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 آرتریت چیست؟

 

 
آرتریت یا التهاب مفصل حالتی است که سبب ایجاا   ر    سافتی  ر مفصال مای وات    تاترزی ورمامی    رمای  ر 

 اطراف مفصل ایجا  می کند.  ر متار  ودید ممکن است تغییر وکل مفصل نیم  یده وت . 

تریت   آرتریات ر ماتتییاد اسات. دار    ناتع  ر استئتآر یآنریت  جت   ار  که    نتع وایع ترانتاع مختلفی از آرت

 وت . زنان بیشتر از مر ان مشادده می

 چگونه آرتریت ایجاد می شود؟

وت .غضر فی فرسایش   سایید ی غضر ف ایجا  می بیماری  ر غضر ف مفاصلی است که به  لیل   استئتآرتریت

 استختانها را ر ی دم آسان می کند. وسمت نرز مفصل است که انتهای استختانها را می پتواند   حرکت

 ا ر غضر فی ساییده یا فرست ه وت ی استختانها بر ر ی دم ساییده می وتند    ر نتیجه مفصل تحریک وده   متترز   

هران انشگاه علتز پموکی   خدمات بهداوتی  رمانی ت  

مدیریت امتر پرستاری  –معا نت  رمان   

(سینا بیمارستان ) 
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 ملتهب می وت . 

 ادی این تحریکات باعث رود غیر طبیعی استختان می وت    برآمد یهایی ر ی استختان ایجا  می کند که سبب 

   انگشتان  یده می وت .  رتریت بیشتر  ر زانتدای کمری لگناستختان می وت . استئتآتترز 

عالیم بیماری اغلب  ر  ده چهارز   پنجم عمر  ور ع می وت    وامل  ر  ی محد  یت حرکتی   سر  صدای مفصل 

 می باودی اما  ادی ممکن است که دیچ عالمتی  یده نشت . 

خت  ایمنی است )این بدین معنی است که  فاع بدن  ر مقابل بافت طبیعی خت  بدن  یک بیماری یآرتریت ر ماتتیید

  اکنش نشان می  دد   به آن حمله می کند.( آرتریت ر ماتتیید سبب آسیب سطح  اخلی مفصل می وت .

       مفاصل   بدوکلی ور ع می وت    باعث ورممیی تترز آرتریت ر ماتتییدی  ر ابتدای سن بمر سالی یا میانسالی 

 می وت    معمتال مفاصل  ستی زانت   پادا را تحت تأثیر ورار می  دد.

 

 

 

 

 

            

                                             عالئم آرتریت چیست؟

 ورممی   تترز مفاصل 

 محد  یت حرکتی یا سختی مفاصل بخصتص متوع صبح 

 بدوکلی مفاصل 

دآرتریت رو ماتوئی  استئو آرتریت 

 مفصل طبیعی
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 الی معاینه بیماری آزمایش ختن    رافی از مفاصل می تتاند بیماری را تشخیص  دد.پموک با بررسی ورح ح

 :درمان

  ددف از  رمانی حفظ کارکر  طبیعی مفاصل به  سیله تسکین  ر ی کنترل التهاب   کادش صدمه به مفصل

ستتر است.از  ار دای مسکن برای تسکین  ر  با نظر پموک استفا ه کنید. مصرف  ار ی مسکن بد ن  

 سال زیان آ ر است. 56پموک بخصتص برای افرا  باالی 

 ممکن است باعث افمایش  زنتان وت .اضافه  زن  یمصرف بعضی از  ار دا دمراه با کم ودن تحرک وما

باعث فشار بیشتر بر ر ی مفاصل می وت    مفاصل را آزر ه می کند. برای مصرف یک رژیم غذایی متعا ل   

 با کاروناس تغذیه مشترت کنید.  یمحد   از نظر انرژی

  بعضی حرکات  رزوی باعث کنترل  زن وما می وت . تماز حرکات باید زیر نظر کاروناس   با  ستتر

 می تتاند  ضعیت را بدتر کند.  یپموک انجاز وت .  رزش بیش از حد یا  ر زمان نامناسب

  رزش به وما کمک می کند تا عضالت خت  را وتی کنید  سفتی آنها را کادش  دید. عضالت وتی به 

 مفاصل کمک می کند تا آسانتر   با  ر  کمتر حرکت کند. تمرینات را  رزمانی که  ر  ندارید انجاز  دید. 

