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ها،  رباط  مفاصل،  تاندون های  روماتیسمی روی  بیماری های  درمانکده: 
استخوان ها و عضالت شما تأثیر می گذارد. در بین آنها انواع مختلفی از 
آرتریت )اصطالحی که برای شرایطی استفاده می شود که روی مفاصل 

شما تأثیر می گذارد( وجود دارد.
بعضی اوقات آنها بیماری های اسکلتی عضالنی نامیده می شوند. عالئم 

شایع عبارتند از:
درد مفاصل

از بین رفتن حرکت یک یا چند مفصل
التهاب ،تورم،قرمزی و گرمی در مفصل یا ناحیه آسیب دیده

روماتولوژی  می کند  مطالعه  را  ها  بیماری  نوع  این  پزشکی که  رشته 
شما یک  که  کند  می  فکر  شما  عمومی  پزشک  اگر  شود.  می  نامیده 
بیماری روماتیسمی دارید، احتمااًل شما را به یک روماتولوژیست ارجاع 

می دهد.
اختالالت روماتیسمی رایج

قرار گرفت. قبیل تحت عنوان روماتیسم  این  از  سال ها پیش شرایطی 
ترین  رایج  دارد.  مجزا وجود  روماتیسمی  بیماری  از 200  بیش  اکنون 

آنها عبارتند از:
استئوآرتریت

)RA( آرتریت روماتوئید
لوپوس

آرتریت  و   )AS( آنکیلوزان  )اسپوندیلیت  ها  اسپوندیلوآرتروپاتی 
))PSA( پسوریاتیک

سندرم شوگرن
نقرس

اسکلرودرما
آرتریت عفونی

آرتریت ایدیوپاتیک جوانان
پلی میالژیا روماتیکا

چه عواملی باعث بیماری روماتیسمی می شود؟

بدن شما  ایمنی  افتد که سیستم  اتفاق می  زمانی  ها  بیماری  این  بیشتر 
مطمئن  پزشکان  کند.  می  حمله  خود  های  بافت  به  و  شود  می  مختل 
نیستند که چه چیزی باعث این امر می شود. بعضی اوقات در ژنهای 
مانند  است  اطراف شما  محیط  در  نتیجه چیزی  اوقات  بعضی  شماست. 
دود سیگار، آلودگی یا چیزهایی که باعث عفونت می شود. جنسیت هم 
درایجاد آن نقش دارد، به نظر می رسد بیماری های روماتیسمی بیشتر 

از مردان بر زنان تأثیر می گذارد.
وقتی بیماری روماتیسمی دارید باید چه انتظاراتی داشته باشید

روماتیسمی،  های  بیماری  بیشتر  برخالف   :)OA( استئوآرتریت 
این  ندارد.  ارتباط  شما  بدن  ایمنی  سیستم  مشکالت  با  استئوآرتریت 
استخوانهای  انتهای  بالشتک های  به غضروف،  از آسیب  ناشی  بیماری 
با تحیل رفتن تدریجی، مفاصل شما صدمه دیده و حرکت  شما است. 
سخت تر می شود. این بیماری معمواًل روی زانوها، لگن، کمر، گردن، 

انگشتان و پاها تأثیر می گذارد.
نشانه ها:

درد
تورم
گرما

خشکی
چه  اینکه  به  بسته  کند.  ناپایدار  را  مفاصل  تواند  می  عضالت  ضعف 
قسمت هایی از بدن را درگیر کند، می تواند راه رفتن، گرفتن اشیاء، 

لباس پوشیدن، شانه کردن موها یا نشستن را دشوار کند.
تخصص روماتولوژی

تشخیص: پزشک در مورد تاریخچه پزشکی و عالئم شما سؤال خواهد 
کرد. همچنین معاینه فیزیکی خواهید شد. همچنین ممکن است شما نیاز 
به آزمایش خون داشته باشید یا نمونه ای از مایع مفصلی از مفصل مبتال 

گرفته شود.
آن  درمان  دنبال  به  استئوآرتریت  به  مبتال  فرد  که  زمانی   معمواًل 
می سرود، تغییراتی در پرتوی ایکس مفصل مشاهده می شود. پرتونگاری 
قطعات  وجود  یا  مفصل  فضای  بودن  باریک  است  ممکن  ایکس 
 MRI )استخوانی را نشان دهد. در بعضی موارد پزشک شما ممکن است
تصویربرداری با تشدید مغناطیسی( درخواست کند تا تصویری از داخل 

مفصل شما به دست آورد.
آرتریت روماتوئید )RA(: هنگامی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن 

به بافت های خود حمله کرده و باعث درد مفاصل، تورم و خشکی می 
شود. این روند بخشی از پیری طبیعی نیست.

