
غلوكوسمني وكوندرويتني

املصابني  لألشخاص  وكوندرويتني  غلوكوسمني  عن  عامة  معلومات  لتقدمي  النشرة  هذه  ُأعدت 
بالتهاب املفاصل.   وهي تضم معلومات عن فعالية هذين الدواءين اإلضافيني وأخطارهما املمكنة.

مقدمة
قبل أخذ غلوكوسمني وكوندرويتني يجب أن تأخذ باالعتبار أواًل األدلة املتعلقة 
غلوكوسمني  عن  اجليدة  الدراسات  من  للغاية  محدود  عدد  هناك  بحالتك. 
وكوندرويتني، وما زالت فعاليتهما غير واضحة، خصوصًا فيما يتعلق بالتهاب 
املفاصل احلاد.  غير أن تبنّي أن كاًل من غلوكوسمني وكوندرويتني مأمون اجلانب 
بدرجة أمان العالجات املموهة )األقراص املزّيفة(، حيث أن تأثيراتها اجلانبية 

أقل من تأثيرات بعض األدوية األخرى.  

ما هو غلوكوسمني؟
صنع  لبنات  أحــد  وهــو  طبيعية.   بصورة  اجلسم  ينتجه  سّكر  غلوكوسمني 
الغضروف  الذي يغطي ويحمي أطراف العظام، مما يتيح لها االحتكاك بعضها 
ببعض بسالسة.  وغلوكوسمني موجود في شكلني هما سلفات الغلوكوسمني 
أصداف  من  الغلوكوسمني  إضافات  ُتصنع  هيدروكلوريد.   وغلوكوسمني 
– اجلمبري(.  وهي  القريدس )الربيان  أو  الكركند  أو  السرطان )السلطعان( 

تتوفر كأقراص أو سائل وغالبًا كمزيج مع كوندرويتني.

ما هو كوندرويتني؟
كوندرويتني هو أيضًا مادة طبيعية توجد في اجلسم.   وُيعتقد أنها تساعد على 
إما  فيبقيها طرية وصحية.  وهو موجود  الغضروف  إلى  واملغذيات  املاء  جلب 

كإضافات سلفات كوندرويتني املصنوع من البقر أو غضروف سمك القرش.

كيف تساعد هذه اإلضافات في حاالت التهاب املفاصل؟
 ،(OA) ُيعتقد أن هذه اإلضافات قد تفيد املصابني بااللتهاب العظمي املفصلي
و/أو  غلوكوسمني  إضافات  أن  املعتقد  ومن  الغضروف.   في  حتلل  إذا حدث 
في حاالت  الغضروف  حتلل  تبطئ  أو  ومتنع  األلم  من  تخفف  قد  كوندرويتني 
االلتهاب العظمي املفصلي (OA). الحظ أن معظم الدراسات تناولت االلتهاب 
العظمي املفصلي (OA) في الركبة فقط، مع وجود عدد قليل جداً من الدراسات 
حول املفاصل األخرى )على سبيل املثال الورك أو اليدين أو الظهر(.  ال توجد 
أدلّة حتى اآلن على أن هذه اإلضافات فّعالة ألي شكل آخر من أشكال التهاب 

املفاصل.

ما الذي تقوله البحوث؟
سلفات الغلوكوسمني

•   األلم: ينقسم الرأي حول تأثيرات سلفات الغلوكوسمني على األلم. في 
غالبية الدراسات خّفف غلوكوسمني األلم أكثر من العالجات املموهة 
)األقراص املزيفة(.  غير أنه في دراسات أخرى خّف األلم بالدرجة ذاتها 

سواء تناول الناس غلوكوسمني أو عالجات مموهة.
•   الغضروف: هناك بعض األدلة على أن سلفات الغلوكوسمني ميكن أن 

يبطئ حتلل الغضروف في الركبة.
غلوكوسمني هيدروكلوريد

بدرجة  فّعااًلً  قد ال يكون  الهيدوكلوريد  نوع  أن  إلى  الدراسات  •   تشير 
اآلن  يجِر حتى  ولم  األلم.   في تخفيف  الغلوكوسمني  فعالية سلفات 

اختبار تأثير غلوكوسمني هيدروكلوريد على الغضروف.
كوندرويتني

•  األلم: تعطي دراسات كوندرويتني نتائج مختلطة.  فقد وجدت بعض 
الدراسات أن كوندرويتني يخفف األلم أكثر من العالجات املموهة.  غير 
أن عدة دراسات أحدث وجدث أنه ال يحصل أي حتّسن في مقدار األلم 

باستخدام كوندرويتني.
•   الغضروف: هناك بعض األدلة على أن إضافات كوندرويتني تبطئ حتلل 
الغضروف أو تصلح الغضروف املتضرر في الركبة من االلتهاب العظمي 

.(OA) املفصلي
اجلمع بني سلفات غلوكوسمني وكوندرويتني

غلوكوسمني  سلفات  بــني  اجلــمــع  أن  على  حديثة  ــات  ــ دراس •   دلّـــت 
وكوندرويتني قد يكون طريقة فّعالة في تخفيف ألم الركبة املتوسط إلى 

.(OA) احلاد الناجم عن االلتهاب العظمي املفصلي

خالصة
بشأن  ُأجــريــت  الــتــي  الــدراســات  نتائج  ــأن  ب الــعــمــوم  على  الــقــول  ميكن 
الواعدة،  النتائج  بعض  هناك  واضحة.   غير  وكوندرويتني  غلوكوسمني 
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ال تزال فعالية غلوكوسمني وكوندرويتني في حالة االلتهاب العظمي املفصلي OA غير واضحة.
حتدث إلى طبيبك أو الصيدلي للتأّكد من حصولك على اجلرعة الصحيحة.

