
            

ایي ًْػتَ تْطن اًزوي رّهبتْلْژی ایزاى ثزای اهالع رطبًی ثَ ثیوبراى ّ افزاػ ػاللوٌؼ ػیگز ، ثَ سثبى فبرطی تِیَ 

پض اس ثزرطی  هٌبثغ هغتلف ّهؼتجز ػلوی ػر هْرػ آهْسع ثیوبراى رّهبتیظوی ،  طؼی ػؼٍ اطت کَ . ػؼٍ اطت 

ی لزار هی هوبلت  ایي طبیت ، هزتجب  هْرػ  ثبسًگز.  ػطتزص عْاًٌؼگبى لزار گیزػثَ سثبًی طبػٍ ػرآعزیي اهالػبت 

ایي ًْػتَ ُب  ربیگشیي پشػک ثزای تؼغیؾ ّ ػرهبى ثیوبراى ًیظت  ّ تْؿیَ هی ػْػ کَ ُوَ ثیوبراى  ثَ  . گیزػ

. پشػک عْػ هزارؼَ کزػٍ ّ ػطتْرات ّی را ارزا کٌٌؼ

  

:فِشعت هطالة   
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 چگًْگی ایزبػ آرتزیت رّهبتْئیؼ

 تؼغیؾ آرتزیت رّهبتْئیؼ 

 ػلت آرتزیت رّهبتْئیؼ 

 ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ

 ػرهبى ُبی ػارّئی 

 ػرهبى ُبی رزاصی 

 پیگیزی ّ هزالجت هؼاّم   

 تضمیمبت ػر آرتزیت رّهبتْئیؼ 

 ًمغ رّهبتْلْژیظت ُب ػر ػرهبى  

 هٌبثغ 

آستشیت سّهاتْئیذ                                                                     

                                   

    



 آستشیت سّهاتْئیذ چیغت ؟

 ، ثیوبری هشهٌی اطت کَ ثبػج ػرػ، تْرم، عؼکی ّ (Rheumatoid Arthritis)آرتزیت رّهبتْئیؼ 

 هفـل ُب هضل ُبئی ُظتٌؼ کَ  ػر آى ػّ یب چٌؼ اطتغْاى ثَ ُن  .هضؼّػیت صزکبت هفبؿل هی ػْػ

ساًْ، آرًذ ، هچ ػطت ، هفبؿل ثیي : هتـل ػؼٍ ّ ثب ّرْػ آى ُب صزکت اهکبى پذیز هی ثبػؼ، هبًٌؼ 

گبُی اّلبت ، ػرایي ثیوبری ػالٍّ ثز هفبؿل، طبیز لظوتِبی ثؼى اسرولَ .  ثٌؼُبی اًگؼتبى ػطت ّ پب

ػلالت ، پْطت ، ریَ ُب، اػـبة هضیوی ّچؼن هوکي اطت گزفتبر ػًْؼ ّ یب  ػر ثؼلی ثیوبراى  

ًیز " ثیوبری رّهبتْئیؼ"ثِویي ػلیل ، ثَ آى . عظتگی ، کبُغ ّسى ، ّ تت هغتـز ّرْػ ػاػتَ ثبػؼ

 .گفتَ هی ػْػ

آرتزیت رّهبتْئیؼ ػر ُز طٌی ػیؼٍ هی ػْػ ، ّلی ػزّع ثیوبری هؼوْال ػر طٌیي هتْطن ػوز هی 

آرتزیت "کْػکبى ّافزاػ رْاى ًیش هوکي اطت ثَ ایي ثیوبری هجتال ػًْؼ کَ ػر ایٌـْرت ثَ ًبم  . ثبػؼ

عـْؿیبت ثیوبری ػر ثچَ ُب  ثب . ًبهیؼٍ هی ػْػ"  آرتزیت هشهي رْاًبى " یب " رّهبتْئیؼ رْاًبى

 . ثیوبری ثشرگظبالى تفبّت ُبئی ػارػ

، ًمزص ّ تت  (اّطتئْآرتزیت)آرتزیت رّهبتْئیؼ ثب طبیز ثیوبری ُبی رّهبتیظوی اس لجیل  آرتزّس 

 .کَ ػر آى ُب ُن ػرػ ّ التِبة هفبؿل ّرْػ ػارػ ، هتفبّت اطت  (رّهبتیظن للجی  )رّهبتیظوی 

ثوْر . آرتزیت رّهبتْئیؼ ػارای عـْؿیبتی اطت کَ آى را اس طبیز ثیوبری ُبی هفـلی هتوبیش هی کٌؼ

هخبل، ایي ثیوبری ثیؼتز هفبؿل کْچک ػطتِب ّ پبُب را هجتال هی کٌؼ ، ّ ایي هفبؿل هؼوْال ثوْر لزیٌَ 

ػرگیز هی ػًْؼ ، ثبیي هؼٌی کَ اگز هفـل هچ ػطت یب ساًْی ثیوبر هجتال ػْػ ، هچ ػطت ّ ساًْی 

ػر ایي ثیوبری هؼوْال هچ ػطت ُب ّ هفبؿل ثیي ثٌؼُبی اًگؼتبى کَ . ػیگز ُن هجتال ثَ ثیوبری هی گزػػ

 .ثَ هچ ػطت ًشػیکتز ُظتٌؼ ػچبر تْرم ّ ػرػ هی ػًْؼ

.  اس عـْؿیبت ػیگز آرتزیت رّهبتْئیؼ آى اطت کَ ػالئن ثیوبری اس یک فزػ ثَ فزػ ػیگز فزق هی کٌؼ

ػر ثیؼتز ثیوبراى، آرتزیت رّهبتْئیؼ طیز هشهٌی ػارػ ثبیي هؼٌی . ثیوبری هوکي اطت هالین یب ػؼیؼ ثبػؼ

ػّرٍ ُبی هتٌبّة  ثؼتزػؼى ّ ثِجْػی ػالئن  را ػّرٍ ُبی ػؼلَ  . کَ ثزای طبلیبى هْالًی ثبلی هی هبًؼ

ػر تؼؼاػ کوتزی اس ثیوبراى ، ػالئن ثیوبری ُویؼَ ّرْػ ػارػ . ّرػؼى ّ عبهْع ػؼى ثیوبری هی ًبهٌؼ

 . ، عـْؿیبت آرتزیت رّهبتْئیؼ ًْػتَ ػؼٍ اطت 1ػر رؼّل .  ّ ثیوبری ثظزػت پیؼزفت هی کٌؼ

اس ًظز التـبػی ، هغبرد ػرهبى هجی . احزات سیبى ثبر التـبػی ّ ارتوبػی ایي ثیوبری لبثل تْرَ اطت

اس ًظزارتوبػی، . ّ رزاصی ّ سیبى ُبی ًبػی اس ػؼم تْاًبئی ػر کبرکزػى ایي ثیوبراى ثظیبر سیبػ اطت

ػرػُبی هْالًی ّ هؼاّم هوکي اطت ثبػج ایزبػ افظزػگی ، اكوزاة ّ ًباهیؼ ػر ثیوبراى ػؼٍ ّ هبًغ 

. اًزبم فؼبلیت ُبی رّساًَ ّ ثزلزاری ارتجبم هٌبطت ثب طبیز افزاػ عبًْاػٍ ، ػّطتبى ّ ُوکبراى گزػػ

 .راٍ ُبی همبثلَ ثب اطتزص ّاكوزاة ػر ثیوبراى هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ، ػر لظوتِبی ثؼؼ آهؼٍ اطت

                 



 خصْصیات آستشیت سّهاتْئیذ- 1جذّل   

 ػرػًبک ثْػى هفبؿل ، ّرْػ ّرم ، گزم ثْػى ّ صظبص ثْػى ثَ فؼبر 

  ثوْر هخبل  ُز ػّ ساًْ یب ُز ػّ هچ ػطت  -  لزیٌَ ثْػى ػرگیزی هفبؿل - 

  التِبة هچ ػطت ُب ّ هفبؿل ثیي ثٌؼُبی اًگؼتبى ػطت ػر اکخز ثیوبراى 

 (ػبًَ ُب، آرًذ ُب ، هفبؿل راى ، هچ پبُب ّ اًگؼتبى پب ّ گزػى )التِبة هفبؿل ػیگز 

  اکخزا ؿجش ُب ّ پض اس اطتزاصت هْالًی : عؼکی هفبؿل 

 ٍعظتگی ، اصظبص کظبلت ّ تت ُبی گبٍ ثَ گب 

  تؼاّم ػالئن هفـلی ثزای طبلِبی هْالًی 

  تفبّت ػالئن ، ػر افزاػ هغتلف 
   

 

 ؽیْع آستشیت سّهاتْئیذ

ثوْر هتْطن یک ػرؿؼ اسروؼیت ، . آرتزیت رّهبتْئیؼ ػر توبم ًمبم رِبى ّ ػر توبم ًژاػُب ّرْػ ػارػ

ایي رلن ػر کؼْرُبی هغتلف هتفبّت اطت ، ػر ثؼلی کؼْرُب رلن . هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ هیؼًْؼ

ػرآهزیکب ، ػیْع آرتزیت رّهبتْئیؼ را ثزصظت گفتَ ثیوبراى  .  ػرؿؼ روؼیت ُن گشارع ػؼٍ اطت3

 ثزاثز ثیؼتزاس هزػاى 3آرتزیت رّهبتْئیؼ ػر سًبى .  ػرؿؼ تغویي سػٍ اًؼ0.6ّتؼغیؾ پشػک آًبى ، 

 طبلگی ، ّ ػر هزػاى ػر طٌیي ثبالتزی 60 تب 30ػزّع ثیوبری ػر سًبى ثیؼتز  ػر ػَُ . ػیؼٍ هی ػْػ

هوبلؼبت رؼیؼ اًزبم ػؼٍ ػر . ّلی ػر ُز طٌی ثیوبری هی تْاًؼ ثزّس کٌؼ. ًظجت ثَ سًبى هی ثبػؼ

آهزیکب ًؼبى ػاػٍ کَ ػر افزاػ هظي ػیْع ثیوبری سیبػتز ػؼٍ ّلی چٌبًچَ توبم طٌیي را ػر ًظز ثگیزًؼ، 

. ػرصمیمت ػیْع آرتزیت رّهبتْئیؼ کوتز اس گذػتَ ػؼٍ اطت  

ّ  (فؼن)ػّ هوبلؼَ روؼیتی کَ ػر ایزاى اًزبم ػؼٍ ، ػیْع آرتزیت رّهبتْئیؼ را ػر هٌومَ رّطتبئی 

.   ػر ؿؼ ًؼبى ػاػٍ اطت0.3صؼّػ  (تِزاى)ػِزی   

 چگًْگی ایجاد آستشیت سّهاتْئیذ

ثزای ػرک ثِتز چگًْگی ایزبػ ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ ػر هفبؿل، ثوْر اعتـبر طبعتوبى یک 

هفـل هضلی اطت کَ ػّ یبچٌؼ اطتغْاى ثَ یکؼیگز هتـل ػؼٍ ّ صزکت هی . هفـل ػزس ػاػٍ هیؼْػ

غلزّف هفـلی لظوتی اس هفـل اطت کَ هبًٌؼ یک ثبلؼتک رّی طز اطتغْاًِب ػر ػاعل هفـل . کٌٌؼ

ػر اهزاف هفـل هجیؼی ، کپظْل هفـلی لزار ػارػ کَ طبعتوبًِبی ػرّى هفـل را صفظ . لزار ػارػ

ّرْػ ػارػ کَ   (Synovium)ػر سیز کپظْل هفـلی ، الیَ آطتز هبًٌؼی ثَ ًبم غؼبی هفـلی . هی کٌؼ

ایي هبیغ اس ًظز لْام ػجیَ طفیؼٍ تغن هزؽ اطت . هبیؼی ػفبف ّ لشد ثَ ًبم هبیغ هفـلی تزػش هی کٌؼ 