نشانه ها:
درد و تورم در مفاصل متعدد )معمواًل مفاصل قرینه در دو طرف بدن 

مانند مچ هر دو دست یا مچ هر دو پا(
مشکل در ارگانهای دیگر مانند چشم و ریه

خشکی مفصل بخصوص در صبح
خستگی

توده هایی به نام ندول های روماتوئید
تشخیص: شما چک آپ می شوید و در مورد تاریخچه پزشکی خود به 
پزشک خود می گویید. پزشک ممکن است از اشعه ایکس و نمونه های 
مایع مفصلی شما استفاده کند. او از شما آزمایش خون می گیرد و به 

وسیله آن عالئم مختلف التهاب را تشخیص می دهد، از جمله:
)ANA( آنتی بادی ضد هسته ای

CCP آنتی
شمارش کامل خون

CRP

)ESR( میزان رسوب گلبول های قرمز
)RF(فاکتور روماتوئید

نیز  سیستمیک  اریتماتوز  لوپوس  یا   SLE آن  به  )که  لوپوس  لوپوس: 
 گفته می شود( یک بیماری خود ایمنی است. این می تواند بسیاری از 

اندام های بدن شما را تحت تأثیر قرار دهد.
نشانه ها:

درد مفاصل
خستگی

سختی مفصل
بثورات، از جمله بثورات پروانه ای در گونه ها

حساسیت به خورشید
ریزش مو

سرما  معرض  در  گرفتن  قرار  هنگام  دست  یا  پا  انگشتان  شدن  سفید 
)پدیده رینود(

مشکل در ارگان های دیگر مانند کلیه ها
اختالالت خونی مانند کم خونی و میزان پایین سلول های سفید خون 

یا پالکت ها
درد قفسه سینه ناشی از التهاب الیه پوشاننده قلب یا ریه ها

تشنج یا سکته مغزی
تشخیص: پزشک در مورد تاریخچه پزشکی شما سؤال می کند، یک 
درخواست  ادرار  و  خون  آزمایش  و  دهد  می  انجام  فیزیکی   معاینه 

می کند.
آزمایش خون برای لوپوس شامل موارد زیر است:

لوپوس  به  مبتالیان  اکثر   ،)ANA( ای  هسته  ضد  بادی  آنتی  آزمایش 
آزمایش خون مثبت ANA دارند.

)Anti-dsDNA( دو رشته ای DNA آنتی بادی ضد
)Anti-Sm( آنتی بادی ضد اسمیت

با  تدریج  به  معمواًل  انکیلوزان  اسپوندیلیت  انکلیلوزان:  اسپوندیلیت 
کمردرد شروع می شود. معمواًل مفاصلی را درگیر می کند که ستون 
اسپوندیلیت  میکند.  ساکروایلیاك(متصل  )مفاصل  لگن  به  را  فقرات 
آنکیلوزان در آقایان جوان به ویژه از سن نوجوانی تا 30 سالگی بیشتر 

دیده می شود.
نشانه ها:

درد تدریجی در قسمت تحتانی کمر و باسن
بدتر  و  کند  می  پیشرفت  فقرات  ستون  باالی  سمت  به  که   کمردرد 

می شود
دردی که بین تیغه های شانه و در گردن احساس می شود

درد و خشکی در ناحیه کمر،به خصوص هنگام استراحت و هنگام بلند 
شدن

درد و خشکی که بعد از فعالیت بهتر می شود
درد در ناحیه وسط و سپس باالی کمر و گردن )بعد از 5-10 سال(

اگر بیماری پیشرفت کند، ستون فقرات ممکن است سفت تر شود و 

همهچیزدربارهروماتولوژیوبیماریهایروماتیسمی

ممکن است خم شدن برای فعالیتهای روزمره سخت شود.
سابقه  مورد  در  شما  از  و  کند  می  معاینه  را  شما  پزشک  تشخیص: 
پزشکیتان سوال می کند. ممکن است پرتوهای ایکس با تمرکز روی 
برای  خون  آزمایش  شود.  گرفته  شما  کمر  از  ساکروایلیاك  مفاصل 

