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سیت آرتر سا صل  ای کی تیتورم و ح صلچند مف ست. عالئم ا سفتیت آرتر یا ست که به طور معمول با  یدرد و  صل ا مف

 شود.  یسن بدتر م شیافزا

 یبدن به مفاصل حمله م یمنیا ستمیاست که در آن س یماریب دیروماتوئ تیآرتر  .شود یغضروف م هیباعث تجزیت آرتر

 شود. یکند و از پوشش مفاصل شروع م

توا ند باعث  قرس  ی، مش  و د یم لیدر خون تش    کیاور دیاز حد اس   شیکه در ص  ورو ودود ب کیاور دیاس   یبلورها

 شود.یت آرتر گریا واع د جادید باعث انتوا  یم یز لوپوس  ای سیازیما ند پسور یا نهیزم یماریب ایشو د. عفو ت 

 است. یز دگ تیفیکاهش عالئم و بهبود ک درمان ها یمتفاوو است. اهداف اصلیت آرترها بسته به  وع  درمان

 بالینی: عالئم

 :ها شامل موارد زیر است، عالئم و  شا ه یتآرتربسته به  وع 

 درد 

 مفاصل یسفت 

 تورم 

 یسرخ 

  حرکت  دامنهکاهش 

 :للع

استخوان  ی. غضروف ا تهاشود یمغضروف مفصل  یدگییسا بیاست که باعث آس آرتریت وع  نیمتداول تر استئوآرتریت

صل را ام ان پذ باًیکند و تقر یم  رمها را  صط اک حرکت مف سکند یم ریبدون ا ضروفب ی، اما آ توا د منجر به  یم به غ

رخ  یمتماد انیسال یمم ن است در ط شیسا نیشود. ا یحرکت م تی، که باعث درد و محدوداستخوان شودخرد شدن 

 شود. عیعفو ت تسر ایمفصل  یدگید بیدر اثر آس ای، دهد

 یم یو دیپ یدر اس  تخوان ها و خراش ش  دن بافت ها یراتییتغ جادیباعث ا کهکند.  یم ریدرگ زیکل مفص  ل را   آرتریت

 یباعث التهاش پوشش مفصل نیکنند. همچن یم کیکنند و مفصل را به هم  زد یشود که عضله را به استخوان متصل م

 شود. یم

( ملتهب الینوویس یپوشش )غشا نی. اکند یحمله م یبدن به پوشش کپسول مفصل یمنیا ستمی، سدیروماتوئ تیآرتر در

 .ببرد نیتوا د غضروف و استخوان مفصل را از ب یم تیدر  ها یماریشود. رو د ب یو متورم م
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 خطر عوامل

 عبارتند از: آرتریتخطر  عوامل

شند احتمال ابتال به  نیبه ا خواهر و برادر ای نیاگر والد :یخا وادگ سابقه ست. ژن  شتریب فرددر  آرتریتاختالل مبتال با ا

 شو د حساس تر کنند. آرتریتکه مم ن است باعث  یطیرا  سبت به عوامل مح فردتوا ند  یم  یز یها

 .ابدی یم شیافزا ،سن شیبا افزا -و  قرس  دیروماتوئ تیآرتراز دمله  -آرتریتخطر ابتال به ا واع مختلف  :سن

مردان ، که  قرس دار د یافراد ش  تریکه ب ی، در حالش  و د یمبتال م دیروماتوئ تیاز مردان به آرتر ش  تریز ان ب :تیدنس  

 هستند.

در آن  آرتریتدچار  تی، احتماالً در  هاهنگام ورزش دی، شاا د دهید بیمفصل آس هیکه از  اح یافراد :مفصل یقبل بیآس

 شو د. یمفصل م

در  شتریب یشود. افراد مبتال به چاق یاسن و ستون فقراو م، بزا وها ژهی، به ومفاصل یباعث فشار بر رو یاضاف وزن :یچاق

 قرار دار د. آرتریتمعرض 

 :عوارض

 آرتریتدش  وار کند. روزمره را  یتوا د ا جام کارها ی، مبگذارد ریبازوها تأث ایدس  ت ها  یاگر رو ژهی، به ودیش  د آرتریت

صل تحمل کننده وزن م ض ایرا از راه رفتن راحت  فردتوا د  یمفا ستن باز دارد. در بع ش صل مم ن موارد یصاف   ، مفا

 ش ل دهند رییخورده و تغ چیاست پ

 :صیتشخ

فاص  ل را تحرک م نیکند. او همچن یم یو گرما بررس   ی، قرمزرا از  ظر تورم، پزش  ک مفاص  ل ی یزیف نهیطول معا در

