
 

 :تعريف
هو اضطراب مركّب يعد من أنواع التهاب المفاصل يتميز بنوبات ألم حادة و احمرار 

 .النساء و يصيب الرجال أكثر من .  وحساسية في المفاصل بشكل مفاجئ

 :سبب المرض
عادة غير ضار  و هو(Uric acid)يتكون مرض النقرس بسبب تراكم بلورات من حمض اليوريك 

.  حيث أنه ُيصنع داخل الجسم، ويتم التخلص منه خارج الجسم عن طريق البول والبراز
 .سبب التهابًايحمض في المفاصل والولكن عند اإلصابة بالنقرس يتراكم 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خطر اإلصابةعوامل 
 :في الجسم، من بينها العديد من العوامل قد تسبب ارتفاع مستوى حامض اليوريك

 اإلكثار من األطعمة التي تزيد من مستوى حمض اليوريك مثل اللحوم والبقوليات. 
 وجود تاريخ عائلي لإلصابة بالمرض. 
 النقرس أكثر انتشار بين الرجال، منه بين النساء: الجنس . 
 و  ارتفاع الدهون الضارة،  السكري ضغط الدم المرتفع ،: اإلصابة ببعض األمراض مثل

 .الصدفية، السمنة المفرطة و تلف الكلى، ضيق الشرايين ،رول في الدم الكوليست
  مثل مدرات البول التي تزيد من ارتفاع حمض اليوريكتناول بعض أنواع األدوية. 
 تناول كميات مفرطة من المشروبات الكحولية. 

 

 
 

 النقرس
Gout 

 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
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 :األعراض

وفجائي، بدون إنذارات مسبقة، في أوقات تظهر األعراض إجماال، بشكل حاد 
 :وهي تشمل. متقاربة خالل الليل

 يؤثر النقرس، بشكل عام وأساسي، على المفصل : ألم حاد في المفاصل
الكبير في إبهام كف القدم، لكنه قد يؤثر أيضا على مفاصل أخرى في كف 

إلى مسة وقد يستمر ما بين خ،القدم، الكاحلين، الركبتين، اليدين والحوض
 . عشرة أيام ثم يختفي

 يحَمرّ (أو المفاصل المصابة)ينتفخ المفصل المصاب : التهاب واحمرار ،
 .ويصبح شديد الحساسية

 صعوبة في المشي وارتداء األحذية. 
  ًأسبوعين،  إلىا خالل فترة تتراوح بين أسبوع تخف أعراض النقرس تدريجي

النقرس  أعراضشكله الطبيعي ويتوقف األلم وتزول إلى حتى يعود المفصل 
 .بشكل تام

 :التشخيص

 تاريخ المريض. 
 الفحص السريري. 
 فحوصات مخبرية. 
  فحص السائل الزليلّي( الزليل- Synovia )في المفاصل. 

 :المضاعفات 

 النقرس المتكرر.  
 النقرس المتقدم. 

 حصى الكلى . 
 :العالج

 :على  الدوائييرتكز عالج النقرس 

 المسكنات المضادة لاللتهابات حسب إرشادات الطبيب. 
 أدويه لمنع إنتاج حامض اليوريك. 

 أدويه لتحسين عملية إفراز حامض اليوريك. 
 :الوقاية
 التخلص من السمنة والوزن الزائد. 

 التقليل من تناول اللحوم الحمراء المأكوالت البحرية. 
 االمتناع عن تناول المشروبات الكحولية. 
  من تناول منتجات الحليب قليلة الدسماإلكثار. 

 اإلكثار من تناول الكربوهيدرات المركبة، كالخبز من الحبوب الكاملة. 

 :المراجع

 وزارة الصحة 

 ويب طب 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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