عيادة أون الين

العالج الطبيعي
للتحكم بالتهاب
المفاصل

حقن� ،إىل متى يجب علي اال�ستمرار يف العالج؟
مر� ��ض الروماتويد مر�ض مزم ��ن ،ويحتاج �إىل عالج
طوي ��ل الأجل ،ولكن عندما ي�ص ��ل املر� ��ض �إىل مرحلة عدم
ن�شاط ملدة طويلة ميكن عندها وقف التداوي باحلقن.
�أع ��اين من النقر�س ،فكيف ميكنني جتنب نوبات النقر�س
التي ت�سبب يل �أمل ًا �شديد ًا يف �إ�صبع القدم؟
البد م ��ن تقليل م�س ��توى حام� ��ض البولي ��ك يف الدم،
با�س ��تخدام الأدوي ��ة م ��ع نظ ��ام غذائي خا�ص ،مث ��ل تقليل
اللحوم احلمراء ،وامل�أكوالت البحرية.
هل يوجد عالج نهائي ملر�ض التهاب املفا�صل؟

�أع ��اين م ��ن الته ��اب املفا�ص ��ل ،و�أتن ��اول الأ�س�ب�رين بكرثة
لت�سكني الأمل ،فهل توجد م�ضاعفات مرافقة لكرثة تناول الأ�سربين؟
نعم ،قرحة املعدة والإثني ع�شر ،وتوجد �أدوية م�ضادة
لاللته ��اب حديثة ،و�أقل خطورة على اجلهاز اله�ض ��مي من
الأ�سربين.
�أعاين خ�ش ��ونة يف الركبة ،هل ميكنني ممار�سة التمارين
الريا�ضة؟ وما هي �أف�ضل متارين عالج خ�شونة الركبة؟
ميكنك ممار�س ��ة التمارين الريا�ض ��ية ،مث ��ل :العجلة
الثابتة لتقوية ع�ضالت الفخذ التي حتمي مف�صل الركبة.
�أعاين مر�ض الروماتويد ،ومت �صرف عالج يل عبارة عن
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ال يوجد �ش ��فاء نهائي للمر�ض ،ولكن ميكن ال�س ��يطرة
على ن�شاط املر�ض.
م ��ا دور الع�ل�اج الطبيع ��ي يف التحك ��م مبر� ��ض الته ��اب
املفا�صل؟
للع�ل�اج الطبيع ��ي دور رئي� ��س ،حيث ي�ش ��مل متارين
للحفاظ على قوة الع�ضالت ،ووظيفة املفا�صل ،ملنع حدوث
�ضمور يف الع�ضالت ،وتيب�س يف املفا�صل.
* أجاب عن األسئلة الدكتور شريف عبدالهادي ناصف
* استشاري أمراض الروماتيزم

التهاب املفا�صل

(ال�شرق)
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صفحة طبية تصدر كل جمعة
إعداد وإشراف مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

