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الدكتور أجرينجة عبد العزيز، األستاذة البوشتي اميان

مصلحة أمراض الروماتيزم واملفاصل،مستشفى الرازي، املستشفى الجامعي محمد السادس مراكش

يعترب مرض خشونة الركبة )gonarthrose( مرضا مفصليا، يتميز بتآكل تدريجي يف غرضوف مفصل الركبة، و بتغيري يف نسيج 

 .)membrane synoviale( [1[ إضافة إىل التهاب ثانوي يف الغشاء الزلييل ،)os sous chondral( العظم تحت الغرضوف

وهو املرض املفصيل املزمن األكرث شيوعا، فهو يؤثر عىل ٪10 من سكان العامل الذين تزيد أعامرهم عن 60 عاما ]1-3]. انتشاره 

مرتفع ويزيد مع التقدم يف السن، وخاصة بني النساء، مام ينتج عنه عواقب اجتامعية واقتصادية كبرية. يسبب هذا املرض من 

خالل تآكل الغرضوف )destruction cartilagineuse( واألمل الذي يليه ضمورا يف العضالت، وانخفاضا يف الحركة ، وتوازنا 

هشا مام سيؤدي إىل اإلعاقة الجسدية ]4]. عالجه متعدد التخصصات، يتضمن وسائل دوائية وأخرى غري دوائية، إضافة إىل 

وسائل جراحية بالنسبة للمراحل املتقدمة. ينبغي أن تكون الرتبية العالجية جزءا من هذا العالج. سواء يف املرحلة الدوائية أو 

الجراحية بلغة بسيطة تتناسب واملستوى الفكري للمريض ]5]. 

تذكير

أ : أعراض مرض خشونة الركبة

الشكل  حسب  وذلك  الرسيرية  الصور  تختلف 

التريحي :   

)الرضفة(  الصابونة  تآكل غضاريف  و  1. خشونة 

عادة  تكون   :)Arthrose fémoro-patellaire(

يف  أمل  أعراضها  من  ومتناظرة،  الجانب  ثنائية 

عند  خصوصا  و  الركبة  مفصل  من  األمامي  الجزء 

الوعرة،  املناطق  يف  امليش  عند  و  السلم  استخدام 

يكون الجلوس لفرتات طويلة مؤملا، ويحث املريض 

توقف  شبه  ذلك حدوث  ويرافق  رجليه.  مد  عى 

الركبة  ثبات  عدم  )تعليق(،  الحركة  يف  مفاجئ 

وأحيانا ارتشاح فيها.

2. خشونة و تآكل غرضوف مفصل فخذي ظنبويب 

غالبا  األمل  يكون   :)Arthrose fémoro-tibiale(

بشكل  البحث  يجب  الحالة  هذه  ويف  منترا 

ال  وعادة  الركبة.  يف  ارتشاح  وجود  عن  منهجي 

الضوء  التهاب موضعي كبر وميكن تسليط  يوجد 

يف املراحل املتقدمة عى تشوهات أكرب من الركبة 

مع مظهر كروي وخصوصا التشوه املفصيل.

ب- الفحص باالشعة )1 صورة(

ما  السينية رضوريا، وعادة  باألشعة  الفحص  يعترب 

 .]6[ الركبة  خشونة  مرض  لتشخيص  كافيا  يكون 

وتظهر صورة األشعة العالمات املرضية التالية :

�  pincement( تضيق يف املسافة بن عظام الركبة

articulaire( نتيجة تآكل الطبقة الغرضوفية وقد 

العظام متالمسة يف مرحلة متقدمة وأحيانا  تكون 

يف  القصبة  العظم  سطح  يف  خسف  وجود  تظهر 

مراحل متأخرة من املرض. 
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�    )ostéophytes( وجود نتوءات عظمية جانبية

وحول مفصل الرضفه ) الصابونة( أيضا.