 (. 1ػکل  ). ّ ّظیفَ رّغٌکبری هفـل را ثزػِؼٍ ػارػ

ػر آرتزیت رّهبتْئیؼ ثَ ػالئل ًبهؼغؾ ، طیظتن ایوٌی ثؼى کَ ػر صبلت ػبػی ثب ػْاهل عبرری هبًٌؼ 

هیکزّثِب ّ ّیزّطِب همبثلَ هی کٌؼ ، ثَ طلْلِبی عْػی هْرْػ ػر غؼبی هفـلی صولَ هی کٌؼ ّ ثبػج 



غؼبی هفـلی کَ ثوْر هجیؼی یک الیَ ًبسک اطت کلفت ػؼٍ ّ ػر . التِبة ػر غؼبی هفـلی هی ػْػ

ایي ػالئن ُوگی ػر ًتیزَ التِبة ثْرْػ . هضل هفـل هجتال ، تْرم ، گزهی ّ گبُی لزهشی ػیؼٍ هی ػْػ

ثب پیؼزفت ثیوبری ،  ثبفتِبی هلتِت ثز . هی آیٌؼ ّ ػالئن اّلیَ آرتزیت رّهبتْئیؼ را تؼکیل هی ػٌُؼ

رثبم ُب ّ تبًؼّى ُبی . غلزّف ّ اطتغْاى ُبی اهزاف عْػ احز کزػٍ ّ ثبػج تغزیت آى ُب هی ػًْؼ

اهزاف هفـل ُن كؼیف ػؼٍ ّ ػیگز لبػر ثَ هضبفظت اس هفـل ػر همبثل فؼبرُبی رّسهزٍ ثزهفبؿل 

هوبلؼبت ًؼبى ػاػٍ . ػر ًِبیت ، تْرم ّ تغییز ػکل هفـل ػر هْل سهبى ایزبػ عْاُؼ ػؼ. ًوی ثبػٌؼ

اطت کَ ثیؼتزیي ؿؼهبت ّارػٍ ثَ اطتغْاًِب ّ هفبؿل ػر هی یکی ػّ طبل اّل ثیوبری رط هی ػُؼ ّ 

 .ایي هْكْع یکی اس ػالئل اُویت تؼغیؾ طزیغ ّ ػزّع ثَ هْلغ ػرهبى هٌبطت ، هی ثبػؼ

  

ثظیبری اس ثیوبراى . ػر ثؼلی اس ثیوبراى ػالٍّ ثز هفبؿل ، لظوتِبی ػیگز ثؼى ًیش گزفتبر هی ػًْؼ

ػْارف ػیگز کَ کوتزػیؼٍ هی ػْػ . یب کبُغ گلجْل ُبی لزهش عْى هی ػًْؼ (آًوی)ػچبر کن عًْی 

ًؼرتب ثیوبراى ػچبر . هی ثبػؼ (طٌؼرم طیکب یب طٌؼرم ػْگزى  )ػبهل  ػرػ گزػى ، عؼکی ػُبى ّچؼن 

ّ یب التِبة غؼبی اهزاف  (پلْرسی)، التِبة غؼبی اهزاف ریَ (ّاطکْلیت )التِبة رگ ُبی عًْی 

 .  هی ػًْؼ (پزیکبرػیت)للت 



 علت تیواسی آستشیت سّهاتْئیذ چیغت ؟

ٌُْس ثوْر ػلیك هؼغؾ ًؼؼٍ کَ چَ ػبهلی ثبػج هی ػْػ تب طیظتن ایوٌی ثؼى ثزػلیَ ثبفتِبی عْػ ثؼى 

 :ػول کٌؼ، اهب  تضمیمبت اًزبم ػؼٍ ، ًمغ ػْاهل سیز را هؼغؾ کزػٍ اطت

 :                                                                                                         عْاهل ژًتیکی - 1

هضممیي ػریبفتَ اًؼ کَ ژى ُبی ثغـْؿی کَ ػر ػولکزػ طیظتن ایوٌی ًمغ ػارًؼ ، ثب ثزّس آرتزیت 

الجتَ چٌبًچَ ایي ژى ُب  ػر ػغـی ّرْػ ػاػتَ ثبػؼ ، اصتوبل ػچبرػؼى ثَ . رّهبتْئیؼ ارتجبم ػارًؼ

ثشثبى ػیگز ، یک ژى ثَ تٌِبئی ًویتْاًؼ ػلت . آرتزیت رّهبتْئیؼ کوی ثیؼتز اس افزاػ هجیؼی اطت 

ثؼلی افزاػی کَ ایي ژى ُب را ػارًؼ ، . ثیوبری ثبػؼ ّ فمن اصتوبل ایزبػ ثیوبری را سیبػ هی کٌؼ

ػر صبل صبكز هی تْاى گفت کَ اگزچَ هؼغـَ ُبی . ُیچْلت ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ هجتال ًویؼًْؼ

آًچَ .  ژًتیکی یک فزػ ، ًمغ هِوی ػر ثزّس آرتزیت رّهبتْئیؼ ػارػ ، ّلی ایي ػبهل ، تٌِب ػلت ًیظت

 .کَ کبهال رّػي ػؼٍ ایٌظت کَ ثیغ اس یک ژى ػر ثزّسآرتزیت رّهبتْئیؼ ّ ػؼت آى ًمغ ػارًؼ

هوکي اطت طْال ػْػ اگز پؼر یب هبػر هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ ثبػٌؼ ، آیب فزسًؼػبى ثَ ثیوبری هجتال 

عْاُؼػؼ؟  پبطظ آى اطت کَ آرتزیت رّهبتْئیؼ ثزعالف  ثیوبری ُبی ارحی ، هظتمیوب اس ّالؼیي ثَ 

فزسًؼاى ثَ ارث ًوی رطؼ، ثلکَ ثزعی ژًِبی ثَ ارث رطیؼٍ اس ّالؼیي، هوکي اطت اصتوبل  اثتال ثَ 

ٌُْس ثب اًزبم آسهبیؼبت هغتلف ّ هؼبّرٍ ژًتیکی ، ًوی تْاى . ثیوبری را ػر فزسًؼاى  آى ُب سیبػ کٌؼ

 .اصتوبل ایزبػ ثیوبری را ػر فزسًؼاى ثیوبراى هؼلْم کزػ

 :عْاهل هحیطی - 2

اغلت ػاًؼوٌؼاى هؼتمؼًؼ کَ ثبیظتی ػبهلی ّرْػ ػاػتَ ثبػؼ تب ػر افزاػی کَ اس ًظز ژًتیکی هظتؼؼ 

اصتوبل ایٌکَ ایي ػبهل یک ػفًْت ّیزّطی یب ثبکتزیبئی ثبػؼ سیبػ . ُظتٌؼ، فزآیٌؼ ثیوبری ػزّع ػْػ

ثبیؼ هتذکز ػؼ کَ آرتزیت رّهبتْئیؼ یک . اطت، ّلی ًْع ّیزّص یب ثبکتزی ٌُْس ػٌبعتَ ًؼؼٍ اطت

. ثیوبری هظزی ػفًْی ًیظت ، ثؼیي هؼٌی کَ فزػ هجتال ، ثیوبری را ثَ افزاػ ػیگز هٌتمل ًوی کٌؼ

، ثؼٌْاى (ّ ًْع ػؼیؼ ثیوبری )هوبلؼبت رؼیؼ ًمغ طیگبرکؼیؼى را ػر ایزبػ ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ 

 . یک ػبهل هضیوی ًؼبى ػاػٍ اًؼ

 : عایش عْاهل - 3

ثزعی اس هتغــبى هؼتمؼًؼ کَ ػْاهل ُْرهًْی هتؼؼػ هوکي اطت ػر ایزبػ آرتزیت رّهبتْئیؼ ًمغ 

. سًبى ثیؼتز اس هزػاى هجتال ثَ ثیوبری هی ػًْؼ: ػْاُؼی ػال ثز ایي ًظزیَ هْرْػ اطت . ػاػتَ ثبػٌؼ

ػیزػاػى ُن هوکي اطت . ثیوبری ػر سهبى صبهلگی فزّکغ هی کٌؼ ّلی ثؼؼ اس سایوبى ػؼلَ ّر هی ػْػ

هـزف لزؽ ُبی كؼ ثبرػاری هوکي اطت اصتوبل اثتال ثَ آرتزیت . ثبػج ػؼت یبفتي ثیوبری ػْػ

 .رّهبتْئیؼ را کن کٌؼ



 ثب تْرَ ثَ هوبلت ثبال هی تْاى ایي تئْری را پیؼٌِبػ کزػ کَ ، ػر ػغـی کَ اس ًظز ژًتیکی هظتؼؼ 

لزار گیزػ ّ  (ّیزّص یب ثبکتزی  )هی ثبػؼ چٌبًچَ ػر هؼزف  یک ػبهل ػزّع کٌٌؼٍ ثیوبری هضیوی  

ثِز صبل گزچَ . تغییزاتی ػر ثؼلی ُْرهْى ُب ػاػتَ ثبػؼ ، ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ پیؼا هی ػْػ

رْاة ُوَ طْاالت ػر هْرػ ػلت ثیوبری هؼلْم ًیظت ، ّلی آى چَ کَ هؼغؾ اطت ایٌظت کَ ثیوبری 

تضمیمبت ثزای فِویؼى ایي ػْاهل ّ چگًْگی ػولکزػ . ػر احز ػْاهل هتؼؼػ ّ تؼاعل آى ُب ثْرْػ هی آیؼ

 .آى ُب ػر رزیبى اطت 

ثز اطبص . ثؼلی اس ثیوبراى ، اهالػبت ًبػرطتی ػر سهیٌَ ػلت ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ ػارًؼ 

:                                                                ػْاُؼ ػلوی هْرْػ هؼغؾ ػؼٍ اطت کَ

  :ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ ػر احز ػْاهل سیز ایزبػ ًوی ػْػ

طزهب یب تغییزات آة ُّْا ّ سًؼگی ػر هٌبهك طزػ ّهزهْة                                                  - 

کوجْػ یب افشایغ ّیتبهیي ُب ، هْاػ غذائی ، ثبال ثْػى چزثی ّ لٌؼ عْى                                           - 

رذة ًب هٌبطت یب ثبسگؼت هْاػ ػفؼی اس رّػٍ ُب                                                                   - 

  ػفًْت لظوت ُبی هغتلف ثؼى ثوْر هظتمین - 

 تؾخیص آستشیت سّهاتْئیذ

اّال ُیچگًَْ آسهبیغ . تؼغیؾ ػاػى آرتزیت رّهبتْئیؼ ػر هزاصل اّلیَ ثیوبری ثچٌؼ ػلیل هؼکل اطت 

ثؼالٍّ ػالئن اس فزػی ثَ فزػ ػیگز تفبّت ػارػ ّ ػر . عبؿی ثَ تٌِبئی ًویتْاًؼ ًؼبى ػٌُؼٍ ثیوبری ثبػؼ

ػالئن ثیوبری هوکي اطت هؼبثَ ػالئن طبیز ثیوبریِبئی ثبػؼ کَ ػر آى ُب . ثؼلی ػؼیؼتز هی ثبػؼ

ػر اّائل ثیوبری ، هوکي اطت ػالئن اًؼکی ّرْػ ػاػتَ ثبػؼ . ّرْػ ػارػ (التِبة هفـل  )آرتزیت 

پشػکبى ثزاطبص . ّثزای تؼغیؾ ثیوبری السم ثبػؼ کَ پشػک ػر چٌؼ ًْثت ثیوبر را هؼبیٌَ کٌؼ

هزوْػَ ای اس ػْاُؼ هْرْػ ػر طبثمَ پشػکی ، ػزس صبل ثیوبر ، هؼبیٌَ ، آسهبیؼبت هغتلف ّ 

 . ػکظجزػاری اس هفبؿل، ثَ تؼغیؾ آرتزیت رّهبتْئیؼ رطیؼٍ  ّ ػؼت ثیوبری را تؼییي هی کٌٌؼ