پروتئینی به نام HLA-B27 ممکن است به تأیید تشخیص کمک کند.
سندرم شوگرن: سندرم شوگرن باعث خشک شدن قسمت هایی از بدن 
افراد دارای RA و لوپوس  شما مانند چشم یا دهان می شود. برخی از 
نیز هستند. برخی دیگر فقط شوگرن دارند. علت آن ناشناخته است، اما 
هنگامی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن شما به قسمت هایی از بدن 

حمله می کند. در زنان بیشتر از مردان شایع است.
نشانه ها:

خشکی چشم )غدد موجود در چشمان شما به اندازه کافی اشک تولید 
نمی کنند(

سوزش و التهاب چشم
خشکی دهان )غدد موجود در دهان شما بزاق کافی تولید نمی کنند(

پوسیدگی دندان، بیماری لثه یا برفک
غدد متورم در طرفین صورت شما

درد و خشکی مفاصل )بندرت(
بیماری اندام های داخلی )به ندرت(

تشخیص: پزشک معاینه فیزیکی را انجام می دهد و در مورد تاریخچه 
نیز  دیگری  های  آزمایش  است  ممکن  کند.  می  سؤال  شما  پزشکی 
انجام دهید. برای تأیید تشخیص پزشک ممکن است نمونه برداری انجام 
بررسی در آزمایشگاه  برای  داخلی لب شما  بافت  از  بخشی  از  و   دهد 

نمونه برداری کند.
عالئم  با  گاهی  که  ایمنی  خود  آرتریت  نوعی  پسوریاتیک:  آرتریت 

پوستی پسوریازیس در ارتباط است. پنج نوع مختلف دارد:
متقارن: بر روی مفاصل در هر دو طرف بدن تأثیر می گذارد. این نوع 

رایج ترین است و شبیه به RA است.
نامتقارن: بر روی مفاصل یک طرف تأثیر می گذارد. ممکن است از 

اشکال دیگر خفیف تر باشد.
دیستال: روی انتهای انگشتان دست و پا به همراه ناخن ها اثر می گذارد.

اسپوندیلیت: بر ستون فقرات و گردن شما تأثیر می گذارد.
آرتریت موتیالن: مفاصل کوچک انتهای انگشتان دست و پا را درگیر 

می کند. این نوع ممکن است شدیدترین نوع باشد.
نشانه ها: آنها از اشکال دیگر یا آرتروز تقلید می کنند:

مفاصل متورم دردناك
خشکی، کاهش یا از دست دادن دامنه حرکت

می  انگشتان سوسیسی گفته  آنها  به  متورم، که  پای  و  انگشتان دست 
شود.

درد تاندون یا رباط
بثورات

تغییر در ناخن های دست و پا
خستگی

التهاب چشم
دوره های تشدید بیماری

بیشتر افراد ممکن است عالئم پوستی را قبل از عالئم مفصلی نشان دهند. 
گاهی اوقات ابتدا مفاصل را درگیر می کند. بعضی از افراد اصال عالئم 

پوستی پیدا نمی کنند.
تشخیص: تشخیص بیماری بسیار سخت است. این بیماری بهRA ، نقرس 

و حتی پوکی استخوان شباهت دارد.
تاریخچه  مورد  در  پزشک  بنابراین  دارند،  نقش  بیماری  این  در  ژنها 
پزشکی شما و بستگانتان سؤال خواهد کرد. او به مفاصل شما نگاه می 
کند تا ببیند که آیا تورم و التهاب دارند و ممکن است مایع مفصلی را 
بیرون بکشد تا مطمئن شود که علت مشکالت شما نقرس یا آرتریت 
عفونی نیست. او همچنین پوست شما را برای داشتن عالئم پسوریازیس 
بررسی می کند. تصویربرداری می تواند نشان دهد که آسیب مفصلی 
دارید یا خیر. آزمایش خون برای آرتریت پسوریاتیک که برای یافتن 

نشانه های التهاب است شامل موارد زیر است:
CRP

سرعت رسوب گلبول قرمز

فاکتور روماتوئید، در افراد مبتال به آرتریت پسوریاتیک تقریبًا همیشه 
منفی می شود.