تحت  � )géodes( صغره  اكياس عظمية  وجود 

   )condensation( السطح املفصيل وأحيانا تصلب

للعظم يف تلك املناطق.

التربية العالجية

تهدف الرتبية العالجية وفقا ملنظمة الصحة العاملية 

اكتساب  من  يتمكن  حتى  املريض  تدريب  إىل 

املعرفة الكافية من أجل تحقيق التوازن بن حياته 

مستمرة،  عملية  وهي  مرضه.  يف  األمثل  والتحكم 

وجزء ال يتجزأ من الرعاية الطبية. وتشمل التوعية، 

تتعلق  وكلها  النفيس،  والدعم  التعلم،  اإلعالم، 

باملرض والعالج. وينبغي للتدريب أيضا أن ميكن  

مع  أفضل  بشكل  التعاون  من  وعائلته  املريض 

مقدمي الرعاية الطبية ]7[.

 Outils de( العالجية  الرتبية  أدوات  أ- 

برنامج  يستند   :)l’éducation thérapeutique

تربية املرىض الذين يعانون من خشونة الركبة عى 

مبديئ الرعاية واإلدارة الذاتيتن للمرض، مرتكزين 

باستخدام وسائل  ]8،4[. وذلك  ثابتة  عى معارف 

والتذكر  جاعية،  حصص  تنظيم  مثل  مختلفة 

املنتظم عن طريق الهاتف ]4،9،10[. 

وأدوات  تقنيات  توجد  للصحة  العليا  للهيئة  وفقا 

متنوعة منها :

املركزة  �  )communication( التواصل  تقنيات 

واملقابلة  الفعال،  االستاع  مثل  املريض  عى 

عند وضع  بشكل خاص  تستخدم  التي  التحفيزية 

واملتابعة  الرتبوية  املراقبة  خالل  و  التشخيص، 

الطبية، لحت املريض عى التغير ، ودعم تحفيزه 

مع مرور الوقت. 

ودراسة  � تفاعلية،  عروض  مثل  تربوية  تقنيات 

الحاالت املرضية، وتنظيم موائد مستديرة وحلقات 

أو  موقف  تحليل  خالل  من  واملحاكاة  للنقاش 

أعال  تنظيم  خالل  من  و  املراقبة،  كتاب  تحليل 

خالل  ومن  رياضية،  أنشطة  ورشات،  تطبيقية، 

شهادات وثائقية.

فيديو،  � أرشطة  امللصقات،  مثل  أخرى  أدوات 

تقارن  صور  استعال  كتيبات،  مدمجة،  أقراص 

مع  الركبة  خشونة  من  يعانون  مرىض  غرضوف 

غرضوف سليم )الصورة 2(.... الخ .

 Objectifs de( العالجية  الرتبية  أهداف  ب- 

أهداف  تطبق   :)l’éducation thérapeutique

الرتبية العالجية عى خشونة الركبة باعتبارها مرض 

مزمن)maladie chronique(، كامن العجز. وذلك 

لجعل املرىض مسؤولن عن صحتهم ]11[.

الذين  املرىض  جميع  يستفيد  بأن   OARSI تويص 

يعانون من خشونة الركبة من الولوج إىل املعلومات 

والتثقيف بشأن أهداف العالج وأهمية تغير منط 

البدنية،  الرياضة  مارسة  أهمية  وكذا  الحياة، 

وفقدان الوزن وغرها من التدابر لتحرير املفاصل 

عى  البداية  يف  الرتكيز  يكون  أن  يجب  املترضرة. 

