الر ِّث َّية
َّ

(خشونة الركبة)

يعد مفصل الركبة من املفاصل املعقدة واملهمة باجلسم البشري
والتي تتمكن من حمل أوزان ثقيلة من أجســامنا فتســاعد على
وقوفنــا بطريقــة مســتقيمة كمــا أن لهــذا املفصــل قــدرة كبيرة
على االنثناء ملرات عديدة خالل أنشــطتنا وممارســاتنا اليومية
اخملتلفــة .كمــا يعــد هــذا املفصــل مــن أكثــر املفاصــل عرضــة
لإلصابــة بأمراض الروماتيــزم اخملتلفة هذا إلى جانب تعرضه
لإلصابة بتمزق األربطة والغضاريف.

مم يتكون المفصل؟

يتكــون من الرضفة (الصابونــة) ونهاية عظمة الفخذ وعظمتي
الســاق والتــي تغطــى بغضــروف وحتاط هــذه النهايات بغشــاء
وكبسولة.
يســتمد مفصل الركبة ثباته ومتاســكه من خالل قوة العضالت
احمليطــة به ومتانــة أربطته والتي تتكون مــن أربعة أربطة أثنني
فــي داخــل املفصــل واآلخريــن علــى كال اجلانبني هــذا ويوجد
غضروفني رئيسيني داخل املفصل.

ماهي الرثية؟

باختصــار هــي حالــة ناجتــة عــن تلف فــي الغضــروف احمليط
باملفصــل ،ممــا يتعارض مع حركتــه الطبيعية الســهلة واخلالية
من األلم والذي قد ينتج عنه العجز عن حمل وزن اجلسم.
هنــاك مفاصــل كثيرة باجلســم معرضة لإلصابــة بالرثية ولكن
مفصــل الركبة يعــد أكثرها عرضة ،بالرغم مــن ذلك فبقدر ما
منارس أعمالنا أو هواياتنا الرياضية بنشــاط إال أن الكثير منا
لــن يصاب مبــرض الرثيــة وذلك بســبب ثبات ومرونــة املفصل
الفائقة وقدرته الكبيرة على إصالح شأنه وتكيفه مع اإلصابة.

من الذي يعاني من الرثية؟

يشــيع التخشــن املفصلــي فــي جميــع أنحــاء العالــم وفــي كال
اجلنســن ،ولكنه يوجد بنســبة تعادل الضعف في النســاء عنها
في الرجال وخصوصاً الالتي تتجاوز أعمارهن اخلمسني سنة.
وفي العادة جنده يصاحب أولئك الناس الذين يعانون من السمنة
أو ارتفــاع ضغــط الــدم أو داء الســكري .وفي النســاء قد يكون
مصحوبــاً بالتهــاب في مفاصــل أصابع اليــد .ولوضع اجللوس
علــى األرض (التربيــع) ملــدة طويلة دور في حــدوث مضاعفات
الرثية .ومع كون الرثية شائعة في جميع أنحاء العالم إال أنه قد
يصيب بعض األجناس بصورة أوضح.

األسباب:

فــي معظم احلاالت ال جند ســبباً واضحاً لالصابة بالرثية لكن
في بعض األحيان قد نعزو اإلصابة إلى األمور التالية:
٭ ٭القابلية وخصوصاً عند النساء.
٭ ٭اصابات أو عمليات سابقة مبفصل الركبة.
٭ ٭تقدم السن وأثر ذلك على أنسجة املفصل.
٭ ٭التهابات الركبة اخملتلفة كمرض الروماتويد.
٭ ٭السمنة.
٭ ٭بعض أمراض الغدد الصماء.
٭ ٭مزاولــة األنشــطة الرياضية بطريقة خاطئــة والتي تضيف
أعبا ًء ثقيلة على مفصل الركبة.

ما الذي يحدث عند اإلصابة بالرثية (الخشونة)؟

يبــدأ الغضــروف األملس الناعم املســتوي ،والــذي يغطي نهاية
العظــم باالضمحــال والترقــق بشــكل تدريجي نتيجــة التمزق
الــذي يصيــب في العــادة أماكن متفرقــة منه ،كما تنتــج نتوءات
عظميــة (مهمــازاً) علــى جوانــب املفصــل عنــد التقــاء العظــم
بالغضروف.
التغييــرات احلادثة في بطانة املفصل والغضاريف بطيئة ولكن
متــى ما أصبحــت الرثية أمراً واقعاً فإنه لــن يكون هناك مجاالً
واســعاً للركبة أن تلتئم بنفســها ولكن ميكننا احلد من املزيد من
التدهور بشكل مؤثر وفعال.