 ا بریس دست. آتلی عصا ه از آتل ی ادی برای استراحت  ا ن به مفصل   حفظ آن از صدمهی نیاز به استفا   

باید  ر حالت باز بت ن کامل  ی اکر فشار  ار ه به مفصل را کم می کند    ر  را کادش می  دد. آتل زانت

 کمی سمت پشت  ست بسته وت .  یزانت   آتل مچ  ست  ر  ضعیت خم ودن مچ  ست

 می خم وت . بلندی عصایی که استفا ه می کنیدی باید به اندازه ای باود که آرنج وما ک 

  استفا ه از ر وهای  رما  رمانی   سرما رمانی در    مؤثر است.  رما   سرما در   باعث مهار  ر  می وتند

   عضالت را ول می کنند. اما باید تحت نظر پموک صترت  یرند.  
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 کی  رمای سطحی با استفا ه از حماز  ر  ان آبگرز یا   ش آبگرز   کمپرس  رز   مرطتب می تتاند خش

مفاصل    رفتگی عضالت را برطرف کند. پس از کاربر  حرارتی   رزوهای  رمانی راحت تر   مؤثرتر 

 انجاز می وت .

 بافت ملتهب را  ی ر متار ی که مفصل آسیب جدی  یده استی ممکن است جراحی نیاز باود.  ر جراحی

فصل مصنتعی را جایگمین خارج می کنند    ادی حتی مفصل را تعتیض می کنند.  ر این جراحی یک م

 مفصل آسیب  یده می کنند.

 چگونه باید از خود مراقبت کنید؟

  ار دا را طبق  ستتر پموک    ر زمان تعیین وده مصرف کنید. 

 ا ر اضافه  زن  اریدی با برنامه منظم غذایی  زن خت  را کادش  دید. 

یا   چرخه  . تمریناتی مانند پیا ه ر یی ونایدطبق تتصیه پموک   زیر نظرکاروناسی  تمرینات حرکتی را انجاز  د 

 ستاریی باعث بهبت  سالمتی   کمک به کنترل  زن می وت .

از مصرف مسکنهای  تنا تن بد ن  ستتر پموک خت  اری کنید. بعضی از مسکنها  خطر حمله ولبی   مغمی را  

 افمایش می  دند   بعضی باعث مشکالت  تاروی می وتند.

تمالی  ار دایی که برای  رمان وما تتصیه وده با پموک صحبت کنید   رادهای مقابله با آن  ر متر  عتارض اح 

 را یا  بگیرید.

مراوب ایمنی محیط زند ی خت  باوید. ر ی سطتح لغمنده راه نر ید. فروهای کتچک   سبک که احتمال سر  

  ختابیدنی  ضعیت طبیعی مفاصل خت  را  ختر ن وما را زیا  می کنندی از سر راه بر ارید. دنگاز نشستنی ایستا ن

 حفظ کنید.

بیماری آرتریت احتماال تا پایان عمر با وما می ماند   وما در چند  وت یک بار عالیمی  ر مفاصل خت   ارید.   

 ادی  ر    مشکالت مفصلی به  نبال استفا ه نا رست از یک مفصل   فشار زیا  بر آن ایجا  می وت . زمانی که 

 نداریدی با مراوبت مدا ز   استفا ه  رست از مفاصل از بر ز مجد  عالیم جلت یری کنید.عالمتی 