 .کنترل می ند

 دهد. درخواسترا  ریز شاویاز آزما ی، پزشک مم ن است برخآرتریتبه  وع  بسته

 :آزمایش های تشخیصی

و  هیکه معموالً مورد تجز یعاتیکمک کند. ما آرتریت وع تش  خی  توا د به  یبدن م عاویا واع مختلف ما لیو تحل هیتجز

صل عاوی، ادرار و ماشامل خون ر دیگ یقرار م لیتحل ست. برا یمف ست آوردن  مو ه ا یا صل عیاز ما یبد ، قبل از قرار مف

 .کند یحس م یب و زی، پزشک محل را تممفصل یدادن سوزن در فضا
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 :یربرداریتصوتکنیک های 

مم ن   سیاستخوان و خار استخوان را  شان دهد. اشعه ا بی، آسرفتن غضروف نیتوا د از ب یم  سیاشعه ا : سیا اشعه

 شود. یاستفاده م یماریب شرفتیپ یابیرد ی، اما اغلب از آ ها برارا  شان  دهدزودرس  بیاست آس

کنند تا  یم بیمختلف گرفته و اطالعاو را با هم ترک یایرا از زوا تص  اویریاس   ن  یت یس   :(CT) یا ا هیرا یتوموگراف:

  رم اطراف را تجسم کند. یتوا د استخوان و بافت ها یم CTکنند.  جادیا یداخل یساختارها یمقطع ی ما

MRI: MRI کند. دی، تا دون ها و رباط ها تول رم ما ند غضروف یاز بافت ها یشتریب اویبا دزئ یمقطع ریتوا د تصاو یم 

مفاصل  ی یدر  زد عاویما یحاو ی، غضروف ها و ساختارها رم یاز بافت ها یربرداریتصو یبرا یفناور نیااز  :یسو وگراف

 یمفص ل اس تفاده م قیآمپول و تزر یس وزن برا یریمحل قرارگ تیهدا یبرا نیهمچن یکند. از س و وگراف یاس تفاده م

 شود.

 درمان:

 بر رفع عالئم و بهبود عمل رد مفاصل متمرکز است.  آرتریتدرمان 

 :داروها

 متفاوو هستند.  آرتریتشو د بسته به  وع  یاستفاده م آرتریتدرمان  یکه برا ییداروها

 در التهاش  دار د.  یری، اما تاثکنند یبه کاهش درد کمک م مس ن

کنند تا  یعمل م یمرکز یعصب ستمیس یبر رو مس نهای مخدر تجویز شو د. این داروها، مم ن است دتریدرد شد یبرا

س  ستفاده م یبه مدو طوال  داروهای مخدرکه  یدهند. هنگام نیدرد را ت ش ل عادو درآشود یا ست به  و  دی، مم ن ا

 شود. یدسم ای یذهن یباعث وابستگ

 . و  اپروکسن بوپروفنیا ما نددهند.  یهم درد و هم التهاش را کاهش م یدیاستروئ ریضد التهاش غ یداروها

شو د و خطر حمله قلب کیتحر توا ند باعث یم یخوراک این داروهای این  وع از  یدهند. برخ شیس ته را افزا ای یمعده 

 شو د. دهیمفاصل مال یتوا ند رو یمودود هستند که م زیژل   ایبه صورو کرم  داروها

 دهای واستروئیکند. کورت یرا سرکوش م یمنیا ستمیدهد و س یالتهاش را کاهش مدسته از داروها  نیا :دهای واستروئیکورت

 شو د. قیبه مفصل درد اک تزر ماًیتوا ند مستق یم ایمصرف شو د و  یتوا ند به صورو خوراک یم

را بهبود بخش  د و عض  الو  یتوا د دامنه حرکت یباش  د. ورزش م دیمف آرتریتاز ا واع  یبرخ یتوا د برا یم یوتراپیزیف

 داشته باشد. دکاربرمم ن است  سیبر ای، آتل موارد یند. در بعضک تیاطراف مفاصل را تقو
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 یجراح عمل

 :کند شنهادیرا پ یمم ن است دراح، پزشک   رد یکم  دارویی و درما یاقداماو  اگر

بهبود بخشد.  دوباره مرتب شود تا درد را کاهش داده و عمل رد را ایتوا د صاف  یممفصل ، موارد یدر بعض :مفصل ترمیم

 مفصل ا جام شو د. یکوچک رو یبرش ها قیاز طر - یآرتروس وپ قیتوا ند از طر ی وع روش ها اغلب م نیا

صل ضیتعو س نیا :مف صل آ شته و  دهید بیروش مف صنوع کیرا بردا صل م صل که معموالً  یم نیگزیرا دا یمف کند. مفا

 و زا و هستند. لگن، شو د یم نیگزیدا

 شود. ی، مچ پا و ا گشتان استفاده مدست مفاصل کوچ تر ما ند مفصل مچ یبرا شتریروش ب نیا :مفصل یهمجوش
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