نقرس: ساخته شدن کریستال های اسید اوریک در مفصل. بیشتر اوقات 

انگشت بزرگ پا یا قسمت دیگری از پای شما را درگیر می کند.
نشانه ها: تقریبًا همیشه به سرعت بروز می کند. عالئمی که متوجه آن 

خواهید شد:
درد شدید مفاصل: احتمااًل در انگشت بزرگ پا اما می تواند در مچ پا، 

زانو، آرنج، مچ یا انگشتان دست شما هم باشد.
احساس ناراحتی در مفصل: حتی پس از از بین رفتن درد شدید، مفصل 

شما همچنان درد دارد.
التهاب و قرمزی: مفصل قرمز، متورم و حساس خواهد بود.

مشکل در حرکت: مفصل شما سفت خواهد شد.
نظر  به  دیگر  بیماری های  از  بسیاری  مانند  تواند  می  نقرس  تشخیص: 

برسد. پزشک معموال در مورد مسائل زیر از شما می پرسد:
درد ناگهانی مفاصل، اغلب در شب

یک یا دو مفصل درگیر
دوره های بدون درد بین حمالت

تست های آزمایشگاهی برای نقرس شامل موارد زیر است:
تجزیه و تحلیل مایع سینوویال، برای بررسی کریستال های اسید اوریک 

در مفصل
اسید اوریک

پنل اساسی متابولیک، چگونگی عملکرد کلیه های شما را بررسی می 
کند.

شمارش کامل سلول های خونی )CBC( برای شمارش گلبولهای سفید 
تا بیماری های دیگر را رد کند

آزمایشات مربوط به التهاب مانند فاکتور روماتوئید و آنتی بادی های 
ضد هسته ای

اسکلرودرما: به معنای پوست سخت. دو نوع از آن وجود دارد:
اسکلرودرما موضعی شایع ترین نوع در کودکان است. حدود 90درصد 
از کودکان بین 2 تا 14 سالگی تشخیص داده می شوند. بزرگساالن نیز 
تقریبا با آمار مشابه به این نوع اسکلرودرما مبتال می شوند. آنها معمواًل 
در سن چهل سالگی تشخیص داده می شوند. این نوع باعث سخت شدن 
و  ماهیچه  همبند،  بافت  چربی،  جمله  از  آن  زیر  های  بافت  و  پوست 

استخوان می شود.
اسکلروز سیستمیک می تواند روی بسیاری از قسمت های بدن از پوست 
و رگ های خونی گرفته تا اندام ها، ماهیچه ها و مفاصل تأثیر بگذارد.

موارد  شامل  توانند  می  دارد که  بستگی  نوع آن  به  بیماری  این  عالئم 
زیر باشند:

توده های کلسیم در زیر پوست
مشکالت گوارشی

خشکی دهان، چشم ها، پوست یا واژن
مشکالت قلبی، کلیوی یا ریوی

مفاصل سفت، متورم، گرم یا حساس
عضالت ضعیف

پوست ضخیم روی انگشتان
پدیده رینود )جریان خون کم انگشتان دست و پا که ممکن است آنها 
را به رنگ آبی دربیاورد( تالنژکتازی، رگهای کوچک گشاد شده که 

می توانید از طریق پوست خود مشاهده کنید.
فعلی شما سؤال  و عالئم  پزشکی  تاریخچه  مورد  در  پزشک  تشخیص: 
خواهد کرد و احتمااًل آزمایش خون را برای جستجوی آنتی بادی ها 

)پروتئین ها( مرتبط با اسکلرودرما درخواست می دهد .
این آنتی-بادی ها شامل موارد زیر است:

)ANA( آنتی بادی ضد هسته ای
آنتی بادی آنتی سانترومر/ )ACA( الگوی سانترومر

70-Scl آنتی بادی
آرتریت عفونی: آرتریت ناشی از عفونت مفصل.

نشانه: شروع ناگهانی دارند، از جمله:
تورم و درد شدید مفصل

معمواًل فقط یک مفصل درگیر می شود
به احتمال زیاد زانو را درگیر می کند اما می تواند بر روی لگن، مچ پا 

و مچ دست تأثیر بگذارد.
مورد  در  و  داده  انجام  را  جسمی  کامل  معاینه  پزشک  تشخیص: 
نمونه  یک  است  ممکن  او  کرد.  خواهد  سؤال  شما  پزشکی  تاریخچه 
شده  عفونت  باعث  عاملی  چه  بفهمد  تا  گرفته  را  مفصل  مایع   از 

است.

آگهی

هر شماره؛معرفی یک بیماری و پیشگیری

و درمان آن

این شامره:  بیامری های روماتیسمی