قبل  من  تنفيذها  ميكن  التي  والعالجات  الوسائل 

املريض نفسه، بدال من الرتكيز فقط عى العالجات 

املقدمة من قبل املهنين الصحين ]12[. كا ينبغي 

أن تكون الجهود مركزة خاصة عى تشجيع املريض 

 OARSI[ الدوائية  غر  بالعالجات  االلتزام  عى 

.]2009

:)Phase médicale( ب1- املرحلة  الدوائية

يستند  � أن  ميكن   :)Information( اإلخبار 
سليم  ملفصل  وصفا  يتضمن  كتيب  عى  اإلخبار 

حدوث  لعملية  ورشحا   ،)articulation saine(

واألجوبة  األسئلة  من  ومجموعة  الركبة  خشونة 

التي تخص هذا املرض، عى سبيل املثال "هل كان 

؟ وأطفايل هل سيعانون من نفس  تجنبه  بإمكاين 

املرض  هذا  تسبب  الرياضة  ؟ هل مارسة  املرض 

كيف  وزين؟  نقص  بإمكاين  هل  بدينة،  أنا  إذا  ؟ 

أيضا  اإلخبار  ويشمل   .]12[" مريض؟...  سيتطور 

حدوث  احتالية  من  تزيد  التي  العوامل  تفسر 

خشونة الركبة وهي :

ͳ  يجب  :)Sexe et âge( والجنس  العمر 

املرض  هذا  وانتشار  حدوث  أن  ملرضانا  نفرس  أن 

ويتأثر  السن  يف  التقدم  مع  وثيق  بشكل  مرتبط 

بنوعية الجنس ؛ حتى سن الخمسن، يتأثر الرجل 

و املرأة بشكل متكافئ، ولكن بعد انقطاع الطمث  

)ménopause( فهو أكر شيوعا عند السيدات ]13[

ͳ  أهم من  هي  و   :)Obésité( السمنة 

 .  ]14[ الركبة  خشونة  إىل  تؤدي  التي  العوامل 

حيث أن الوزن الزائد ميثل حمال زائدا عى سطح 

اإلجهاد  زيادة  إىل  يؤدي  ما  املفصل  غضاريف 

الصورة 1 :  العالمات االشعاعية لخشونة الركبة.الصورة 2 : مقارنة عرضوف مريض وآخر سليم. ]4]
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خشونة  مرض  دمج  إىل  اآلن  منيل   .]15[ عليه 

الركبة املرتبط بالبدانة يف منط ظاهري أوسع وهو 

 syndrome( خشونة الركبة املرتبط مبتالزمة األيض

بينها.  عالقة  وجود  ثبت  ألنه   )métabolique

وعالوة عى ذلك، فإن تراكم حاالت الشذوذ األييض 

 )dyslipidémie( الدم  شحوم  كاضطراب  األخرى 

 hypertension( الدموي  الضغط  وارتفاع 

يزيد   )diabète( السكري  ومرض   )artérielle

والركبة  اليد  مفاصل  خشونة  حدوث  خطر  من 

هذا  من   )prévention( الوقاية  إن   .]4،16،17[

بالسيطرة  رهن  عالجه  وتحسن  تطوره  و  املرض 

عى متالزمة األيض وبتخفيض الوزن. 

ͳ  نفرس أن  ميكن  واملنزيل:  املهني  النشاط 

اإلجهاد  أن  توضيحية  صورة  خالل  من  ملرضانا 

املتكرر للركبة من العوامل املساعدة عى حدوث  

طويلة  لفرتات  والجلوس  الوقوف  مثل  خشونتها 

كا   )position accroupie( القرفصاء  وضع  يف 

وغرها  البالط  تركيب  عامل  مثل  املهن  بعض  يف 

حمل  و  الدرج  ونزول  صعود  من  اإلكثار  وكذلك 

األشياء الثقيلة ...

إن  �  :]12[ الرياضة  ممارسة  على  الحث 
يحدون  الركبة  خشونة  من  يعانون  الذين  املرىض 

من أنشطتهم بسبب اآلالم التي تحدثها، ما يؤدي 

إىل قلة النشاط و هذا مرض بخشونة الركبة. إن من 

بالعادات السليمة مارسة  التوصيات الخاصة  بن 

العضالت  لتقوية  منتظم  بشكل  البدين  النشاط 

وتسهيل فقدان الوزن.  