اثتؼا پشػک اس ثیوبر هی عْاُؼ کَ ًؼبًَ ُب را ػزس ػاػٍ ، چگًْکی :  عاتمَ پضؽکی ّؽشح حال تیواس

ػزّع ػالئن ، ایٌکَ اس کؼام هفـل ػزّع ػؼٍ ّ چگًَْ ػر هی سهبى هفبؿل ػیگز هجتال ػؼٍ اًؼ را 

پزطغ ُبی ػیگز پشػک ػبهل ّرْػ طبیز هؼکالت پشػکی ػر گذػتَ ، طبثمَ ّرْػ ثیوبری . ػزس ػُؼ

رْاة ػاػى ؿضیش ّ کبهل ثَ . ُبی رّهبتیظوی  ػر فبهیل ّػارُّبئی کَ ثیوبر هـزف هی کٌؼ، هیجبػٌؼ

 . ایي طئْاالت ثزای تؼغیؾ ثیوبری ثَ پشػک کوک عْاُؼ کزػ

طبیز لظوت . ػبهل هؼبیٌَ هفبؿل هغتلف ، پْطت ، طیظتن ػـجی ّ لؼرت ػلالًی هی ثبػؼ:  هعایٌَ 

 ، هفبؿلی کَ هوکي 2 ػرػکل   .ُبی ثؼى ًیز ثز صظت ًیبس تْطن پشػک هْرػ هؼبیٌَ لزار هی گیزػ

  .اطت  ػر آرتزیت رّهبتْئیؼ گزفتبر ػًْؼ ًؼبى ػاػٍ ػؼٍ اطت 

 



 

 

 

آسهبیؼبتی . ُیچ آسهبیؼی ثَ تٌِبئی تؼغیؾ ػٌُؼٍ آرتزیت رّهبتْئیؼ ًیظت : آصهایؼ ُای تؾخیصی 

:                             کَ ثیؼتز  ػر تؼغیؾ آرتزیت رّهبتْئیؼ ثکبر گزفتَ هی ػًْؼ ّ کوک کٌٌؼٍ ُظتٌؼ ػجبرتٌؼ اس

یک آسهبیغ عْى اطت کَ ّرْػ یک آًتی ثبػی  :  [Rheumatoid Factor(RF)]فاکتْس سّهاتْئیذ 

فبکتْر رّهبتْئیؼ ، هوکي اطت ػر اثتؼای ثیوبری  ّرْػ ًؼاػتَ ثبػؼ ّ تظت . را ػرثیوبر ًؼبى هیؼُؼ

اهب ػر ُوَ . هزثْهَ هٌفی ثبػؼ ، ّلی ثؼؼ اس هؼتی ػر ثظیبری اس ثیوبراى ایي تظت هخجت هی ػْػ

ثیوبراى هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ ایي تظت هخجت ًیظت ّ اس هزف ػیگز ثؼلی اس اػغبؽ کَ ػر آى 

فبکتْر رّهبتْئیؼ ػر ثؼلی اس . ُب ایي تظت هخجت اطت ، ُیچْلت ػچبر آرتزیت رّهبتْئیؼ ًویؼًْؼ

اگز فزػی ػالئن هٌوجك ثب آرتزیت رّهبتْئیؼ ػاػتَ ثبػؼ ّ ایي . ثیوبری ُبی ػیگز ُن هخجت هی ػْػ

ثؼالٍّ هخجت ثْػى . تظت ػر اّ هخجت ثبػؼ ، آًگبٍ ایي تظت هیتْاًؼ ثؼٌْاى تبییؼی ثز تؼغیؾ تلمی ػْػ

.                                                   فبکتْر رّهبتْئیؼ ثب تیتزُبی ثبال ، ثب ثیوبری ػؼیؼ ارتجبم ػارػ

. ایي آسهبیغ ُن ، ّرْػ یک آًتی ثبػی ػیگز را ػر عْى ًؼبى هیؼُؼ: ) Anti-CCP)آًتی عی عی پی 

ًکتَ هِن ػر هْرػ ایي آًتی ثبػی . ایي تظت ػر اکخز ثیوبراى هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ، هخجت هی ػْػ



ایي اطت کَ صتی طبلِب لجل اس ایٌکَ ػالئن ثیوبری ػر فزػی ظبُز ػْػ ، ایي تظت هوکي اطت ػر ّی 

آسهبیغ آًتی طی طی پی ثَ اكبفَ  آسهبیغ فبکتْر رّهبتْئیؼ هزوْػب ػر تبییؼ تؼغیؾ . هخجت ثبػؼ

 .آرتزیت رّهبتْئیؼ ثظیبر هفیؼ ُظتٌؼ

 ػبهل تؼؼاػ گلجْلِبی طفیؼ ّ لزهش ، آسهبیغ طزػت رطْة گلجْلِبی لزهش                :عایشآصهایؾات خْى  

[Erythrocyte Sedimentation Rate(ESR)] ، C-reactive proteinهیجبػٌؼ                   .

ثؼلی اّلبت ػر آرتزیت رّهبتْئیؼ ، ػر هفبؿلی هبًٌؼ ساًْ ، هبیغ هفـلی  : آصهایؼ هایع هفصلی

ثزرطی ایي هبیغ ػر تؼغیؾ آرتزیت رّهبتْئیؼ کوک کٌٌؼٍ ّ گبُی  ثزای  رػ . سیبػی روغ هی ػْػ

ثزای آسهبیغ هبیغ .  کزػى طبیزػلل ّرم هفـل هبًٌؼ ًمزص ّ ػفًْت هفـلی کبهال كزّری اطت

هفـلی ، پشػک ثب ّارػ کزػى یک طْسى ػر هفـل ، هبیغ را عبرد کزػٍ ّ آى را ثزای اًزبم 

ثؼلی ثیوبراى فکز هی کٌٌؼ ّیب اظِبر هیؼارًؼ کَ ثؼؼ اس . آسهبیؼِبی السم ثَ آسهبیؼگبٍ ارطبل هی کٌؼ

ایي ثبّر اػتجبٍ اطت ، سیزا همؼار هبیغ . آًکَ هبیغ هفـلی آًِب عبرد ػؼٍ ، ثیوبری ػؼت یبفتَ اطت

سهبًی کَ ثتْاى هبیغ . هفـلی ثوْر هجیؼی آًمؼر کن اطت کَ ًوی تْاى آًزا ثزاصتی ثب طْسى عبرد کزػ

ثٌبثزایي اگز پشػک هتغـؾ .  را عبرد کزػ، ثؼاى هؼٌی اطت کَ ایي هبیغ غیزهجیؼی هی ثبػؼ

تؼغیؾ ػُؼ کَ السم اطت هبیغ هفـلی کؼیؼٍ ػؼٍ  ّ ثزای آسهبیغ ارطبل ػْػ، ثزای ایي کبر ُوکبری 

عبرد کزػى هبیغ هفـلی  ػر ػطت هتغــبى ، کبر ًظجتب آطبًی اطت ّ هؼوْال عوز ّػبركَ . کٌیؼ

اصتوبل ّرّػ هیکزة ػرهفـل ّایزبػػفًْت هفـلی ػر ًتیزَ . ای ًؼارػ ّ طجت تؼؼیؼ ثیوبری ًویؼْػ

 .    هی ثبػؼ (ػر صؼ یک هْرػ ػر ُز چٌؼُشار )کؼیؼى هبیغ هفـلی ثب طْسى ثظیبر اًؼک 

همؼار تغزیت هفـل را ًؼبى  ، (ػکظجزػاری ثب اػؼَ ایکض ) راػیْگزافی : عکغثشداسی تا اؽعَ ایکظ

راػیْگزافی ُبی هؼوْلی ، ػر هزاصل اّلیَ ثیوبری ، ػالئوی ًؼبى ًویؼٌُؼ ّلی ثزای رػ کزػى . هیؼُؼ

ُوچٌیي راػیْگزافی ثزای کٌتزل هیشاى پیؼزفت ثیوبری کبر ثزػ . طبیز ثیوبریِب هوکي اطت السم ثبػٌؼ

 ًیظت ، هگز (MRI)آی -آر-ثوْر هؼوْل ثزای تؼغیؾ آرتزیت رّهبتْئیؼ اصتیبری ثَ اًزبم  ام. ػارػ

اّلتزاطًْْگزافی هفبؿل ػر آرتزیت رّهبتْئیؼ . ثزای هؼبُؼٍ ثؼلی اس ػْارف ػر یک هفـل عبؽ

ًیش رّػی اطت کَ ثزای هؼبُؼٍ التِبة غؼبی هفـلی ، عْرػگی ُبی اطتغْاًی ،  تزوغ هبیغ ػر 

 . هفـل ّ گزفتبری ُبی تبًؼًّی کبرثزػ ػارػ

 دسهاى آستشیت سّهاتْئیذ

ثب .  کٌتزل ّ  ػرهبى ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ ػر ػّ ػَُ   گذػتَ پیؼزفت فْق الؼبػٍ ای ػاػتَ اطت

ثکبر گزفتي یک ثزًبهَ ػرهبًی هٌبطت ، ػالٍّ ثز تظکیي ّ رفغ ػرػ، التِبة  کبُغ یبفتَ ، طیز تغزیت 

 .   هفبؿل هتْلف ػؼٍ یب کبُغ هی یبثؼ ّ تْاًبئی ثیوبرثزای اًزبم فؼبلیتِبی رّسهزٍ سیبػ هی ػْػ

 اؿالس رّع سًؼگی ، ػرهبى ُبی ػارّئی ، ػرهبى  :رّع ُبی ػرهبى ثیوبری رّهبتْئیؼ ػجبرتٌؼ اس

 ُبی رزاصی ، پیگیزی هزتت ّ تؼاّم ػرهبى

 اصالح سّػ صًذگی 



 :ثزعی اس رّع ُب هی تْاًٌؼ تْاًبئی ثیوبر را ػر اًزبم فؼبلیت ُبی رّسهزٍ افشایغ ػٌُؼ کَ ػجبرتٌؼاس

 ّسصػ ، فعالیت ّ اعتشاحت  

ػر ثیوبراى هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ، ایزبػ تؼبػل هٌبطت ثیي فؼبلیت ُبی رّسهزٍ ، همؼار اطتزاصت ّ 

ػر هْالؼی کَ ثیوبری فؼبل اطت ، ثیؼتز ثبیؼ اطتزاصت کزػ ، ّ ػرهْالؼی . ّرسع ؿضیش السم اطت 

کَ ػؼت ثیوبری کن ثْػٍ ّ یبثیوبری عبهْع اطت ، هی تْاى هیشاى فؼبلیت ُبی رّسهزٍ ، ًزهغ ّ 

اطتزاصت کبفی ًمغ ػوؼٍ ای ػر کبُغ ّرم ّ التِبة . ّرسػِبی تمْیت کٌٌؼٍ ػلالت  را افشایغ ػاػ

ًیبس ثَ اطتزاصت ػر ثیوبراى هغتلف ، فزق . هفبؿل هجتال ػارػ ّ ثبػج رفغ عظتگی ػلالت هی ػْػ

هی کٌؼ ّلی ثوْر کلی ػّرٍ ُبی اطتزاصت کْتبٍ هؼت ّ هتٌبّة ثِتز اس آى اطت کَ ثیوبر هؼت هْالًی 

 .ػر ثظتز اطتزاصت کٌؼ

اس هزفی . ّرسع ّ ًزهغ ُبی هغـْؽ ، ثزای صفظ لؼرت ػلالت ّ صزکبت هفـل هْحزًؼ

فؼبلیتِبی هٌبطت ّرسػی هی تْاًؼ ثبػج عْاة ػویك ػؼٍ ، ّسى را کبُغ ػُؼ ّ رّصیَ ثیوبر را 

ثزًبهَ ّرسػی ُز ثیوبر ثبیؼ هتٌبطت ثب تْاًبئی ّی ّ ثب هؼْرت ثب فیشیبتزیظت             . تمْیت ًوبیؼ