التي  بــاملــراجــع  كاملة  قائمة  على  احملــلــي  املفاصل  التهاب  مكتب  مــن  احلــصــول  ميكن  املــصــدر:    .2015 مــايــو  استعرض   .2007 أستراليا  املفاصل  التهاب  ملؤسسة  محفوظة  الطبع  حــقــوق   ©
 Australian Practice Nurses Associationو  Australian Physiotherapy Associationو  Australian General Practice Network من  كل  ساهم  النشرة.   هــذه  إعــداد  في   اسُتخدمت 
وPharmaceutical Society of Australia وRoyal Australian College of General Practitioners في إعداد نشرة املعلومات هذه.وقد قدمت وزارة الصحة باحلكومة األسترالية متوياًل لدعم هذا املشروع.

"وارفارين"  الدم  متييع  دواء  يتناولون  الذين  األشخاص  على  النزيف:    •
استشارة الطبيب قبل البدء بأخذ غلوكوسمني أو التوقف عن أخذه أو تغيير 

جرعته ألن ذلك قد يتفاعل مع "وارفارين" ويقلل من إمكانية تخثر الدم.
التأّكد  يجب  لــذا  السّكر،  ــواع  أن من  نــوع  غلوكوسمني  إن  •   السّكري: 

باستشارة طبيبك قبل أخذ غلوكوسمني إذا كنت مصابًا بالسّكري.
كافية  دراسات  إجراء  اآلن  يتم حتى  لم  املرضعات:  أو  احلوامل  •   النساء 
طويلة املدى متكننا من القول بدون لبس إن غلوكوسمني مأمون اجلانب 
للطفل الذي يكون في طور النمو.  على النساء احلوامل استشارة أطبائهن 

قبل أخذ غلوكوسمني.
•   تأثيرات جانبية أخرى: اضطراب املعدة )كاإلسهال مثاًل(، والصداع، 
ورّدات فعل في اجللد.  ابحث مع طبيبك أو الصيدلي التأثيرات اجلانبية 

املمكنة قبل أخذ غلوكوسمني.
كوندرويتني

•   النزيف: على األشخاص الذين يتناولون أدوية متييع الدم مثل "وارفارين" 
استشارة الطبيب قبل البدء بأخذ كوندرويتني ألنه قد يزيد من إمكانية 

النزيف.
•   تأثيرات جانبية أخرى: من حني آلخر قد يؤدي كوندرويتني أيضًا إلى 

اضطراب املعدة.

اتصل مبكتب التهاب املفاصل احمللي للحصول على مزيد من 
نشرات املعلومات عن التهاب املفاصل.

إلى  تشير  األحــدث  الــدراســات  أن  إال  غلوكوسمني،  سلفات  من  خصوصًا 
فائدة قليلة.  وعلى الرغم من أن فعاليتهما ما زالت غير واضحة، يبدو أن 
غلوكوسمني وكوندرويتني خياران عالجيان مأمونا اجلانب نسبيًا لتجربتهما 

من جانب املصابني بااللتهاب العظمي املفصلي.

ما هي اجلرعة املوصى بها؟
•  سلفات غلوكوسمني:  1500ملغ في اليوم

ما  هناك  أن  )الحظ  اليوم  في  ملغ  هيدروكلوريد:1500   •   غلوكوسمني 
يشير إلى أن سلفات غلوكوسمني أشد فعالية(

•  سلفات الكوندرويتني: 800 – 1000 ملغ في اليوم
حتتوي املاركات املختلفة على كميات مختلفة من غلوكوسمني وكوندرويتني.   
اجلرعة  للحصول على  الذي حتتاجه  األقراص  ملعرفة عدد  بانتباه  امللصقة  اقرأ 

الصحيحة، أو اطلب مشورة الصيدلي.

ما هي املدة املطلوبة لكي أالحظ أي تأثير؟
أي  تالحظ  أن  قبل  أسابيع  ستة  إلى  أربعة  ملدة  اإلضافات  ألخذ  حتتاج  قد 
حتّسن.  إذا لم يظهر أي تغّير في األعراض بنهاية تلك املدة فمن احملتمل أن 
إلى  التحدث  املستحسن  فائدة لك، وسيكون من  اإلضافات ذات  ال تكون 

طبيبك عن طرق أخرى للتحّكم بالتهاب املفاصل الذي تعاني منه.

ما هي األخطار املمكنة؟
غلوكوسمني

توفر  بالرغم  الصدفية،  األسماك  من  غلوكوسمني  إضافات  معظم  •   تصّنع 
بعض اإلضافات املصنوعة من غير تلك األسماك الصدفية حاليًا.  حتدث 
آمنة  اإلضــافــات  كانت  إذا  ما  حــول  أخــذه  قبل  الصيدلة  أو  طبيبك  إلــى 

بالنسبة لك.

تتوفر معلومات وتوعية ودعم لدى مكتب التهاب املفاصل احمللي لألشخاص املصابني بالتهاب املفاصل.
www.arthritisaustralia.com.au   1800 011 041   خط املساعدة

إبراء من املسئولية: نشرت مؤسسة التهاب املفاصل األسترالية هذه النشرة بغرض تقدمي املعلومات فقط وال يجب استخدامها بداًل من املشورة الطبية.
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