الخمول  من  يعانون  اللذين  لألشخاص  بالنسبة 

أنشطة  حصص  عليهم  تقرتح  أن  يجب  البدين، 

امليش  مثل  60د(،  ثم  30د  ثم  )15د  تدريجية 

الرسيع أو ركوب الدراجة.

لتارين  برنامج  عى  وكول  مكاريث  صادق  وقد 

املرىض  أعراض  من  تحسن  أن  ميكنها   ، خاصة 

الذين يعانون من خشونة الركبة  ]مكاريث 2004[.  

ويشمل ما ييل :  

 	 renforcement( العضالت  تقوية  متارين 

: )musculaire

ͳ ͳ الجلوس والقيام عن الكريس : يكرر التمرين

عدة مرات وفق وثرة يحددها املريض )صورة 3 أ(.

ͳ ͳ )quadriceps( تعلم انقباض العضلة الرباعية

يف وضعية الوقوف وفق وثرة يحددها املريض.

ͳ ͳ تفرد و  الكريس  حافة  عى  بالجلوس  تقوم 

ظهرك ثم تقوم بفرد إحدى القدمن متاما لألمام مع 

ثني مشط القدم و الثبات عى هذه الوضعية ملد 

بتكرار هذا  تقوم   . ثم تسرتخي وهكذا  ثانية،   20

التمرين 3 مرات )صورة 3ب(. 

 	 endurance( العضيل  التحمل  متارين 

:)musculaire

ͳ ͳ من وضعية الوقوف، يكون مفصل الركبتن

هذه  عى  الحفاظ  ويجب  عازمة  نصف  وضع  يف 

الوضعية ملدة زمنية يحددها املريض )صورة 3ج(.

ͳ ͳ يتم تقييم التمرين يف بداية ونهاية الحصة

من خالل املدة الزمنية اإلجالية التي يحافظ فيها 

املريض عى هذه الوضعية.

متارين الحفاظ أو الزيادة يف نطاق حركة الركبة 	 

 préservation ou de gain des amplitudes(

: )articulaires

ͳ ͳ تدريجيا ننتقل  الوقوف،  وضعية  من 

بالحوض إىل األمام، مع الحفاظ عى هذه الوضعية 

لتمديد الورك والكاحل.

ͳ ͳ بانثناء املريض  يقوم   ، الوقوف  وضع  من 

تدريجي للركبة مع الحفاظ عى األرجل مسطحة 

من أجل  متدد خلفي للكاحل.

ͳ ͳ من وضع الوقوف ، يقوم املريض بانقباض

للعضلة الرباعية، من أجل متدد خلفي للركبة.

متارين التوازن: يحاول املريض تحقيق التوازن 	 

عى ساق واحدة ملدة دقيقتن، ويكون التقييم عن 

طريق حساب عدد املرات التي يضع فيها املريض 

رجله لتحقيق االستقرار.

يجب القيام بهذا الربنامج يوميا من قبل املرىض يف 

منازلهم، ويتم تعديله للمريض، باإلشارة إىل الحد 

ييل  ثم  املؤملة.  الفرتات  خالل  التمرين  كثافة  من 

تفاصيل  رشح  يتم  بحيث  الرتبوية،  املتابعة  ذلك 

الطبية  االستشارات  للمريض خالل  التارين  هذه 

منتظمة  بصفة  املريض  متابعة  الرضوري  ومن  

لتجديد رشحها وتحفيزه عى الحفاظ عليها.

�  Réduction( الزائد  الوزن  تخفيف 
أهم  من  الزائد  الوزن  يعترب   :)pondérale

أ

د

ب

ج

صورة 3: تعليامت ملريض خشونة الركبة ]18]

مقــاالت
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وتطورها،  الركبة  خشونة  إىل  تؤدي  التي  العوامل 

الوزن تضع ضغوطا إضافية عى املفاصل،  فزيادة 

هنا  من  الغضاريف.  إهالك  خطر  من  يزيد  ما 

أن  شأنها   من  معلومات  لتمرير  الحاجة  كانت 

تحفز املريض إلنقاص وزنه، منها أن :

ͳ ͳ َمفِصل أمل  يف  بالزيادة  سلبا  يؤثر  الزائد  الوزن 

الركبة، وتطور خشونتها.