يتعدى المفاصل ليشمل الغدد اللعابية و الدمعية والرئة والقلب واألوعية الدموية

أنتم تخصصي

حاول أن
تمشي مسافة
ِميل في حذائي
هل �س ��معت من قبل مقولة
«ح ��اول �أن مت�ش ��ي م�س ��افة ميل
يف حذائ ��ي؟» ،تل ��ك املقولة التي
يود كثري من امل�ص ��ابني بالتهاب
املفا�ص ��ل �أن ين�ص ��حوا به ��ا
�أ�ص ��دقاءهم وعائالتهم ،الذين ال
يفهمون حقيقة ما ي�شبه العي�ش
مع هذا املر�ض املزمن.
�إن الرحلة مع مر�ض التهاب
املفا�ص ��ل �ص ��عبة عل ��ى املري�ض
وعائلت ��ه عل ��ى حد �س ��واء ،ومن
امله ��م �أن يك ��ون هن ��اك توا�ص ��ل
جي ��د م ��ع العائل ��ة والأ�ص ��دقاء
�أثناء العمل على حل �سوء الفهم
والت�صورات اخلاطئة جتاه هذا
املر�ض.
وميك ��ن �أن ي�ؤث ��ر الته ��اب
املفا�ص ��ل عل ��ى قدرة ال�ش ��خ�ص
عل ��ى العم ��ل ،ليجد الأ�ش ��خا�ص
امل�ص ��ابون �أن الأن�شطة اليومية
ت�صبح �أ�صعب ،ليواجهوا حينها
�إحباط� � ًا �ش ��ديد ًا ،وم ��ن اجلي ��د
�أن يكيّف ال�ش ��خ�ص و�ض ��عه يف
العم ��ل عل ��ى ح�س ��ب �إمكانيات ��ه
احلركية� ،إذ �إن معظم امل�ص ��ابني
بالته ��اب املفا�ص ��ل يف�ض ��لون
اال�ستمرار ب�أعمالهم ،بعد تعديل
�أماكن عملهم� ،أو تغيري اجلدول
الزمن ��ي بالعمل� ،أو العثور على
وظيف ��ة �أك�ث�ر �س ��هولة بح�س ��ب
و�س ��عهم ،وطاملا كان ذل ��ك الأمر
يف ا�ستطاعتهم.
وميك ��ن �أن ي�س ��بب التهاب
املفا�ص ��ل املزمن تغري ًا يف حياة
ال�ش ��خ�ص امل�ص ��اب من جوانب
عدي ��دة :كاجلان ��ب الب ��دين،
والذهن ��ي واالقت�ص ��ادي ،حيث
ي�شعر امل�ص ��اب ب�أن املر�ض ك�أنه
�س ��اق من حدي ��د ت�ش ��ل حركته،
وه ��ذه التغ�ي�رات والتحدي ��ات
والقي ��ود الت ��ي يع ��اين منه ��ا
امل�صاب تثري عواطف ال�شخ�ص،
وت�صبح ثق ًال على كاهل امل�صاب.
وم ��ن الن�ص ��ائح املفي ��دة
لل�شخ�ص امل�ص ��اب �أن يتعلم كل
ما ميكنه حول املر�ض ،لت�س ��هيل
طريق ��ة التكيف والتعاي�ش معه،
وذل ��ك بوج ��وده م ��ع �أ�ش ��خا�ص
داعم�ي�ن ميك ��ن �أن يخلق ��وا
للم�صاب بيئة �صحية ،وال نن�سى
�أن الت�س ��لح بالإميان ،والر�ض ��ا
بق�ض ��اء الله وق ��دره ،هو الداعم
القوي والأ�س ��ا�س لأي �ش ��خ�ص
م�ص ��اب مبر� ��ض مزم ��ن ،فع ��دم
فقدان الأمل بالله مينح امل�صاب
طاق ��ة هائل ��ة للتق ��دم باحلي ��اة،
�إذ ال يُقه ��ر املر� ��ض �إال بالعزمية
والإرادة الت ��ي حتق ��ق �أهداف� � ًا
ميك ��ن �أن ي�ش�ي�ر �إليها بع�ض ��هم
ب�أنه ��ا م�س ��تحيلة ،ولك ��ن كل
�ش ��يء ب� ��إرادة الله تع ��اىل م�ؤكد
احلدوث.
المحرر

