درد هفاؿل یکی اس هؼکالت ًظثتاً ػایغ در طٌیي

آرتزیت رّهاتْئیذ یا طایز تیواری ُای خْد ایوي ،ػْاهل

تاالطت .تظیاری اس هزدم ًیش کوی درد هفاؿل را

ژًتیک هثل ًقؾ د ر دطتگاٍ خْد ایوٌی ،جٌض هًْث ّ

رهاتیظن هفـلی هی ًاهٌذ

اطتزص اس ػْاهل افشایغ دٌُذٍ خطز تزّس تیواری

 .اها رهاتیظن هفـلی تا

آرتزیت رّهاتْئیذ تیواری تظیار پیچیذٍ تز ّ هؼکل آفزیي
تزی ًظثت تَ یک درد طادٍ هفـلی اطت

هحظْب هی ػًْذ .

 .آرتزیت

رّهاتْئیذ تیواری التِاتی طیظتویکْ هشهي اطت  .تَ ایي

آرتریت روماتوئید
کدD/10 :

هؼٌی کَ ایي تیواری هی تْاًذ طیظتن ُای هختلف تذى
را درگیز کٌذ الثتَ تظاُز غالة آى التِاب هفاؿل اطت
ایي تیواری

.

طْالًی هذت هی تْاًذ هفاؿل ،ػضالت

غؼاُای پْػاًٌذٍ ،غضزّف ،چؼن ّ رگ ُای خًْی را
درگیز کٌذ  .ایي تیواری  3تزاتز در سًاى ػایغ تز اطت ّ
هؼوْال ً تیي طٌیي  20 ّ 60طالگی رخ هی دُذ  .حذاکثز
تزّس آى در طٌیي  35-50طالگی اطت.

وشاوه های بیماری آرتریت روماتوئید
تیواری هؼوْال ً تا ػالین درد ،گزهی ،درد در ٌُگام حزکت
ّ هحذّدیت حزکت هفـل ّ در تَ ٌُگام لوض ّ خؼکی
ؿثحگاُی در هفـل ػزّع هی ػْد ّ هؼن
هحیطی را تا تْسیؼی هتقارى درگیز هی کٌذ

ّال ً هفاؿل
 .التِاب تَ

هزّر سهاى تاػث تخشیة غضزّف هفـلی ّ طاییذگی
اطتخْاى ّ تَ دًثال آى تغییز ػکل هی ػْد  .الثتَ طیز
آى هی تْاًذ کاهال ً هتغییز تاػذ ّ هوکي اطت فقظ یک
تیواری خفیف ّ درگیزی تؼذاد اًذکی اس هفاؿل ّ یا یک
ُاب پیغ رًّذٍ ػذیذ ّجْد داػتَ تاػذ
الت

 .تیؼتز

هفاؿل تیي تٌذی اًگؼتاى ّ هفاؿل کف دطت ،هچ
دطت ،آرًج ،پا ّ هچ پا درگیز هی ػًْذ

 .تیوارى هوکي

اطت دچار ػالیوی هثل تة ،ضؼف ،خظتگی سّدرص،
سایت آموزش به بیمار بیمارستان ولیعصر (عج)

تی اػتِایی ّ کاُغ ّسى تاػٌذ

 .ػالهت تظیار

هؼخؾ ایي تیواری تزآهذگی ُای سیز پْطت تَ ًام گزٍ
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ُای رّهاتْئیذ اطت  .گاُی درگیزی ػزّق ّ اػـاب
پْطت یا طایز اػضای تذى هثل کلیَ ،ریَ ،طحال ،کثذ ّ
علت بیماری مسمه آرتریت روماتوئید
ػلت تیواری ًاػٌاختَ اطت ّ .لی پشػکاى هؼتقذًذ ایي
تیواری احتواال ً هٌؼاء خْد ایوٌی دارد  .یؼٌی ًاػی اس
فؼالیت طیظتن ایوٌی دارد

 .یؼٌی ًاػی اس فؼالیت

طیظتن ایوٌی تذى ػلیَ خْد اطت  .طاتقَ خاًْادگی

چؼن ًیش ّجْد دارد.