ͳ ͳ يكون بالخشونة،  واحدة  ركبة  إصابة  حالة  يف 

خطر إصابة الركبة الثانية بوجود الوزن الزائد هو 

٪54 ، بدال من ٪14  يف حالة غيابه.

وفيا ييل بعض املبادئ الخاصة بالحمية الغذائية  

)diététique( التي ال تستغني عن مشورة خربائها 

 :]12[

ͳ ͳ الخطوة األوىل هي تقييم الوزن الزائد واألمراض

املصاحبة.

ͳ ͳ.معرفة ما إذا كان املريض متحمسا إلنقاص وزنه

ͳ ͳ احتياجات لتلبية  خاص  برنامج  تصميم 

فيجب  لآلخرين  بالنسبة  أما  منهم،  املتحمسن 

تشجيعهم عى الحفاظ عى وزنهم.

يرتكز الربنامج بشكل عام عى أساس الهرم الغذايئ 

من  اإلكثار  عى  سليم  شخص  كل  يشجع  الذي 

تناول الخرضاوات والحبوب وبذور البقول والفواكه 

والحلوى  الدهون  من  أقل  كميات  والحصول عى 

يف الطعام.

الحياة  � نمط  وتغيير  المفصلي  االقتصاد 
 Economie articulaire et hygiène(
de vie( : و يتمثل يف اتخاذ اإلجراءات التي من 
شأنها أن تكون أقرب ما يكون إىل الراحة املفصلية، 

مفاصل  للتخفيف عى  العمل  وترة  والتكيف مع 

العالجات  أهميته  يف  ويفوق   .]4,12[ الركبة 

تدهور  منع  و  األمل  تقليل  إىل  ويهدف  الدوائية 

اإلجراءات يف  وتتمثل هذه  املستطاع.  قدر  الحالة 

ما ييل : 

ͳ ͳ خالل من  الركبة  مفصل  عى  الضغوط  تقليل 

إيجاد وزن معقول.

ͳ ͳ.تجنب الوقوف لفرتات الطويلة

ͳ ͳ امليش أثناء  عليها  لالستناد  استخدام عصا  ميكن 

متسك  حيث  الركبة  مفصل  عيل  الضغوط  لتقليل 

العصا يف اليد العكسية للركبة املصابة فمثال عندما 

يكون هناك خشونة يف الركبة اليمني متسك العصا 

باليد اليرسى.

ͳ ͳ.تناوب عمل راحة لتجنب التعب املفرط

ͳ ͳ يف حالة نشاط لفرتة طويلة، اسرتح مدة خمسة

إىل عرة دقائق كل ساعة.

ͳ ͳ يف الورك  أو  الركبة  تكون  بحيث  الكريس  ضبط 

الجلوس  األسهل  من  يكون  وسوف  جيد،  وضع 

والوقوف.

ͳ ͳ تجنب االحتفاظ بنفس الوضعية مدة تزيد عن

30 دقيقة.

ͳ ͳ إذا السالمل.  نزول  و  من صعود  اإلكثار  تجنب 

كان ميكنك استخدام املصعد بدال من صعود السلم 

ملجرد  ذلك  كان  لو  حتى  املصعد،  بركوب  فعليك 

صعود طابق واحد. 

ͳ ͳ سور دامئا عيل  بيدك  استند  السلم  عند صعود 

السلم واصعد درجة واصعد بالساق السليمة أوال 

)صورة 3د(.