«روماتويد المفاصل» يصيب النساء أكثر من الرجال
الدمام  -هنادي الغدير
يعترب الروماتويد املف�صلي املتعدد �أحد �أنواع
التهابات املفا�صل املزمنة و�أكرثها �شيوع ًا ،وي�صيب
عادة الن�ساء �أكرث من الرجال بن�سبة ثالثة لواحد.
وتو�ضح الدكتورة فايزة اجل�شي ،ا�ست�شارية
الأمرا� ��ض الروماتيزمي ��ة يف م�ست�ش ��فى املل ��ك فهد
التخ�ص�ص ��ي بالدم ��ام� ،أن مر� ��ض الروماتوي ��د
املف�ص ��لي املتع ��دد ين�ش� ��أ نتيج ��ة خل ��ل يف اجله ��از
املناعي للج�س ��م ،ويطول معظم مفا�ص ��ل اجل�س ��م،
خا�صة املفا�صل ال�صغرية لليدين والقدمني ب�صورة
متماثلة يف جانبي اجل�س ��م ،ويظه ��ر االلتهاب على
فرتات متباعدة �أو متقاربة ،لكنه قد يتعدى املفا�صل
لي�شمل �أع�ض ��اء �أخرى من اجل�سم ،كالغدد اللعابية
للف ��م ،والغ ��دد الدمعي ��ة للع�ي�ن ،والرئ ��ة ،والقل ��ب
والأوعية الدموية ،م�ش�ي�رة �إىل �أن املر�ض ي�ص ��يب
جمي ��ع الفئ ��ات العمري ��ة ،ابت ��دا ًء من الأطف ��ال �إىل
امل�س ��نني والن�س ��اء بني الـ 30ــ  60عام ًا اللواتي هن
�أكرث عر�ضة للإ�صابة باملر�ض.
و�أكدت �أن ال�س ��بب احلقيقي للإ�ص ��ابة مبر�ض
الروماتويد املف�صلي املتعدد مايزال جمهو ًال ،ولكن
هناك عوامل م�س ��اعدة لظهوره منها :ق�صور نظام
املناعة ،والإ�ص ��ابة ببع�ض االلتهابات الفريو�سية،
والعام ��ل الوراث ��ي ،حي ��ث يك�ث�ر ه ��ذا املر� ��ض يف
عائالت دون غريها ،كما �أن اال�ضطرابات الهرمونية
والنف�س ��ية ،والتدخني ،تزيد من احتمالية الإ�صابة
به ��ذا املر�ض ،كم ��ا ميكن الإ�ص ��ابة ب ��ه دون وجود
العوامل ال�سابقة.
و�أ�ضافت اجل�ش ��ي :على الرغم من عدم معرفة املري�ض ،التي ت�شمل الإح�سا�س باخلمول والتعب ،من املر� ��ض ،مبين ��ة �أن  Ant CCPت�س ��اعد يف ع ��ن طريق الف ��م� ،أو ع ��ن طريق حقنة يف املف�ص ��ل
�أ�س ��باب مر�ض الروماتويد املف�صلي املتعدد� ،إال �أن وفقدان ال�ش ��هية ،وارتف ��اع درجة حرارة اجل�س ��م ،ت�ش ��خي�ص املر�ض وحتديد حدته ،كما ميكن �إجراء امل�صاب ،وكذلك ا�ستخدام الأدوية املثبطة للمناعة،
�آليت ��ه بات ��ت معروفة� ،إذ ي�ص ��يب املر�ض الأغ�ش ��ية و�آالم الع�ض�ل�ات واملفا�ص ��ل ،وتيب�سها ،خا�صة عند الفح� ��ص عن طريق حتليل �س ��ائل املف�ص ��ل ،وكذلك مثل :املثيوترك�سات ،واللوفلوناميد ،وغريها ،كما
املبطنة للمفا�ص ��ل ،حيث تقوم خاليا هذه الأغ�شية اال�س ��تيقاظ من النوم ،الذي ميتد �أحيان ًا ل�س ��اعات �إجراء الأ�ش ��عة ال�س ��ينية للمفا�ص ��ل ،الت ��ي عادة ما �أن الأدوية البيولوجية التي �ش ��اع انت�ش ��ارها على
آكل يف عظام م ��دى �أكرث من ع�ش ��ر �س ��نوات �س ��اهمت كث�ي� ً
را يف
ب�إف ��راز مواد ت�ؤدي �إىل هدم الغ�ش ��اء الفا�ص ��ل بني طويلة من النهار ،مو�ضحة �أن �أكرث املفا�صل عر�ضة تبني وجود ه�شا�ش� � ٍة يف العظام ،وت� �� ٍ
ع�ل�اج املر�ض ،وحت�س ��ن قدرة املري� ��ض ،ومن هذه
املفا�ص ��ل ،كم ��ا ت� ��ؤدي �إىل نخ ��ر العظ ��ام ،وت� ��آكل للإ�صابة مبر�ض الروماتويد املف�صلي املتعدد هي :املفا�صل.
وذكرت �أن �شدة هذا املر�ض تختلف من �شخ�ص الأدوي ��ة جمموع ��ة �أدوي ��ة Anti TNF, Anti
الغ�ض ��اريف املف�ص ��لية ،وق ��د يتعدى ه ��ذا �إىل تلف مفا�صل اليدين ،والر�سغني ،والقدمني ،والركبتني،
الأربط ��ة والأن�س ��جة املحاط ��ة باملف�ص ��ل ،خا�ص ��ة والفكني ،والكوعني ،والأكت ��اف ،م�ؤكدة �أن لإجراء �إىل �آخ ��ر ،ولك ��ن عل ��ى املري�ض اخل�ض ��وع للعالج ،IL 6 Anti lymphocytes ،الت ��ي تعط ��ى
الفحو�ص ��ات املخربي ��ة �أهمي� � ًة كب�ي�رة ،م ��ن حيث الذي قد يختلف من مري�ض �إىل �آخر ،ح�سب مرئيات ع ��ن طريق الوري ��د� ،أو حت ��ت اجللد ،كما ق ��د يلج�أ
مفا�صل اليدين والركبتني.
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن ت�ش ��خي�ص ه ��ذا املر� ��ض من قيا�س �س ��رعة تر�س ��ب كريات الدم احلمراء ،وعامل الطبي ��ب ،و�أبان ��ت �أن من العالج ��ات املتوافرة لهذا الطبي ��ب يف بع�ض الأحيان �إىل ا�س ��تبدال املف�ص ��ل
الأطب ��اء يت ��م بن ��ا ًء عل ��ى الأعرا� ��ض التي ت�ص ��يب الروماتوي ��د ال ��ذي يك ��ون موجب� � ًا بن�س ��بة  %70املر�ض م�سكنات الآالم ،والكورتيزون ،الذي يعطى امل�صاب مبف�صل �صناعي.