تیواری فؼال اطت اطتزاحت تیؼتز ّ ٌُگاهی

درمان آرتریت روماتوئید
هتاطفاًَ در حال حاضز تزای ایي تیواری درهاى قطؼی ّ
دائوی ّجْد ًذارد  .اها تا تؼخیؾ سّد ٌُگام ،هی تْاى
درد تیٌار اى را تخفیف داد ّ اس تزّس ًاتْاًی ّ هؼلْلیت
جلْگیزی تَ ػول آّرد  .تا درهاى ًگاُذارًذٍ ػالیي در 75
درؿذ تیواراى ،ػلیزغن درهاىًِ ،ایتاً هؼلْلیت پیذا خْاٌُذ
کزد .درهاى ُای رایج ایي تیواری ػاهل دارُّای ضذ
التِاب ؽیز اطتزّئیذی ،اس جولَ آطپزیي ّ طایز
طالیظیالت ُا  ،دارُّای کْرتًْی ،دارُّای ضذ
رّهاتیظوی هاًٌذ تزکیثات طال ،طْلفاطاالسیي ،پٌی
طیالهیي ،کلزّکیي ّ دارُّای طزکْب کٌٌذٍ ایوٌی هثل
هتْتزّکظات اطت کَ تظتَ تَ ػذت ّ ضؼف تیواری
تجْیش هی ػًْذ.

کَ غیز فؼال اطت ّرسع تیؼتز تْؿیَ هی

سردچْتَ ،آلّْرا ،داًَ کتاى ،چای طثش ،سػفزاى،

ػْد.

گشًَ ّ کزفض ًیش هی تْاًذ در کاُغ التِاب ُا

 - 2اطتزص ُای رّحی ًقغ هِوی در ایجاد ایي
تیواری دارًذّ ،لی ّجْد ایي اطتزص ُا رًّذ
هاری را تذتز هی ًوایٌذ .
تی
 - 3رژین غذایی هزدم ًْاحی هذیتزاًَ تز پایَ هیٍْ،
طثشی ،غالت کاهل ،آجیل ،داًَ ُای خْراکی ّ
هاُی تاػث کاُغ التِاب هفاؿل هی ػًْذ .
 - 4هثتالیاى تَ ایي تیواری اگز چاق ُظتٌذ تایذ ّسى
خْد را کن کٌٌذ  .سیزا چاقی تاػث ّارد آهذى فؼار
تَ هفـل هی ػًْذ.
 - 5حتی اگز هفـلی تز اثز ایي تیواری هؼلْل ػذٍ
تاػذ تایذ آى را تَ طْر غیز فؼال (تذّى اطتفادٍ
اس ػضالت حزکت دٌُذٍ آى هفـل ) حزکت داد تا
اس اًقثاف دایوی ّ جوغ ػذی ػضالت جلْگیزی
ػْد.
 - 6گاُی اطتفادٍ اس آتل ُای هخـْؽ تزای کْتاٍ
هذت هی تْاًذ تْرم ّ درد هفاؿل درگیز را کاُغ
دُذ.
 - 7تؼضی اس تیواراى هؼتقذًذ آب ّ ُْای هزطْب
ّضغ تیواری آى ُا را تذتز هی کٌذ ّ .لی عّاُذ
ػلوی کافی تزای ایي هْضْع ّجْد ًذارد .
 - 8هتخــاى تغذیَ تْؿیَ هیکٌٌذ تیواراى هثتال تَ

ده فرمان برای کاهش بیماری آرتریت روماتوئید
 - 1اطتزاحت ّ ّرسع کَ ُز دّ در

ایي تیواری تا

- 10گفتَ هی ػْد دارُّای گیاُی هاًٌذ سًجثیل،

آرتزیت رّهاتْئیذ گْػت قزهش را تیؼتز اس دّ تار
در ُفتَ اطتفادٍ ًکٌٌذ.
 - 9اهگا  3کَ در ر ّغي هاُی ،داًَ کتاى

ّ رّغي

اُویت ُظتٌذ  .تیواراى ًیاس تَ تٌاطة خْتی

کاًْال یافت هی ػْد ،هی تْاًذ در کاُغ

تیي اطتزاحت ّ ّرسع خْ د دارًذ .در سهاًی کَ

التِاب ًقغ هْثزی داػتَ تاػذ .

کوک کٌٌذ.