األعراض:

إذا كنــت تعانــي مــن الرثية فإنه مــن احملتمل أن يكــون األلم هو
املشــكلة الرئيسية والذي قد يكون حول الركبة وخصوصاً أثناء
أو بعد اإلجهاد كالوقوف أو املشي مث ً
ال.
كمــا يتوقع إحساســك بنوع من التيبس فــي الركبة لفترة ما بعد
اجللــوس ملــدة طويلة وخصوصاً إذا جلســت علــى األرض وهذه
الفتــرة لــن تكون ثابتة فقد متتد لبضــع دقائق أو أطول من ذلك
ليــزول ذلــك التيبس وتســتعيد الركبــة مرونتهــا باحلركة وعند

تقــدم املشــكلة يصبــح األلم متواصــ ً
ا حتى في أوضــاع الراحة
واالســتلقاء ممــا يتعــارض مــع النــوم ومــع تقــدم الرثيــة يأخــذ
مســتوى حركة الركبة بالتقلص شــيئاً فشيئاً ويصبح املشي ألية
مســافة حتى ولو كانت قصيرة أو صعود الطوابق العلياً مشــكلة
كبيرة وقد يصاحب ذلك فقدان الســيطرة الكاملة على املفصل
أثناء املشــي بســبب ضعف العضالت احمليطة به .مستوى األلم
في العادة لن يكون ثابتاً فقد تكون هناك أياماً يكون األلم قلي ً
ال
وأخــرى يكــون األلــم فيهــا شــديداً وبعــض الناس يجــد عالقة
قويــة بني الطقــس وآالم الركبة فكلما ازداد اجلو برودة ورطوبة
ازدادت لديهم اآلالم .وقد يالحظ البعض وجود تورم بالركبة أو
ضمــور فــي العضالت احمليطة بها ويتم التأكد من ذلك بفحص
الطبيــب .وقد يصاحب ألم الركبة ألم في الســاق أو في كليهما
ويكــون مصدر هذا األلم الركبة .بعض الناس يشــكو من إحدى
ركبتيــه والبعــض اآلخــر يعاني مــن كلتا الركبتــن وبعض الناس
يعد اآلالم هي املشــكلة األولى بينما يعــد البعض اآلخر صعوبة
احلركة كاملشــي والقيام والوقوف هي املشــكلة األولى بالنســبة
لهــم .بعــض النــاس تكــون حالتهــم ثابتــه لبضع ســنني وآخرون
يظهــرون تغيــراً وتدهوراً ســريعني فاملقارنة بينــك وبني مريض
آخر يعاني من الرثية لن يكون مناسباً أو دقيقاً.

المضاعفات:

ليس جميع الناس الذين يعانون من الرثية يشــكون مضاعفاتها
ولكنــه ميكننا القــول بأنه توجد ثالثة أنــواع من املضاعفات قد
تصاحب الرثية:
فقــدان ثبــات املفصــل :وهــذا يحــدث نتيجة ضعــف األربطة أو
العضالت احمليطة باملفصل ولهذا فإن املفصل ينزلق وخصوصاً
عند االتكاء عليه.
القيد في مجال احلركة واالنحراف غير الطبيعي في املفصل.
األلــم املفاجــئ :وفــي هذه احلالة يكون األلم شــديداً ومســتمراً
بشكل غير عادي ويكون في العادة مصاحباً بتورم (نتيجة جتمع
سوائل املفصل).

الفحوصات:

أكثر الفحوصات نفعاً هو إجراء األشــعة والتي تظهر ضيقاً في
الفراغ بني العظام نتيجة التلف احلادث في سطح املفصل وقد
تظهر األشعة أيضاً نتوءات عظمية (مهمازاً).

العالج:

ليــس هنــاك عالجــاً قاطعــاً للرثية ولكــن بالرغم مــن ذلك فإن
العــاج يجب أن يوظــف بهدف احلد من االزعاج واآلالم وتقليل
التيبــس احلــادث ،هــذا إلى جانــب العمل على احلــد من التلف
احلاصل في املفصل .ولتحقيق هذه األهداف ميكننا االستعانة
بعدة طرق نذكر منها:
1 -1احملافظــة على العضالت احمليطة بالركبة قوية وخصوصاً
العضلة األمامية ذات الرؤوس األربعة.
2 -2احملافظــة علــى مجــال حركــة مفصــل الركبة كامــ ً
ا بقدر
اإلمــكان .وهذا يتحقــق من خالل تطبيــق برنامج للتمارين
العالجية بشكل مستمر.
3 -3جتنــب ثني الركبــة ملدة طويلة :فال تضــع مخدة مث ً
ال حتت
الركبــة وخصوصاً أثناء الليل فإنها وإن كانت تســاعد على
تخفيــف اآلالم مؤقتــاً إال أنهــا تتســبب بجعــل الركبة مثنية
بشكل دائم مما يتعارض مع وظيفتها.
4 -4اإلقالل من صعود ونزول الدرج.
5 -5استخدام املرحاض اإلفرجني.
6 -6جتنب زيادة الوزن باتباع برنامج غذائي منتظم.
7 -7املداومــة علــى التمرينــات املنزلية فال تغفل عن اســتخدام
الركبة بتحريك الســاق حتى ولو كنــت تعاني الرثية ،وتذكر
دائماً أن القليل الدائم خير من الكثير املتقطع.