السمنة عدو المفاصل

غذاء
هدى محمد المطير*

ي�ؤث ��ر التهاب املفا�ص ��ل يف بع�ض الأحي ��ان يف تغذية املري�ض،
حيث تت�س ��بب خ�ش ��ونة مفا�ص ��ل العظ ��ام يف �ص ��عوبة حتريك الفك
وم�ض ��غ الطعام ب�ص ��ورة جي ��دة ،كما ت�ؤث ��ر يف القدرة على امل�ش ��ي
واحلرك ��ة ،وبالتايل ت� ��ؤدي �إيل زي ��ادة الوزن ،كم ��ا �أن هناك بع�ض
الأدوية املتناولة التي ت�س ��بب الغثيان� ،أو الإ�س ��هال ،وكالهما ي�ؤثر
يف معدل امت�صا�ص العنا�صر الغذائية ،واحلركة الطبيعية لأمعائه.
ويعاين بع�ض مر�ض ��ى التهاب املفا�صل من زيادة خطر حدوث
ت�س ��مم ،نتيج ��ة ح�ص ��ولهم عل ��ى كمي ��ات كب�ي�رة من م�ستح�ض ��رات
الفيتامينات والعنا�ص ��ر املعدنية املبنية على طرق غري �سليمة �أثناء
العالج ،وهذا ال يعني �أن امل�صابني بهذا املر�ض ال يعانون من حاالت
نق� ��ص يف الفيتامين ��ات� ،أو الأم�ل�اح املعدنية ،لك ��ن ال تكون حاالت
النق�ص الغذائي �ص ��فة لأنواع معينة من التهاب املفا�صل ،وي�ستطيع
الطبي ��ب املخت� ��ص حتديد هذه العالق ��ة �إن وُجدت ،ومل ��ا كان التهاب
املفا�صل حالة مر�ضية مزمنة ،ما يدفع �ضحايا هذا املر�ض �إىل اتباع
حميات غذائية غري �ص ��حيحة ،فقد ي�ستبعدون تناول بع�ض الأغذية
من طعامه ��م ،حيث ي�ؤدي تناول املري�ض �أغذية معينة دون �س ��واها
�إىل حدوث حالة نق�ص غذائي حاد.
وحقيق ��ة ،لي�س ��ت هناك حمية خا�ص ��ة يج ��ب اتباعه ��ا يف حال
مر�ض ��ى الته ��اب املفا�ص ��ل ،ولكن هن ��اك درا�س ��ات �أثبت ��ت �أن بع�ض
الأطعمة لها فعالية يف التخفيف من م�شكالت التهاب املفا�صل ،حيث

دواء
أمينة بوخمسين*

تعد �آالم املفا�ص ��ل وتيب�سها ال�شكوى الأ�سا�س ��ية من قبل الأ�شخا�ص الذين
يعان ��ون من التهاب املفا�ص ��ل ،التي غالب ًا ما يكون لها ت�أث�ي�ر كبري على احلركة،
وعلى ن�شاطات احلياة اليومية� ،إال �أنه من املمكن احلد من �آثاره ال�سلبية بتغيري
منط احلياة وممار�س ��ة التمارين الريا�ض ��ية ،والبدء املبكر بالعالج وا�ستخدام
الأدوية بال�شكل ال�صحيح.
وعالج التهاب املفا�ص ��ل يهدف �إىل احلد م ��ن االلتهاب ،وتخفيف الأعرا�ض
والآالم ،ومنع �أو �إبطاء ال�ضرر الذي قد ي�صيب املفا�صل ،كذلك احلد من الإعاقة،
وتوفري الدعم للتعاي�ش ب�صورة جيدة مع املر�ض.
ويعد العالج الدوائي حجر الأ�سا�س يف عالج بع�ض �أنواع التهاب املفا�صل،
م�شرية �إىل �أن الأدوية تختلف بح�سب نوع االلتهاب ،وت�شمل:
* امل�سكنات :التي ت�ستخدم لل�س ��يطرة على �أعرا�ض االلتهاب ،وت�ساعد يف