فیشیْتزاپیظت ُب ثؼؼ اس . ّیب فیشیْتزاپیظت ؿْرت گیزػ (هتغـؾ تْاًجغؼی ّهت فیشیکی  )

ارسیبثی ثیوبر ّهفبؿل ّی ، ػرهبى ُبی  هٌبطت  ػبهل  اطتفبػٍ اس گزهب ػرهبًی یب کیظَ یظ ، ػرهبى ثب 

ػطتگبٍ ُبئی کَ گزهبی ػومی ثَ هفبؿل هیزطبًٌؼ ّ آهْسع اًزبم  ًزهغ ّ ّرسع ُبی هٌبطت را 

 . ثزای ُز ثیوبر تؼییي هی کٌٌؼ

 هشالثت اص هفاصل   

اطتفبػٍ اس اطپلیٌت  ػر ثؼلی اس ثیوبراى، هفبؿل را هضبفظت کزػٍ ّ ثب اطتزاصت هفبؿل هی تْاًٌؼ ػر 

.         اطپلیٌت ُب ثزای هفبؿل هچ ػطت ، ػطت ّ هچ پب ثکبر هیزًّؼ.  کبُغ ػرػ ّ التِبة هْحز ثبػٌؼ

راٍ ُبی ػیگز کبُغ فؼبر ثزهفبؿل ، اطتفبػٍ اس ّطبئل ّ تزِیشات کوک کٌٌؼٍ هبًٌؼ پبػٌَ کغ ثب ػطتَ 

ثلٌؼ، لبػك ّچٌگبل ثب ػطتَ ُبی كغین ، پْػیؼى کفغ ُبی هٌبطت ، اطتفبػٍ اس تْالت فزًگی ّ ؿٌؼلی 

ػر ثغغ ُبی کبرػرهبًی ، اطتفبػٍ ؿضیش اس ایي گًَْ ّطبئل ّ هزالجت اس . ُبی ػطتَ ػار هی ثبػؼ

 .هفبؿل آهْسع ػاػٍ هی ػْػ

 کاُؼ اعتشط

.  ثیوبراى هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ ، ػالٍّ ثز ًبراصتی ُبی رظوی ، هؼکالت رّصی ًیش ػارًؼ

ایي . اكوزاة ثیوبراى ، ًبػی اس ثیوبری ّ ًگزاًی اس هضؼّػیت صزکتی ّ ػرػ هفبؿل هی ثبػؼ

اكوزاة ُبی هؼاّم طجت ایزبػ ػرربتی اس افظزػگی هی ػْػ ّافظزػگی عْػ ثبػج تؼؼیؼ ػرػ ّ 

ػْاُؼی  هجٌی ثز تبحیز هظتمین اطتزص ّ اكوزاة ػر ایزبػ ثیوبری آرتزیت . اكوزاة هی گزػػ

رّهبتْئیؼ ّرْػ ًؼارػ، اهب اطتزص هی تْاًؼ هؼکل ثیوبراى را افشایغ ػاػٍ ّ آطتبًَ ػرػ را ػر آى ُب 

 . تغییز ػُؼ



ػاػتي  ػّرٍ ُبی هٌظن اطتزاصت ّ عْاة کبفی  ، :  راٍ ُبی غلجَ ثز اطتزص ّ اكوزاة ػجبرتٌؼ اس

ػاػتي ثزًبهَ ُبی ّرسػی هٌظن ، ػزکت ػر رلظبت گزٍّ ُبی صوبیتی ، ثزلزاری ارتجبم هٌبطت ّ 

 ّ (relaxation)ؿویوبًَ ثب کبػر پشػکی ّ افزاػ عبًْاػٍ،  تکٌیک ُبی هزثْم ثَ آراهغ پیؼاکزػى 

 . فزاگیزی هوبلت هٌبطت ػر هْرػ ثیوبری ّ راٍ ُبی ػرهبى

 تغزیَ هٌاعة 

. اسًظز ػلوی حبثت ًؼؼٍ کَ ُیچ ًْع غذای عبؿی ثزای ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ هفیؼ یب هلز ثبػؼ

تٌِب اطتخٌب ػر ایي ثبرٍ اطتفبػٍ اس رّغي هبُی اطت کَ ثؼلت تزکیجبت عبؽ عْػ احزات كؼ التِبثی 

ثوْر کلی یک رژین غذائی هٌبطت ثزای ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ ثبیؼ ػبهل همبػیز کبفی کبلزی . ػارػ

، پزّتئیي ّ کلظین ثبػؼ ، تب ًیبسُبی غذائی ثیوبر را ثزآّرػٍ کزػٍ ّ هبًغ چبلی یب (ًَ همبػیز اكبفی )

 ًیش ثـْرت هْلتی ّیتبهیي ُبی صبّی ایي ّیتبهیي یب لزؽ ُبی Dهـزف ّیتبهیي . فمز غذائی گزػػ

ًْػبثَ ُبی الکلی ، ػْارف ػارّئی را سیبػ هیکٌؼ ، ثْیژٍ .  تْؿیَ هی ػْػDکلظین ُوزاٍ ثب ّیتبهیي 

.                              اطتفبػٍ کٌؼ (Methotrexate)اگز ثیوبر ثزای ػرهبى  اس ػارّی هتْتزکظبت 

طیگبر کؼیؼى ًَ تٌِب اصتوبل ثزّس آرتزیت رّهبتْئیؼ را سیبػ هی کٌؼ ، ثلکَ ثب کؼیؼى طیگبر ثیوبری 

    .طیگبرکؼیؼى را تزک کٌیؼ.  ػؼت هی یبثؼ

 اثشات آب ّ ُْا

ُیچگًَْ . ثظیبری اس ثیوبراى اظِبر هیؼارًؼ کَ ػرػ هفبؿل آًِب ثب تغییز ًبگِبًی ُْا ثؼتز هی ػْػ

ػْاُؼ ػلوی هجٌی ثز ایٌکَ یک ًْع آة ُّْای عبؽ ثتْاًؼ تبحیز عبؿی ػر تؼؼیؼ یب تغفیف احزات 

اغلت ثیوبراى ػر آة ّ ُْای گزم ّعؼک اصظبص راصتی . آرتزیت رّهبتْئیؼ ػاػتَ ثبػؼ، هْرْػ ًیظت 

گبُی ثیوبراى طْال هی کٌٌؼ . ثیؼتز هی کٌٌؼ ، اهب ایي ثَ آى هؼٌی ًیظت کَ ثیوبری ُن ثِجْػ یبفتَ اطت 

کَ آیب السم اطت ثزای ثِجْػ ثیوبری ، هضل سًؼگی ّ طکًْت عْػ را تغییز ػٌُؼ ؟  رْاة ایي طْال 

 .هٌفی اطت ، سیزا ػر ػراس هؼت آة ُّْا تبحیزی ثز رّی طیز ثیوبری ًؼارػ

 دسهاى ُای داسّئی 

ػارُّبئی : ػارُّبئی کَ ثزای ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ تزْیش هی ػًْؼ را هیتْاى ػر ػّ ػطتَ لزار ػاػ 

ثزای ُز ثیوبر . کَ ثزای تظکیي ػرػ ثکبر هی رًّؼ ّ ػارُّبئی کَ ثز رّی طیزثیوبری تبحیز ػارًؼ

ثؼلی اس ایي ػارُّب ثز رّی طیظتن ایوٌی تبحیز هی گذارًؼ ّ . هؼوْال  ػّ یب چٌؼ ػارّ تزْیش هی ػْػ

 .                                                   پیگیزی ػلیك ثزای کٌتزل ػْارف ػارّئی ثظیبر اُویت ػارػ

  داسُّای ضذالتِاتی غیشاعتشّئیذی 

 [Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs(NSAIDs)]ػارُّبی كؼ التِبثی غیزاطتزّئیؼی 

ایي ػارُّب ُیچْلت  ثَ تٌِبئی ًویتْاًٌؼ آرتزیت . ثب کبُغ التِبة ، ػرػ ثیوبر را تظکیي هیؼٌُؼ

. رّهبتْئیؼ را ػرهبى کٌٌؼ ، ثٌبثزایي ػالٍّ ثز ایي ػارُّب ،ػارُّبی ػطتَ ػّم ًیشكزّری اطت 



: ػارُّبی كؼالتِبثی غیز اطتزّئیؼی کَ ػر ایزاى ثوْر ػبیغ اس آًِب اطتفبػٍ هی ػْػ ػجبرتٌؼ اس

احزات ایي ػارُّب ًظجتب . آطپیزیي ، ایجْپزّفي ، ایٌؼّهتبطیي ، ًبپزّکظي ،  پیزّکظیکبم ، ػیکلْفٌبک 

سّػ ّ ػرهی چٌؼطبػت پض اسهـزف  ظبُز هی ػْػ ّ ثبلوغ هـزف ػارّ ُن احزات آًِب سّػ اس ثیي 

تبحیزػرهبًی  ایي ػارُّب تمزیجب هؼبثَ اطت ّلی ُز ثیوبر هوکي اطت یکی اس ایي ػارُّب را ثِتز . هیزّػ

ػبیؼتزیي ػبركَ ربًجی ایي ػارُّب . تضول کٌؼ ّ یب یک ػارّ ًظجت ثَ ػارّی ػیگز ػر اّ هْحزتز ثبػؼ

ثزای کبُغ ػْارف گْارػی ، ایي .تضزیک ّ ًبراصتی هؼؼٍ ّ گبُی عًْزیشی اس ػطتگبٍ گْارع اطت

اس ػْارف ػیگز ایي ػارُّب هی تْاى اس ّرم ػوْهی . ػارُّب را ثبیظتی ُوزاٍ ثب غذا هـزف کزػ

ثزاحز روغ ػؼى هبیؼبت  ػر ثؼى ّ گبُی ثبالرفتي فؼبرعْى، اعتالل ػولکزػ کلیَ ُب ّ ثبال رفتي اّرٍ 

 ًظجت ثَ ػارُّبی لؼیوی تز، (Celecoxib)ػارُّبی رؼیؼتز ایي ػطتَ هبًٌؼ طلکْکظیت  . عْى ًبم ثزػ

ػزّلی ّ هغشی آى ُب ثیؼتز - ػْارف گْارػی کوتزی ػارًؼ ّلی ػر ػْف هوکي اطت ػْارف للجی

 . ثبػؼ ثْیژٍ ػر افزاػ هظي

 داسُّای هغکي 

هی تْاًٌؼ ػرػ هفبؿل را تظکیي ػٌُؼ ّلی احزی رّی التِبة ّ آطیت  (آًبلژسیک  )ػارُّبی هظکي 

ثـْرت لزؽ اطتبهیٌْفي  )اس ایي ػطتَ ػارُّب ، اطتبهیٌْفي ، تزاهبػّل ّ کؼئیي . ُبی هفـلی ًؼارًؼ

کؼئیي رشّ ػارُّبی هغؼر اطت ّ ثوْر کلی ػارُّبی هغؼر ًجبیؼ .  ػر کؼْر هب ّرْػ ػارًؼ(کؼئیي +

 .ثَ تٌِبئی ّ ثزای هؼت هْالًی ػر ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ ثکبر رًّؼ سیزا هْرت اػتیبػ هی ػًْؼ

 (کْستْى)کْستیکْاعتشّئیذُا

ػارُّبی کْرتًْی ثؼلیل ػاػتي احزات كؼالتِبثی هؼوْال ثِوزاٍ ػارُّبی كؼالتِبثی غیزاطتزّئیؼی ّ 

ػارُّبی کْرتًْی ثَ همؼار کن . طبیز ػارُّبی هْحز ثزطیز ثیوبری ػر اثتؼای ػرهبى تزْیش هی ػْػ

تزْیش هی ػًْؼ ّ یکی اس ُؼف ُبی ػرهبًی ّ هـزف ػارُّبی ػیگز  کَ ثؼؼا ػزس ػاػٍ هی ػْػ ایي 