ͳ ͳ.الجلوس عى الكريس أثناء الصالة 

ͳ ͳ.استعال املرحاض العرصي

ͳ ͳ تجنب بعض أنواع الجلوس الخاطئة مثل تربيع

الساقن أو الجلوس يف وضع القرفصاء أو الجلوس 

أسفل  الساق  ثني  مع  الجلوس  أو  األرض  عيل 

الجسم.

ͳ ͳ.تجنب حمل األشياء الثقيلة

ͳ ͳ يؤدي امليش بانتظام إىل تحسن الدورة الدموية

ولكن  عضالتها  وتقوية  الركبة  وأنسجة  لغضاريف 

يجب أن يتم ذلك بدون إجهاد ملفصل الركبة ويف 

غر أوقات األمل الشديد وعى أرض مستوية رخوة 

مثل تراب النادي أو الحديقة ويفضل ارتداء حذاء 

ريايض أثناء امليش .

)Phase chirurgicale( ب2 : املرحلة الجراحية

� Education pré-( الجراحة  قبل  التربية 
الجراحي  العالج  إىل  اللجوء  يتم   :)opératoire
بشكل عقالين عندما تقلل األعراض )األمل، الصالبة، 

وبشكل  الحياة،  جودة  من  الوظيفة(  وانخفاض 

يف  وتنتهج  الدوايئ.  العالج  معه  يصعب  ملحوظ  

املرحلة  يف  املسطرة  األهداف  نفس  املرحلة  هذه 

وتخفيض  الرياضة،  مارسة  عى  الحث  الدوائية 

النهج  الزائد. ولكن يجب أن يستخدم هذا  الوزن 

الجراحي،  للتدخل  االستعداد  بغية  أساسا  الرتبوي 

نتائج  فيا يخص  املرىض  توقعات  بتقييم  ويسمح 

العليا  الصحية  الهيئة  حددت  كا  التدخل.  هذا 

قبل  الطبيعي  العالج  محتوى   عن  توصياتها  يف 

 prothèse( مفصل الركبة الصناعي )تركيب )تغير

العمل  بن  يجمع  أن  ينبغي  والذي   ،)du genou

وبناء  الحركة  مدى  عى  )املحافظة  التحلييل 

إىل  إضافة  التنفيس  الطبيعي  والعالج  العضالت(، 

نقل  بكيفية  الرتبية  تتعلق  كا  العالجية.  الرتبية 

املرىض، فضال عن توجيههم بعد العملية الجراحية 

]91،20[، وللرتبية أيضا أهمية خاصة فيا يتعلق 

وبرح  الجراحة  قسم  يف  اإلقامة  مدة  بتحديد 

إىل  املريض  عودة  تشجع  التي  الخروج  ترتيبات 

دياره.

�  Education  التربية بعد العملية الجراحية
تقدم  أن  للرتبية  ميكن   :)posto-pératoire
 )complications( املضاعفات  حول  تفسرات 

املحتملة بعد العملية الجراحية.

األساسية  البيداغوجية   المبادئ  بعض 
تجاه المرضى ]12[

ال يجب إثقال املريض باملعلومات التي ال ميكن 	 

أن يتذكرها.

فيا 	  خاصة  املريض  عى  اللوم  إلقاء  ينبغي  ال 

يخص الوزن.

يجب تثمن املكتسبات و تلخيص نقاط القوة 	 

يف كل زيارة.

يجب تقديم األهداف التي يتعذر الوصول إليها 	 

بشكل إيجايب باإلشارة إىل نقاط وسبل  تحسينها.

تغير  األحيان  بعض  املبادئ يف  تتطلب هذه  وقد 

سلوك الطبيب.

خالصة

متثل الرتبية العالجية تطورا كبرا   ملرىض خشونة 

الركبة، فهي تسمح بتحسن عالج هذا املرض  من 

الذي  املريض  مع  املشرتكة  األهداف  تقاسم  خالل 

قيمة،  ذو  وأصبح  كالمه،  وسمع  فهم،  بأنه  يشعر 

كل هذا يجعله فاعال نشيطا فيا يتعلق بصحته.
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