وطم�أنت اجل�ش ��ي الن�س ��اء احلوامل �أن مر�ض
الروماتويد املف�ص ��لي املتعدد ال ي�ش ��كل خطر ًا على
احلمل ،حيث ال ين�شط يف حوايل  %70من حاالت
احلمل ،ولكن من املهم جد ًا �أن تكون املري�ض ��ة على
علم �أن هنالك بع�ض الأدوية التي يجب �إيقافها قبل
احلمل بعدة �شهور� ،أو �أثناء احلمل.
ي�ش ��ار �إىل �أن مر� ��ض الروماتوي ��د املف�ص ��لي
املتع ��دد م ��ن الأمرا� ��ض الت ��ي ت�س ��تدعي املتابع ��ة
م ��دى احلياة م ��ن ِقب ��ل اخت�صا�ص ��ي يف الأمرا�ض
الروماتيزمي ��ة ،ملتابع ��ة تط ��وره ،والأعرا� ��ض
اجلانبية للأدوية امل�ستخدمة يف عالجه.
ومضة وقائية

األحمال الثقيلة
تضر بالمفاصل

�أثب ��ت الباحثون يف جامعة طوكي ��و �أن الزبادي يحتوي على بع�ض
�أنواع البكترييا التي ميكنها �أن متنع بع�ض الأمرا�ض ،كاحل�سا�سية
والتهاب املفا�ص ل  ،حيث تعمل تلك البكترييا على حتفيز �إنتاج �أنواع
معينة م ��ن اخلاليا الدموية البي�ض ��اء التي يطلق عليها ا�س ��م خاليا
(تي).
كما توجد بع�ض �أنواع من اخل�ضراوات والفواكه التي ت�ساعد
يف تقوية اجلهاز املناعي ،ولها دور كبري يف �صحة العظام واجللد،
مثل :امل�ش ��م�ش ،وال�ش ��مام ،واجلريب ف ��روت ،والكو�س ��ا ،واجلوز،
واجلزر ،والقرع ،والبطاطا احللوة ،حيث ت�ساعد الفواكه ذات اللون
الأ�ص ��فر �أو الربتق ��ايل ،وكذلك اخل�ض ��راوات الغنية بفيتامني – A
كريبتوزانتني وبيتا ،يف عالج التهاب املفا�صل ،كما يكون ا�ستعمال
زيوت الأ�س ��ماك املحتوية على �أحما�ض دهنية من نوع �أوميجا  3ذا
فائدة للمر�ض ��ى ،لكن يجب تناولها بحذر ،ومبقادير حمدودة ،خوف ًا
من �أعرا�ض ��ها ال�س ��يئة على �صحة املري�ض ،ويف�ض ��ل عو�ض ًا عن ذلك
تناول املري�ض الأ�سماك مرتني �إىل ثالث مرات كل �أ�سبوع.
ختام� � ًا ،يج ��ب تن ��اول الطع ��ام املت ��وازن ،وتوخي احل ��ذر من
ال�س ��منة التي ت� ��ؤدي يف الغالب �إىل �س ��وء حالة امل�ص ��ابني بالتهاب
املفا�ص ��ل ،وذلك نتيج ��ة الثقل الزائد الذي يقع على مفا�ص ��ل العظام
التي حتمل ج�سم املري�ض.
* اختصاصية تغذية أولى.