اس ایي ػطتَ ػارُّب . اطت  کَ ػر ًِبیت هـزف ػارُّبی کْرتًْی لوغ یب ثضؼ الل هوکي ثزطؼ

ُیؼرّکْرتیشّى، پزػًیشّلْى ، ثتبهتبسّى ، ػکشاهتبسّى ػر کؼْر هب ّرْػ ػارًؼ کَ  ثزای ػرهبى ػراس 

ػْارف ربًجی کْرتْى ثْیژٍ ثب همبػیز سیبػ ّ هـزف . هؼت ، ثیؼتز اس پزػًیشّلْى اطتفبػٍ هی ػْػ

پْکی اطتغْاى ، ّرم ثؼى ّؿْرت ، تزک عْرػى پْطت ، ػْارف : هْالًی سیبػ ثْػٍ کَ ػجبرتٌؼ اس

ػر ؿْرتیکَ هـزف کْرتْى ثزای هؼت هْالًی .  چؼوی هبًٌؼ آة هزّاریؼ ّ ػیزرْع عْرػى سعن

. ارتٌبة ًبپذیز ثبػؼ، عْرػى لزؽ کلظین ّ ّیتبهیي ػی ، ثب ؿالصؼیؼ پشػک هؼبلذ تْؿیَ هی ػْػ

ُوچٌیي پشػک هوکي اطت پض اس اًزبم آسهبیغ طٌزغ تزاکن اطتغْاى ، ػر ؿْرت ًیبس ػارُّبی كؼ 

ثزای  (پبلض تزاپی)گبُی همؼار سیبػی کْرتْى ، ثؼکل تشریمی ُوزاٍ ثب طزم . پْکی اطتغْاى تزْیش کٌؼ

 .                  کٌتزل ػْػ ػؼیؼ ثیوبری یب ػْارف عبرد هفـلی، تزْیش هی ػْػ

تشریك کْرتْى ػر ػاعل هفـل ًیش ثزای هْارػی کَ یک یب چٌؼ هفـل ػراحز آرتزیت رّهبتْئیؼ ػچبر 

الجتَ تشریك ػاعل هفـلی کْرتْى ًجبیؼ ثوْر هکزرّ ثیغ اس . ّرم ّ تزوغ هبیغ ُظتٌؼ ، اًزبم هی ػْػ

لجل اس تشریك هفـلی ، پشػک ثبیؼ هووئي ػْػ کَ .  ثبر ػر یک طبل ػر یک هفـل اًزبم ػْػ4 تب 3



ثزای تؼغیؾ ػفًْت هفـلی ، هؼوْال اس کؼیؼى هبیغ هفـلی ّ . ػفًْتی ػر هفـل ّرْػ ًؼارػ

اگز ثؼؼ اس تشریك کْرتْى ػر هفـل ، ػرػ ّ گزهبی . آسهبیؼبتی هبًٌؼ کؼت هیکزثی اطتفبػٍ هی ػْػ

 .هفـل سیبػتزػؼ ّ ػرػ ثیغ اس ػّ رّس هْل کؼیؼ ّ یب ثیوبرتت کزػ ، ثبیؼ ثَ پشػک اهالع ػاػٍ ػْػ

چٌبًچَ اس کْرتْى اطتفبػٍ هی کٌیؼ ثَ یبػ ػاػتَ ثبػیؼ کَ تْلف عْػطزاًَ ایي ػارّ، ّیب کن کزػى : اخطاس

ًبگِبًی همؼار آى عوزًبک اطت ، سیزا اس هزفی ثبػج ػؼلَ ّرػؼى ثیوبری هی ػْػ ّ اسهزف ػیگز 

ثزای کن کزػى همؼار کْرتْى ، پشػکبى ػطتْر هی ػٌُؼ کَ .  اعتالالت هتبثْلیکی عویز ایزبػ هی کٌؼ

اس هزف ػیگز ُیچْلت ثؼّى ػطتْر پشػک همؼار کْرتْى را افشایغ . همؼار ػارّ ثَ آُظتگی کن ػْػ

 .  ًؼُیؼ

 (داسُّای صهیٌَ ای)داسُّای هْثش تش عیش تیواسی

ایي ػطتَ اس ػارُّب ، ُن ػالئن ثیوبری را تظکیي هیؼٌُؼ ّ ُن ایٌکَ هی تْاًٌؼ ثز طیزثیوبری تبحیز 

ثزای ػرهبى هْفمیت آهیش آرتزیت رّهبتْئیؼ ، اطتفبػٍ اس ایي ػطتَ اس ػارُّب ػر ُز ثزًبهَ . ثگذارًؼ

. ػزّع ُزچَ سّػتز ایي ػارُّب ، کلیؼ هْفمیت ػرهبى ػر ػراس هؼت هی ثبػؼ. ػرهبًی الشاهی هی ثبػؼ

ایي ػارُّب ثب کٌتزل ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ ، اس ایزبػ تغییزػکل ُبی هفـلی ّ هؼلْلیت ًبػی اس آى 

 .  رلْگیزی هی کٌٌؼ

 هتْتشکغات 

 اسُوَ  (Methotrexate)اس هیبى ػارُّبی سهیٌَ ای ثزای ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ ، هتْتزکظبت  

ایي ػارّ ثب کبُغ فؼبلیت طیظتن ایوٌی ، طجت . ثیؼتزتزْیش ػؼٍ ّ طتْى اؿلی ػرهبى را تؼکیل هیؼُؼ

ثب  )ایي ػارّ ػر اؿل ثزای ػرهبى ثؼلی اس طزهبى ُب . کبُغ التِبة ّ رًّؼ ثیوبری هی ػْػ

 .ثکبرهیزفتَ ّ ٌُْس ُن کبر ثزػ ػارػ (همبػیزػارّئی  عیلی ثیؼتز

هزیمَ هـزف ایي ػارّ ثبیي . هْرْػ اطت  ( هیلی گزهی 2.5 )هتْتزکظبت ثَ ػکل لزؽ عْراکی 

همؼار تزْیش ػؼٍ ػارّ را پشػک . اطتفبػٍ هی ػْػ (هخال روؼَ ُب  )ػکل اطت کَ فمن یکجبر ػرُفتَ 

 لزؽ 4 هیلی گزم هتْتزکظبت ػر ُفتَ اطتفبػٍ ػْػ، تؼؼاػ 10ثوْر هخبل ، اگز لزارثبػؼ . تؼییي هیکٌؼ 

لزؽ ُب را ثبیظتی ثلؼیؼ ّ . یک رب ُوزاٍ ثبغذا یب ثؼؼ اسغذا فمن ػر یک رّس ُفتَ هـزف هی ػْػ

گبُی پشػکبى ثزای کن کزػى ػْارف گْارػی ػارّ ػطتْر هی ػٌُؼ کَ همؼار هـزفی . رْیؼٍ ًؼًْؼ

 هیلی گزم ػارّ ػرُفتَ ، 10ثوْر هخبل ثزای . ػر یک ُفتَ ، ػر یک رّس ّ ػر ػّ ًْثت هـزف ػْػ 

ػالٍّ ثز ًْع عْراکی ، .  لزؽ ثب ػبم ػاػٍ هی ػْػ2 لزؽ ثب ؿجضبًَ ّ 2ػطتْر عْرػى 

هتْتزکظبت ثؼکل آهپْل ُن هْرْػ اطت کَ هؼوْال چٌبًچَ همبػیز ثبالتزی اس ػارّ هْرػ ًیبس ثبػؼ اس 

ایي ػارّ كؼ ػرػ ًیظت ّ احزات ػرهبًی آى هؼوْال چٌؼ . هزیك سیزرلؼ یب ػلالًی اطتفبػٍ هی ػْػ

ثَ ُوزاٍ ایي ػارّ ، هؼوْال .  ظبُز هی ػْػ ( ُفتَ 6ثوْر هتْطن )ُفتَ ثؼؼ اس ػزّع ػرهبى 

ًیشتزْیش  (ػارُّبی كؼالتِبثی غیزاطتزّئیؼی ، یب کْرتْى یب طبیزػارُّبی سهیٌَ ای)ػارُّبی ػیگز

 .هی ػْػ



ػْارف . ػْارف ػبیغ  هتْتزکظبت ػبهل  تِْع ،اطتفزاؽ ، سعن ُبی ػُبًی ّ ریشع هْ هی ثبػؼ

. کبُغ گلجْلِبی طفیؼ ، افشایغ اصتوبل ثزّس ػفًْت ُب ، ثبالرفتي آًشین ُبی کجؼی: ػیگز ػجبرتٌؼ اس

هی تْاًؼ اس ثؼلی اس ػْارف هتْتزکظبت  (کَ یک ّیتبهیي اطت  )هـزف رّساًَ فْلیک اطیؼ 

ًؼرتب هوکي اطت ثزاحز هـزف هتْتزکظبت ، التِبة ػر ریَ ایزبػ ػْػ کَ اس ػالئن آى . رلْگیزی کٌؼ

چٌبًچَ هتْتزکظبت هـزف هی کٌیؼ ّ ػر ػوب . طزفَ ُبی عؼک ّپؼت طزُن ّتٌگ ًفض هی ثبػؼ

 . ػالئن  ریْی پیؼا ػؼ،  صتوب ثَ پشػک اهالع ػُیؼ

هبػاهیکَ هتْتزکظبت هـزف هی ػْػ ، اًزبم آسهبیؼبت عْى ثزای ػوبرع گلجْل ُب ، آًشین ُبی کجؼی 

هوکي اطت . فْاؿل آسهبیؼبت را پشػک تؼییي هی کٌؼ. ّ کبر کلیَ ُب ثوْر هزتت كزّری اطت 

 . پشػک لجل اسػزّع هتْتزکظبت ػطتْرػکظجزػاری اس ریَ ُب را ثؼُؼ

ایي ػارّ ًجبیؼ ػر سهبى صبهلگی . هتْتزکظبت هی تْاًؼ ثز رّی ثبرّری تبحیز گذاػتَ ّ آى را کبُغ ػُؼ

 هبٍ لجل اس ایٌکَ ثغْاٌُؼ ثچَ 3سًبى ّ هزػاًی  کَ  هتْتزکظبت اطتفبػٍ هی کٌٌؼ ،صؼّػ .  هـزف ػْػ

ػار ػًْؼ ، ثبیؼ هـزف ایي ػارّ را لوغ کزػٍ ّ ػر ایي هؼت  اس رّػِبی رلْگیزی اس ثبرػاری اطتفبػٍ 

اگز ًبعْاطتَ ػر صیي هـزف هتْتزکظبت ، صبهلگی اتفبق افتبػ ، ثب پشػک هؼبلذ عْػ توبص .  کٌٌؼ

 .سًبًی کَ هتْتزکظبت هـزف هی کٌٌؼ ًجبیؼ ثَ ًْساػ عْػ ػیز ثؼٌُؼ. ثگیزیؼ

سًبى .          هتْتزکظبت را ًجبیؼ ُز رّس هـزف کزػ ، فمن یک رّس ػرُفتَ هـزف هی ػْػ:اخطاس

 هبٍ لجل اس ایٌکَ ثغْاٌُؼ ثچَ ػار ػًْؼ ، ثبیؼ 3ّ هزػاًی  کَ  هتْتزکظبت اطتفبػٍ هی کٌٌؼ ، صؼّػ 

سًبى صبهلَ ّ ػیزػٍ ّ ثیوبراًی کَ هؼکالت هِن کلیْی ّ کجؼی ػارًؼ  ، . هـزف ایي ػارّ را لوغ کٌٌؼ

 .هـزف الکل ، ػْارف هتْتزکظبت را افشایغ هی ػُؼ. ًجبیؼ هتْتزکظبت هـزف کٌٌؼ

 ُیذسّکغی کلشّکیي ّ کلشّکیي 

 اس ػطتَ ػارُّبی (Hydroxychloroquine & Chloroquine)ُیؼرّکظی کلزّکیي ّ کلزّکیي 

ایي ػارُّب ػر اؿل ثزای ػرهبى هبالریب هـزف هیؼؼٍ ّ ٌُْس ُن ثزای آى  . كؼ هبالریب هی ثبػٌؼ

