقيقية للروماتيزم غير معروفة، مشيرة الى ان هناك عامال وراثيا، 

وعامـال بيئيا لإلصابة بالروماتيزم مؤكدة ان اإلصابة مبيكروبـات معينة، اضافة الى التدخني، والقلق 
تعد من العوامل التي تساعد على ظهور الروماتيزم، وحول الفرق بني خشونة املفاصل والروماتيزم 

أوضحت ان خشونة املفاصل ناجتة عن تآكل الغضروف املبطن للمفصل وعادة ال يكون هناك 
التهابات في املفاصل وتصيب اخلشـونة عادة كبار السن بينما الروماتيزم مرض مناعي 

يصيب اإلنسان في مختلف مراحل عمره، فاألطفال من الشهور األولى قد يصابون به، 
والكبار في سن الشيخوخة يصابون به، مشيرة الى ان األمراض الروماتيزمية أكثر 

من ٢٥٠ مرضا مناعيا، تصيب جميع أجهزة اجلسم.
  واضافت د.احلـرز ان مرض الذئبة احلمراء 

وهو من األمراض الروماتيزمية عادة ما يصيب 
أجهزة اجلسم املختلفة، مشيرة الى ان ٥٠٪ 
من املصابني بالذئبة احلمراء لديهم التهابات 

في الكلى، فإلى تفاصيل اللقاء: 