8 -8استخدام وسائل االتكاء  -كالعصى مث ً
ال-إذا لزم األمر وفي
ذلك تقليل للحمل والثقل الواقع على الركبة وهذا يساعدك
على استمرار احلركة والتي تعد ضرورية ملثل حالتك.
9 -9ميكنك اســتخدام الكمادات احلارة أو الباردة بوضعها على
الركبــة فقــد يســاعدك ذلــك علــى تخفيف األلــم والتيبس
أيضاً .املعالج الطبيعي والطبيب اخملتص يســعدهم تقدمي
النصيحة في كيفية استخدام بعض وسائل العالج الطبيعي
كالكمادات وأجهزة الكهرباء وغيرها والتي قد تســاعد في
تخفيف اآلالم.
1010تناولــك األدويــة املوصوفــة مــن ِقبــل كاألقــراص أو
اســتخدام احلقــن والتحاميــل (اللبــوس) قــد يكــون نافعــاً
ومســاعداً للتقليل من األلم وااللتهابــات والتيبس في الركبة
ولكن ليس بالضرورة أن جند االستجابة عند جميع املصابني
بالرثية بنفس الدرجة لهذه األدوية فقد جتد البعض يستجيب
بدرجــة عاليــة ومؤثــرة والبعــض اآلخــر يســتجيب بدرجــة
محــدودة ،ولكنــه من األهمية مبــكان أن تخبر طبيبك املعالج
إذا كنــت تعاني من مرض ما وخصوصاً أمراض احلساســية
أو أمراض اجلهاز الهضمي كقرحة املعدة أو االثني عشر ألن
استعمال بعض أدوية الروماتزم قد يضاعف هذه األمراض.
1111كمــا ميكــن االســتعانة بالضبابــات اخلاصــة للركبــة
ملساعدة املفصل على الثبات أثناء املشي.
1212احلقــن املفصلي :ويتم من خــال حقن الدواء مبفصل
الركبــة وهــذه الطريقــة مــن العــاج حتقــق آثــاراً طيبــة في
تخفيــف األلــم وااللتهاب هــذا إذا ما مت اســتخدامه بطريقة
ســليمة مــن قبــل الطبيــب اخملتــص .كمــا أن إزالــة الســائل
املتجمع «االرتشــاح» داخــل الركبة «البزل» في بعض األحيان
يكون عام ً
ال هاماً للعالج إذا ما مت بواسطة الطبيب اخملتص.
1313حقــن الركبة مبركــب امليالورنيك لتزييــت الركبة ،مما
يساعد على حماية الغضروف.

الجراحة:

قد تكون اجلراحة ضرورة ال غنى عنها للمفاصل امل ُ َد َّمرة بشكل
شــديد وتشمل اســتبدال املفاصل من خالل عملية جراحية قد
مت تطويرها في السنوات القليلة املاضية.

بعض التمرينات العالجية لمفصل الركبة:

اعمــل علــى تكــرار التماريــن التاليــة مرتــن إلــى ثــاث مــرات
يومياً وملدة عشــر دقائق .إذا شــعرت بزيادة األلم بعد أداء هذه
التماريــن عليــك التوقف واالستفســار من طبيبــك أو أخصائي
العالج الطبيعي.
1 -1وضع اجللوس والساقني ممدودتني :حرك القدم باجتاهك
واحملافظــة على الركبة ممدودة ملدة خمس ثوان ،كرر هذا
ٍ
وبتوال.
التمرين مع القدم األخرى
2 -2وضــع اجللوس والســاقني ممدودتني :حــاول أن تدفع الركبة
إلى أسفل فإن ذلك سيساعدك على انقباض عضالت الفخذ،
افعل ذلك ملدة خمس ثوان ثم استرح وكرر هذا التمرين.
3 -3وضــع اجللــوس أو االســتلقاء علــى الظهــر والســاقني
ممدودتــن :ارفــع الســاق املمــدودة برفــق مــع بقــاء الركبة
ممدودة ملدة خمس ثوان ثم أنزلها ببطء ،كرر هذا التمرين
مع الساق األخرى.
4 -4وضــع الوقــوف علــى أطــراف األصابــع ملــدة خمس ثــوان ثم
العــودة للوقــوف علــى القــدم مرة أخرى :كــرر هذا التمرين
قدر املستطاع.
كمــا أن هنــاك بعض التمارين االخرى ميكــن لطبيبك املعالج أو
أخصائي العالج الطبيعي تزويدك بها.
1 -1اجللوس على الكرسي أو حافة السرير والقدمان على االرض.
2 -2ارفع الساق ألقصى مدى ملدة خمس ثوان.
3 -3الرجوع للوضع األول.
4 -4أعد التمرين مع الساق األخرى.
5 -5ميكن استخدام مقاومة أو أوزان مختلفة بعد مراجعة الطبيب.