هوبلؼبت ًؼبى ػاػٍ اطت کَ ایي ػارُّب ػر ػرهبى ثؼلی ثیوبریِبی رّهبتیظوی . هْرػ اطتفبػٍ هی ثبػٌؼ

ایي ػارُّب طجت کبُغ  ػرػ ، عؼکی  ّ ّرم هفـل . اسرولَ آرتزیت رّهبتْئیؼ ّ لْپْص ًیش هْحزًؼ

ُیؼرّکظی کلزّکیي ثـْرت . هبٍ ثؼؼ اس ػزّع ػرهبى ظبُز هی ػْػ2تبحیز ػارُّب صؼّػ . هی ػًْؼ

لزؽ .  هیلی گزهی ّرْػ ػارػ150 هیلیگزهی ّ کلزّکیي ثؼکل لزؽ ُبی 200لزؽ ُبی 

ػر .  لزؽ ػر رّس تزْیش هی ػًْؼ1 لزؽ ػر رّس ّ کلزّکیي 2ُیؼرّکظی کلزّکیي هؼوْال  یک تب 

صمیمت ایي ػارُّب ثی عوزتزیي ػارُّبی سهیٌَ ای ثزای ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ هی ثبػٌؼ، اهب 

. ثیوبراًی کَ ایي ػارُّب را هـزف هی کٌٌؼ ثبیؼ ُزطبل تْطن چؼن پشػک  تضت آسهبیؼبت لزارگیزًؼ

اگز . ػلیل ایي هْكْع ، ػبركَ ًبػر ّلی  هِن ػارُّبی كؼ هبالریب یز ثز رّی ػجکیَ چؼن اطت

ػر ُزصبل ثب .  همؼار رّساًَ ػارّ اس صؼ هؼیي ثیؼتز ًجبػؼ ، اصتوبل ثزّس ػْارف چؼوی کن اطت 

آسهبیغ ُبی چؼن پشػکی هٌظن ، چؼن پشػکبى هی تْاًٌؼ لجل اس آًکَ ػْارف پیؼزفتَ ایزبػ ػْػ، آى 

 .ػْارف ػیگز ػارّئی ػبهل کِیزّ اعتالالت گْارػی هالین هی ثبػؼ. ُب را تؼغیؾ ػٌُؼ



ُوشهبى ثب ُیؼرّکظی کلزّکیي ّ کلزّکیي هی تْاى اس ػارُّبی كؼالتِبثی غیزاطتزّئیؼی ّ طبیز 

 . ػارُّبی سهیٌَ ای هبًٌؼ هتْتزکظبت ّ طْلفبطبالسیي ُن اطتفبػٍ کزػ

لجال پشػکبى اس  ).هـزف ُیؼرّکظی کلزّکیي ثب ػّس کن ػر سهبى صبهلگی ّ ػیزػاػى ثالهبًغ اطت 

هـزف ایي ػارّ ػر ایي هْارػ ارتٌبة هیکزػًؼ ّلی تضمیمبت اًزبم ػؼٍ ، ثی عوز ثْػى ػارّ را ًؼبى 

 .    (ػاػٍ اطت 

 عْلفاعاالصیي  

هـزف  (ثیوبری کزّى ّ کْلیت اّلظزّ )یي ػارّ کَ ػر اؿل ثزای ػرهبى ثیوبریِبی التِبثی رّػٍ ا

ایي ػارّ . هی ػْػ، ػر ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ ّ ثؼلی ثیوبریِبی ػیگز رّهبتیظوی ًیش هْحزاطت

ّلزؽ ُبی رّکغ  ) هیلیگزهی  500ػارّ ثؼکل لزؽ ُبی . ًیش التِبة هفبؿل ّ ػرػ را کن هیکٌؼ

 لزؽ ػزّع هی 2هؼوْال  ػرهبى ثب همؼار کن ، یک تب . هْرْػ اطت (ػار کَ ػر رّػٍ ثبس هی ػًْؼ 

ایي ػارّ را ثبیؼ ثب غذا هـزف .   گزم ػر رّسثزطؼ3 تب 2کٌٌؼ ّ ثتؼریذ همؼار ػارّ را ثبال ثزػٍ   تب ثَ 

 هبٍ ثؼؼ اس ػزّع ػرهبى 2تبحیز ػرهبًی ایي ػارّ صؼّػ . کزػ ّ اسػکظتي ّرْیؼى آى عْػػاری کزػ

ػارُّبی كؼ هبالریب را ُوشهبى ثب ػارُّبی ػیگز سهیٌَ ای هخل هتْتزکظبت یب . ظبُز هی ػْػ

 . ًیش تزْیش هی کٌٌؼ ( ػارّ ثب ُن 3یب هـزف ُز  )ُیؼرّکظی کلزّکیي 

ػْارف طْلفبطبالسیي ػبهل صظبطیت ُبی پْطتی ، ًبراصتی هؼؼٍ ، طزػرػ، کن ػؼى گلجْل ُبی طفیؼ ، 

صظبص هی " طْلفب"ثیوبراًی کَ ثَ ػارُّبی صبّی  . کن ػؼى پالکت ُبی عْى ّ ػْارف کجؼی هی ثبػؼ

اًزبم آسهبیغ ُبی عْى ثزای کٌتزل ػْارف ػارّ ثوْر .  ثبػٌؼ ، ًجبیؼ اس طْلفبطبالسیي اطتفبػٍ کٌٌؼ

 . هزتت ثبیؼ ؿْرت گیزػ

طْلفبطبالسیي هوکي اطت ػر هزػاى ثب کبُغ تؼؼاػ اطپزم هْرت ًبثبرّری ػْػ ، ّلی ثب لوغ کزػى 

 . ػارّ ایي ػبركَ ثزهزف هی ػْػ

 .هـزف طْلفبطبالسیي ػر ثبرػاری ّ ػیزػاػى هزبس اطت

 آصاتیْپشیي

ایي . اطت  (ایوًْْطْپزطیْ) یک ػارّی طزکْة کٌٌؼٍ طیظتن ایوٌی (Azathioprine)آساتیْپزیي 

ػارّ ثـْرت . ػارّ ًیش ثزای ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ ػر ثؼلی اس ثیوبراى هوکي اطت ثکبر رّػ

ػر ٌُگبم .   لزؽ ػر رّس تزْیش هی ػْػ3 هیلی گزهی هْرْػ اطت کَ اس یک تب 50لزؽ ُبی 

كزّری  (عًْی ّکجؼی)هـزف ایي ػارّ ًیش اًزبم آسهبیؼبت عْى ثزای کٌتزل ػْارف ػارّئی 

 .اطت

 عیکلْعپْسیي



 اغلت ثزای ثیوبراى کلیْی ّ کظبًی کَ پیًْؼ کلیَ ػؼٍ اًؼ هْرػ (Cyclosporine)طیکلْطپْریي 

ایي ػارّاحزات طزکْة کٌٌؼٍ طیظتن ایوٌی ػاػتَ ّ هی تْاى آى را ثزای ػرهبى . اطتفبػٍ لزار هی گیزػ

ایي ػارّ را هوکي . آرتزیت رّهبتْئیؼ ػؼیؼ کَ ثَ ػارُّبی فْق الذکز رْاة ًؼاػٍ ثبػؼ، تزْیش کزػ

ػرٌُگبم هـزف طیکلْطپْریي، اًزبم آسهبیؼبت عْى ّ اًؼاسٍ . اطت تْام ثب هتْتزکظبت تزْیش کٌٌؼ

طیکلْطپْریي را . گیزی هزتت فؼبرعْى ، ثزای کٌتزل ػْارف ػارّئی عًْی ّ کلیْی كزّری اطت

 .ًجبیؼ ػر سهبى ثبرػاری ّ ػیزػاػى  اطتفبػٍ کزػ

 لفلًْْهیذ  

ایي .  ًیش یک ػارّی سهیٌَ ای ثزای ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ هی ثبػؼ(Leflunomide)لفلًْْهیؼ 

اطِبل ، : ػْارف ایي ػارّ ػجبرتٌؼ اس. ػارّ ، گبُی ثزبی هتْتزکظبت ّ یب ُوزاٍ ثب آى تزْیش هی ػْػ

ایي ػارّ را ًجبیؼ ػر ثیوبراًی کَ هجتال . ػْارف کجؼی ، ًبسک ػؼى ّ ریشع هُْب ّ ػْارف پْطتی 

اًزبم آسهبیغ ُبی عْى هکزر ثزای کٌتزل . ثَ كؼف ایوٌی ّ ػفًْت ُبی ػؼیؼ ُظتٌؼ ، هـزف کزػ

 . ػْارف ػارّئی كزّری اطت 

. ثیوبراًی کَ ػچبر ػفًْت فؼبل ّ ػؼیؼ ُظتٌؼ ، سًبى صبهلَ ّ ػیزػٍ ًجبیؼ لفلًْْهیؼ اطتفبػٍ کٌٌؼ: اعوبر

سًبًی کَ ػر طٌیي ثبرّری ُظتٌؼ ّ اس ایي ػارّ اطتفبػٍ هی کٌٌؼ، ثبیؼ اس رّع ُبی هووئي رلْگیزی اس 

سًبًی کَ هبیل ثَ ثچَ ػارػؼى ُظتٌؼ ، ثبیؼ لجل اس الؼام ثَ صبهلگی ، لفلًْْهیؼ را . صبهلگی اطتفبػٍ کٌٌؼ

ُویي کبر را  هزػاًی ُن کَ .  لوغ کزػٍ ّ اس ػارُّبئی کَ ایي ػارّ را اس ثؼى ػفغ هی کٌؼ اطتفبػٍ کٌٌؼ

 .    اس  لفلًْبهیؼ اطتفبػٍ هیکٌٌؼ ّلـؼ ثچَ ػارػؼى ػارًؼ ، ثبیؼ اًزبم ػٌُؼ

 اهالح طال، دی پٌی عیالهیي ، هیٌْعیکلیي

ػر ػرهبى آرتزیت  (عْراکی  )ّ ػی پٌی طیالهیي   (ثؼکل تشریمی ّ عْراکی  )اهزّسٍ اس اهالس هال 

 .رّهبتْئیؼ کوتز اطتفبػٍ هی ػْػ 

 یک آًتی ثیْتیک اطت ّ ػر ثؼلی اس ثیوبراى هجتال ثَ  آرتزیت (Minocycline)هیٌْطیکلیي 

احزات ػرهبًی ایي ػارّ ػر هزاصل اّلیَ ثیوبری ثیؼتز اطت کَ اصتوبال هزثْم ثَ . رّهبتْئیؼ هْحز اطت 

ثیوبراًی کَ ثَ تتزاطیکلیي صظبطیت ػارًؼ ًجبیؼ . عْاؽ كؼالتِبثی آى اطت تب احزات كؼ هیکزثی آى 

. تیزٍ ػؼى پْطت ّ ػًؼاى ُب اس ػْارف اعتـبؿی ایي ػارّ هی ثبػؼ. هیٌْطیکلیي اطتفبػٍ کٌٌؼ

 .هـزف ایي ػارّ ػر سهبى صبهلگی ّ ػیزػاػى هزبس ًیظت

 داسُّای تیْلْژیک 

ّثؼزم  ) ػارّی سهیٌَ ای گفتَ ػؼٍ ػر ثبال 3 یب 2چٌبًچَ ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ  ثب هـزف صؼ الل 

، هْفمیت آهیش ًجبػؼ ، آًگبٍ هوکي اطت ػر ثزعی اس ایي  (اطتفبػٍ اسهمبػیز صؼ اکخز ػارُّب ثوؼت کبفی 