الوزن الزائد ي�ضغط على مفا�صل الركبتني

(ال�شرق)

تن�صح اخت�صا�صية التثقيف ال�صحي
للوقاية من التهاب املفا�صل مبا يلي:
 1ـ� �ـ مار� ��س التماري ��ن الريا�ض ��ية
بانتظ ��ام لتقوي ��ة الع�ض�ل�ات املحيط ��ة
باملفا�صل.
 2ــ حافظ على وزن �ص ��حي ،فالبدانة
تزيد من احتمال �إ�صابتك بالتهاب املفا�صل.
 3ـ� �ـ تن ��اول احتياج ��ك اليوم ��ي م ��ن
الكال�س ��يوم وفيتام�ي�ن د ،حلمايت ��ك م ��ن
الإ�صابة به�شا�شة العظام.
 4ـ� �ـ راج ��ع الطبي ��ب عن ��د ح ��دوث
�أعرا�ض مثل �أمل وخ�ش ��ونة يف املفا�صل،
فالك�شف املبكر ي�ساعد على ال�سيطرة على
املر�ض.
 5ـ� �ـ اح � ِ�م مفا�ص ��لك م ��ن االلت ��واءات
املتك ��ررة واملتعلقة مبمار�س ��ة الريا�ض ��ة،
�أو العم ��ل ،لتقلل فر�ص �إ�ص ��ابتك بالتهاب
املفا�صل ،مثل :حمل معدات ثقيلة ،التي قد
ت�ؤدي �إىل حدوث �ضرر يف املفا�صل.

أدوية الكورتيزون تخفف التهابات المفاصل
التخفي ��ف من الآالم الناجمة عنه ،ولكن لي�س لها �أي ت�أثري على االلتهاب نف�س ��ه،
ويعد البارا�سيتامول امل�سكن الأكرث ا�ستخدام ًا.
 امل�س ��كنات غري ال�س ��تريوئيدية امل�ض ��ادة لاللتهابات ،مثل�( :إيبوبروفن،دكلوفين ��اك) ،الت ��ي يجب �أن ت�ؤخذ با�ست�ش ��ارة الطبي ��ب ،مع مراع ��اة عدم �أخذ
�أك�ث�ر من دواء من املجموعة نف�س ��ها يف الوقت ذاته ،مل ��ا لها من ت�أثريات جانبية
قد تكون خطرية ،مثل :حدوث تهيج بطانة املعدة والأمعاء ،و�صو ًال للتقرحات،
�أو حتى النزف ،خ�صو�ص ًا مع اال�ستعمال الطويل املدى ،ولذلك من املهم االنتباه
للأعرا� ��ض الدالة على وجود نزيف ،كوج ��ود �أمل يف املعدة� ،أو دم يف الرباز� ،أو
القيء.
 الأدوية املعدلة لطبيعة املر�ض ،مثل(:امليثوترك�سايت) ،وقد ت�ستغرق هذهالأدوية �أربعة �إىل �س ��تة �أ�شهر ملالحظة ت�أثريها ،لذلك من املهم جد ًا احلفاظ على
تناول الدواء ،حتى مع عدم مالحظة �أي حت�سن يف احلالة املر�ضية منذ البداية،
وعادة ما يُلزم اال�ستمرار على هذه الأدوية لفرتات طويلة.

 الأدوية البيولوجية :وهي �أدوية ت�ؤخذ عن طريق الوريد ،وتو�صف �إىلجانب امليثوتريك�س ��ايت ،وتعمل على تثبيط اجله ��از املناعي ملنعه من مهاجمة
املفا�صل.
 الكورتي ��زون :يقلل هذا الن ��وع من الأدوية من االلته ��اب ،ويقمع النظاماملناع ��ي من مهاجمة املفا�ص ��ل ،وميك ��ن �أن ت�ؤخذ عن طريق الف ��م� ،أو يتم حقنه
مبا�شرة يف املف�صل امل�صاب بالتهاب حاد.
وتوج ��د قليل م ��ن الأدلة الطبية التي تدعم ا�س ��تخدام املكم�ل�ات العالجية،
ومنه ��ا �أقرا�ص الغلوكو�س ��مني ،والكوندرويتني ،حيث كانت نتائج الدرا�س ��ات
التي �أُجريت ب�ش� ��أن فعاليتها مثرية للجدل� ،إال �أن هناك بع�ض النتائج الواعدة.
وعلى الرغم من �أن فعالية غلوكو�س ��مني ،وكوندرويتني ،مازالت غري وا�ض ��حة،
ف�إنهم ��ا خي ��اران عالجي ��ان م�أمونا اجلان ��ب ن�س ��بي ًا ،بعد جتربتهم ��ا من جانب
امل�صابني بااللتهابات املف�صلية.
* اختصاصية صيدلة

�أدوية الكورتيزون

(ال�شرق)