 . ثیوبراى ، اس  ػارُّبی ثیْلْژیک اطتفبػٍ ػْػ



ػارُّبی ثیْلْژیک ، رؼیؼتزیي ّ ػبیؼ اهیؼّارکٌٌؼٍ تزیي ػارُّبی سهیٌَ ای هْحز ثز طیز ثیوبری 

ایي ػارُّب کَ ثب تکٌیک ُبی عبؽ هٌِؼطی ژًتیک طبعتَ هی ػًْؼ، ػر . آرتزیت رّهبتْئیؼ هی ثبػٌؼ

هکبًیظن احزایي ػارُّب ،  تبحیز ثزهلکْل ُبی . کبُغ التِبة ّ آطیت ُبی هفبؿل هْحز هی ثبػٌؼ

 .ػیویبئی عبؽ ّ یب طلْل ُبئی ُظتٌؼ کَ ػراعتالالت طیظتن ایوٌی آرتزیت رّهبتْئیؼ ًمغ ػارًؼ

ثب آًکَ ػارُّبی ثیْلْژیک ػر ػَُ گذػتَ، ػرهبى ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ را ػر ثظیبری اسکؼْرُب 

ثوْر هتْطن . ػگزگْى طبعتَ اطت ، اهب هؼکل ثشرگ ایي ػارُّب، لیوت  ثظیبر ثبالی آى ُب هی ثبػؼ

ػزکت ُبی ثیوَ ُبی پبیَ ، .  ػالر ثزای یک طبل هی ثبػؼ15000ُشیٌَ ػرهبى  ثب ایي ػارُّب صؼّػ 

ُشیٌَ ػرهبى را هتمجل ًوی ػًْؼ ّ هتبطفبًَ ایي ػارُّب را ُن ثبیؼ هزتجب هـزف کزػ ثؼیي هؼٌی کَ  

ثٌبثزایي لجل اس ػزّع ػرهبى ثب ایي ػارُّب،  . ػّرٍ ػرهبى ثب یک طبل یب یک هؼت هؼیي توبم ًویؼْػ

 .صتوب ثبیؼ ّكؼیت التـبػی ثیوبر ّ عبًْاػٍ ّی ػر ًظز گزفتَ ػْػ

ػارُّبئی کَ .  ثَ ثؼؼ هی ثبػؼ1998طبثمَ هـزف ایي ػارُّب ثزای ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ اس طبل 

 :ػر سهبى ًگبرع ایي هولت هْرػ تبییؼ هی ثبػٌؼ ػجبرتٌؼ اس

 تشریمبت سیزرلؼی یک یب ػّ ثبر ػرُفتَ   : (Etanercept)اتبًزطپت 

 تشریمبت سیزرلؼی ُز ػُّفتَ یک ثبر یب ُفتَ ای یکجبر  :  (Adalimumab)اػالیوْهت

پض اس تشریك  )تشریمبت ّریؼی هغلْم ثب طزم ، ػر کلیٌیک یب ثیوبرطتبى  : (Infliximab)ایٌفلکظیوت  

      ( ُفتَ تشریمبت تکزار هی ػًْؼ 8 ُفتَ ثؼؼ اس اّلیي  تشریك  ّ طپض ُز 6 ُفتَ ّ 2اّل ، 

 ایي ػارّ ثیؼتز ػر یک ًْع اس آرتزیت –ثؼکل تشریمبت سیزرلؼی رّساًَ  :  (Anakinra)اًبکیٌزا

 .رّهبتْئیؼ کْػکبى ّ ًْرْاًبى هْرػ هـزف لزار هی گیزػ

 تشریك 2 –ثؼکل تشریمبت ّریؼی هغلْم ثب طزم ػرکلیٌیک یب ثیوبرطتبى  : (Rituximab)ریتْکظیوت 

 . هبٍ تب یکظبل ثزصظت ًیبس تکزار هی ػْػ6 ُفتَ ّ ثؼؼ اس 2ثفبؿلَ 

 ُفتَ   4 ُز–تشریمبت ّریؼی هغلْم ثب طزم ػر کلیٌیک یب ثیوبرطتبى : (Tocilizumab)تْطیلی سّهت 

، چٌؼ ػارّی  (ػارّعبًَ ُبی تک ًظغَ ای  )ػالٍّ ثز ػارُّبی فْق کَ ػر ایزاى ُن هْرْػ هی ثبػٌؼ 

 Abatacept  ، Golimumab: ػیگز ًیز ػرکؼْرُبی ػیگز هْرػ اطتفبػٍ لزارهیگیزًؼ کَ ػجبرتٌؼ اس

 ّCertolizumab  .  

 . اکخز ػارُّبی ثیْلْژیک ، ُوزاٍ ثب هتْتزکظبت ّ یب طبیز ػارُّبی سهیٌَ ای هـزف هی ػًْؼ

   خطشات هصشف داسُّای تیْلْژیک

چْى طیظتن ایوٌی .  یکی اس ػبیؼتزیي ّ هِوتزیي ػبركَ ػارُّبی ثیْلْژیک ػفًْت هی ثبػؼ:عفًْت 

. ثب ایي ػارُّب تغییز رّیَ هی ػٌُؼ، لؼرت همبثلَ ثؼى ثب ػفًْت ػر هْلغ هـزف ایي ػارُّب کن هی ػْػ



ثوْر هخبل ثیوبراًی کَ تضت ػرهبى ثب ػارُّبی ثیْلْژیک ُظتٌؼ اگز هجتال ثَ آًفلْآًشا ػًْؼ ػؼت 

ثیوبری ػر آًِب ثیؼتز اس افزاػ ػیگز عْاُؼ ثْػ ّیب اصتوبل اثتال ثَ ػفًْت ُبی ػؼیؼ ػر آًِب سیبػ هی 

  Bػر کظبًی کَ طل عبهْع ػارًؼ ّ ثیوبری ُپبتیت  (طل )اصتوبل فؼبل ػؼى ثیوبری تْثزکْلْس . ػْػ

لجل اس ػزّع ػرهبى ثب ػارُّبی ثیْلْژیک ، . ثب هـزف ثؼلی اس ػارُّبی ثیْلْژیک ّرْػ ػارػ

، ػکظجزػاری اس ریَ ُب، ّ اًزبم  (PPDتْثزکْلیي یب )پشػک ػطتْر اًزبم تظت پْطتی ثیوبری طل 

. آسهبیؼبت  عْى ثزای ثیوبری ُپبتیت را هیؼُؼ

هبًٌؼ  )ػر ٌُگبم ػرهبى ثب ػارُّبی ثیْلْژیک ، ّاکظي ُبئی  کَ ػر آًِب ّیزّص سًؼٍ  ّرْػ ػارػ 

 اّریْى ّ ًْػی اس ّاکظي آًفلْآًشا کَ – طزعزَ –ّاکظي عْراکی فلذ اهفبل ، آثلَ هزغبى ،  طزعک 

اس هزف ػیگز اًزبم ّاکظیٌبطیْى ثز كؼ . ( اطتفبػٍ ػْػ آًفلْآًشاًجبیؼ، (اس هزیك ثیٌی هـزف هی ػْػ

  .ػر ثیوبراى تْؿیَ هی ػْػ (ًْع تشریمی)ّ تشریك طبالًَ ّاکظي  آًفلْآًشا  (یک ثبر)پٌْهْکْک 

ػر ثیوبراًی کَ -    طزهبى غؼػ لٌفبّی–گشارػبتی هجٌی ثز افشایغ طزهبى ثغـْؽ لٌفْم : عشطاى 

اطتفبػٍ هی کٌٌؼ ّرْػ ػارػ ّ       (TNFثْیژٍ ػارُّبی كؼ  )اس ثؼلی اس اًْاع ػارُّبی ثیْلْژیک 

اس هزف ػیگز ػیْع طزهبى ػر ثیوبراى . ایي هْكْع ػر ثزّػْرُبی ایي ػارُّب ًْػتَ ػؼٍ اطت

 . هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ ، ثؼّى ػرًظزگزفتي هـزف ػارّ، ًیش ثیؼتزاس افزاػ ػیگز اطت

 خطشات احتوالی دس دساص هذت 

چْى طبثمَ اطتفبػٍ اس ػارُّبی ثیْلْژیک سیبػ ًیظت ، فؼال ًویتْاى ػر هْرػ عوزاتی کَ هوکي اطت 

 . چٌؼیي طبل ثؼؼ اتفبق ثیبفتؼ اظِبر ًظز کزػ

 . اطتفبػٍ اس ػارُّبی ثیْلْژیک ثالفبؿلَ لجل اس صبهلگی ، ػر سهبى صبهلگی ّ ػر ػیزػُی هوٌْع اطت 

 ّ ثؼلی اس (MS)ػر ؿْرتی کَ طبثمَ ثزعی ثیوبریِبی طیظتن اػـبة ًظیز هْلتیپل اطکلزّسیض 

 .طزهبًِب ّرْػ ػاػتَ ثبػؼ ، ًیش ًجبیؼ اس ػارُّبی ثیْلْژیک اطتفبػٍ ػْػ

تزْیش ػارُّبی ثیْلْژیک ثزای ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ ، ثبیؼ تْطن رّهبتْلْژیظت ّ ثب 

ػرًظزگزفتي توبم رْاًت اػن اس فْائؼ ػارّ ، ُشیٌَ ّ ػْارف اصتوبلی آى ثزای ُز ثیوبر ؿْرت 

 . ثگیزػ

 دسهاى جشاحی  

ػر آرتزیت رّهبتْئیؼ پیؼزفتَ ، صتی اگز التِبة هفبؿل ثوْر هْفمیت آهیشی ثب ػارّ کٌتزل ػؼٍ ثبػؼ، 

هوکي اطت ثیوبراى  ثؼلت كبیؼبت هفـلی ػؼیؼ، ػچبر ػرػ ّهضؼّػیت صزکبت ثؼلی اس هفبؿل 

اُؼاف  . ػر ایي هْارػ، رّع ُبی هغتلف ػرهبى رزاصی ّ ارتْپؼی هْرػ اطتفبػٍ لزار هی گیزػ. ثبػٌؼ

کبُغ ػرػ ، رفغ هضؼّػیت صزکتی ، ثِجْػ کبر هفبؿل آطیت ػیؼٍ ، : ػرهبًِبی رزاصی ػجبرتٌؼ اس

.                               اؿالس ػکل ظبُزی هفـل ّ ثِجْػ اًزبم فؼبلیت ُبی رّسهزٍ ثیوبراى 

تـوین گیزی ػر هْرػ اًزبم ػول رزاصی، پض اس . ػول رزاصی ثزای ُز ثیوبری اًزبم ًوی ػْػ



ػر اًتغبة ثیوبر . هؼْرت پشػک ّ ثیوبر ّ ثزرطی فْائؼ ّ ػْارف اصتوبلی ػول ، ؿْرت هی گیزػ

ثزای ػول رزاصی ، طالهت ػوْهی ثیوبر، ّكؼیت تبًؼّى ُب ، فْائؼ رزاصی ، ُشیٌَ ػول ، طي ثیوبر 

 . ّ اهکبى اًزبم فیشیْتزاپی ثؼؼ اسػول ، ػرًظز گزفتَ هی ػْػ

ػْارف ثیِْػی ، اصتوبل : ایي عوزات ػجبرتٌؼ اس. ػول رزاصی هفبؿل ثؼّى عوز ّػبركَ ًیظت

.                                                      ثزّس ػفًْت ّ ػْارف ًبػی اس عْػ ػول رزاصی

 :رّع ُبی ػوؼٍ رزاصی ػر آرتزیت رّهبتْئیؼ ػر سیز ػزس ػاػٍ هی ػًْؼ

 عول تعْیض هفصل

ػر آرتزیت رّهبتْئیؼ پیؼزفتَ ، ایي ًْع ػول رایذ تزیي ػول ثزای کبُغ ػرػ، افشایغ صزکت ّ 

ػر ایي رّع ، توبم هفـل یب لظوتی اس آى کَ آطیت ػیؼٍ اطت ، . اؿالس ػکل ظبُزی هفـل هی ثبػؼ

تؼْیق هفـل ػر هْرػ هفبؿل . تؼْیق هی ػْػ (اسرٌض فلش ّ پالطتیک  )ثب هفـل هـٌْػی 

ُؼف اس اًزبم تؼْیق . هغتلف اهکبى پذیز اطت ّلی ثیؼتز ثزرّی هفبؿل ساًْ ّ راى  اًزبم هی ػْػ

ػوز یک هفـل هـٌْػی ، ػائوی . هفـل ، ثزهزف کزػى ػرػ ّ ثِجْػ ػر صزکت هفـل هی ثبػؼ

یکی اس ػْاهل هْحز ػر اًتغبة ثیوبر . ًیظت ّ ػر ًِبیت هوکي اطت السم ثبػؼ کَ ػّثبرٍ تؼْیق ػْػ

 .ثب ػرًظزگزفتي طي ثیوبر ُویي هْكْع هی ثبػؼ

 خؾک کشدى هفصل

 ، ًْػی ػول رزاصی اطت کَ هفـل آطیت ػیؼٍ ثزػاػتَ ػؼٍ ّ (Arthrodesis)عؼک کزػى هفـل 

ثزای ایي کبر هوکي اطت السم ثبػؼ اس پیًْؼ . اطتغْاًِبی ػّ هزف هفـل ثِن هتـل هی ػًْؼ 

ثب ایٌکَ ػر ایي ًْع ػول ، صزکت هفـل کبهال هضؼّػ هی . اطتغْاًی لگي عْػ ثیوبر ُن اطتفبػٍ ػْػ

ایي ػول ثیؼتز ثزای . ػْػ، ّلی ػرػْف حجبت هفـل ّ اس ثیي رفتي ػرػ ًبصیَ را ثِوزاٍ عْاُؼ ػاػت

 .هفبؿلی هبًٌؼ هچ پب ، هچ ػطت ، هفبؿل اًگؼتبى ػطت ّپب اًزبم هی ػْػ

 تشهین تاًذّى ُا 

آرتزیت رّهبتْئیؼ هی تْاًؼ طجت ؿؼهَ ثَ تبًؼّى ُب . تبًؼّى ، هضل اتـبل ػللَ ثَ اطتغْاى هی ثبػؼ

ػر تزهین تبًؼًّی ،کَ ثیؼتز ثزای تبًؼّى ُبی ػطت اًزبم هی ػْػ، یک . ّ صتی پبرگی آى ُب ػْػ

 .  تبًؼّى طبلن را ثَ تبًؼّى آطیت ػیؼٍ هتـل هی کٌٌؼ

 (عیٌّْکتْهی)تشداؽتي غؾای هفصلی 

. ، غؼبی هفـلی هلتِت ّ هتْرم ثزػاػتَ هی ػْػ   (Synovectomy)ػرػول طیٌّْکتْهی 

طیٌّْکتْهی را اهزّسٍ کوتز ثَ تٌِبئی اًزبم هیؼٌُؼ ، سیزا توبم  ثبفت را ًوی تْاى ثزػاػت ّ غؼبی 

طیٌّْکتْهی را ثیؼتز ثِوزاٍ تزهین تبًؼًّی ػر هفبؿل ػطت ّ . هفـلی ثؼؼ اس هؼتی ثبسگؼت هی کٌؼ

  .هچ ػطت اًزبم هی ػٌُؼ



 پیگیشی ّ هشالثت ُای تِذاؽتی  

ػر ُزهزارؼَ .  هزالجت ُبی پشػکی هٌظن ، اس ًکبت هِن ثزای کٌتزل ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ اطت

ثَ پشػک ، هیشاى تبحیز ّ ػْارف ػارُّب ، تغییز ػر ػالئن ، هؼت سهبى عؼکی ؿجضگبُی پزطیؼٍ هی 

 (ّگبُی راػیْگزافی ُبی هفبؿل )آسهبیؼبت عْى ّ اػرار . ػْػ ّ هؼبیٌبت هفـلی اًزبم هی گزػػ

ثزرطی هی ػْػ ّ ثب تْرَ ثَ هْارػ فْق ، چگًْگی اػاهَ ػرهبى ّ همؼار ػارُّبی هـزفی تٌظین هی 

 . گزػػ

پیؼگیزی ّ ػرهبى پْکی اطتغْاى ، ػر ثیوبراى هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ ، ثْیژٍ اگز کْرتْى هـزف 

هؼوْال ثزای ثیوبراى طٌزغ تزاکن اطتغْاى ػرعْاطت  ػؼٍ  ّ ثزصظت ًتیزَ . هی کٌٌؼ ، ثبیؼ اًزبم ػْػ

.   ّ ػرؿْرت لشّم ػارُّبی كؼ پْکی اطتغْاى تزْیش هی ػْػDآى ، هـزف کلظین ّ ّیتبهیي 

ّ یک ًْثت ّاکظي ثزكؼ پٌْهْکْک ػر  (ًْع تشریمی)اًزبم ّاکظیٌبطیْى طبالًَ ثز كؼ آًفلْآًشا 

. ثیوبراى هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ تْؿیَ هی ػْػ

ثب تْرَ ثَ ػیْع ثیوبریِبی ایظکویک للجی ػر ثیوبراى هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ، اًؼاسٍ گیزی چزثیِبی 

 . كزّری اطت (اطتبتیي ُب)چٌبًچَ کلظتزّل عْى ثبال ثبػؼ، کٌتزل آى ثب ػارّ. عْى تْؿیَ هی ػْػ

 (آلتشًاتیْ- جایگضیي)دسهاى ُای هکول 

چْى ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ یک ثیوبری هشهي اطت ، ثؼلی ثیوبراى ثَ ػرهبى ُبی ػیگزی ًظیز 

رژین ُبی غذائی عبؽ ، هکول ُبی ّیتبهیي ػار، هت طْسًی ، ُْهئْپبتی، هت گیبُی ّ هْارػی 

ػر هْرػ تبحیز  . ػیگز کَ ثؼٌْاى ػرهبى هکول یب ربیگشیي اس آًِب ًبم ثزػٍ هی ػْػ، ًیش رّ هی آّرًؼ

ایي ًْع ػرهبى ُب ػر آرتزیت رّهبتْئیؼ، یب ایٌکَ هوبلؼبت ػلوی کٌتزل ػؼٍ ای اًزبم ًؼؼٍ ّ یب 

هـزف رّغي هبُی هی تْاًؼ التِبة را کبُغ ػُؼ  ّلی ُوبًوْر . تبحیزػرهبًی آى ُب احجبت ًؼؼٍ اطت 

ثب آًکَ . کَ لجال ًیش گفتَ ػؼٍ ، ػرهبى كؼ التِبة ثَ تٌِبئی ثزای ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ کبفی ًیظت

ثؼلی اس ایي ػرهبى ُب هوکي اطت ثی كزر ثبػٌؼ ،ّلی ثیوبراى ًجبیؼ ػارُّبی اؿلی عْػ را ثَ اهیؼ 

 .ایي کَ ایي ػرهبى ُب هْحز ّالغ ػْػ ، لوغ کٌٌؼ

 دس آستشیت سّهاتْئیذ صبهلگی

ػر سهبى ثبرػاری ، ثیوبری . ثبرّری ػر سًبى هجتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیؼ هبًٌؼ افزاػ هجیؼی هی ثبػؼ

ّلی ثؼؼ اس . آرتزیت رّهبتْئیؼ ػر ثیؼتز ثیوبراى فزّکغ کزػٍ ّ اصتیبد ثَ هـزف ػارّ کوتز هی ػْػ

هـزف ثؼلی اس ػارُّب هبًٌؼ هتْتزکظبت ، لفلًْْهیؼ، . سایوبى اصتوبل ػْػ ثیوبری ُظت 

سًبى . طیکلْطپْریي ، هیٌْطیکلیي ّ ػارُّبی ثیْلْژیک ػر سهبى ثبرػاری ّ ػیزػاػى هوٌْع اطت

ّهزػاًی کَ  هتْتزکظبت ّیب لفلًْْهیؼ اطتفبػٍ هی کٌٌؼ ، چٌبًچَ هبیل ثَ ثچَ ػارػؼى ثبػٌؼ ، ثبیؼ ػارُّب 

.      هبٍ لجل اس صبهلگی لوغ کٌٌؼ3را 

 تحمیمات دس آستشیت سّهاتْئیذ



هْكْع ایي تضمیمبت ، کؼف . ػر هْرػ ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ ، تضمیمبت سیبػی ػر رزیبى اطت 

ػلت اؿلی ثیوبری ، ًمغ ژًتیک ، تؼغیؾ سّػرص ثیوبری ّ تؼییي ایٌکَ چزا ػر ثؼلی ثیوبراى 

ُوچٌیي تضمیمبت سیبػی ثزای پیؼا کزػى راٍ ُبی ػرهبًی هْحزتز ّ . ػؼت ثیوبری سیبػتز اطت ، هی ثبػؼ

اکٌْى چگًْگی رًّؼ ثیوبری ّ ثْیژٍ هلکْل ُب ّطلْل ُبی  هزثْم ثَ . ثی عوزتز، ػررزیبى هی ثبػٌؼ

طیظتن ایوٌی کَ ػر پیؼایغ آرتزیت رّهبتْئیؼ ًمغ ػارًؼ ثیؼتز ػٌبعتَ ػؼٍ ّ ػارُّبی رؼیؼ ثب ُؼف 

صتی ػاًؼوٌؼاى ثؼًجبل پیؼا کزػى ّاکظي ثزای پیؼگیزی . گزفتي ایي هلکْل ُب ّ طلْل ُب ػر رزیبى اطت

 .اس ثیوبری ُظتٌؼ

 ًمؼ سّهاتْلْژیغت ُا دس دسهاى آستشیت سّهاتْئیذ

تؼغیؾ آى ػر هزاصل اّلیَ هؼکل ّ اصتیبد ثَ پشػک . آرتزیت رّهبتْئیؼ، ثیوبری پیچیؼٍ ای هیجبػؼ

رّهبتْلْژیظت ُب پشػکبًی ُظتٌؼ کَ ثؼؼ اس ػّرٍ پشػکی ػوْهی ّ گذراًؼى . هتغـؾ ثبتززثَ ػارػ

ػّرٍ تغـؾ ثیوبریِبی ػاعلی ّ ػریبفت ػاًؼٌبهَ هزثْهَ ، ّارػ یک ػّرٍ آهْسػی فْق تغــی 

ػؼٍ ّ ػاًغ ّ هِبرت السم را ثزای تؼغیؾ ّ ػرهبى ثیوبری ُبی رّهبتیظوی اسرولَ آرتزیت 

رّهبتْلْژیظت ُب ثزًبهَ ػرهبًی را هؼغؾ کزػٍ ّ ػر ؿْرت ًیبس ثیوبر را . رّهبتْئیؼ پیؼا هی کٌٌؼ

ػالٍّ ثز . ثزای هؼبّرٍ ثَ هتغــبى ػیگز ارربع هیؼٌُؼ، ّلی ُوآٌُگی ػرهبى را ثؼِؼٍ ػارًؼ

رّهبتْلْژیظت ُب ، ثؼلی اس هتغــیي ثیوبری ُبی ػاعلی کَ ػر هْرػ ثیوبری ُبی رّهبتیظوی 

 .  تززثَ سیبػی کظت کزػٍ ثبػٌؼ ُن ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ را ثؼِؼٍ هی گیزًؼ

ػالٍّ ثز رّهبتْلْژیظت ُب کَ ًمغ اؿلی را ػر ػرهبى آرتزیت رّهبتْئیؼ ػارًؼ،  ػر هْل سهبى ّثب 

، پشػکبى هتغـؾ  (ثزای اًزبم اػوبل رزاصی)پیؼزفت ثیوبری ، هوکي اطت ثَ کوک رزاصبى ارتْپؼ 

 .   تْاًجغؼی ّ فیشیْتزاپ ُب ّ رّاًپشػکبى یب رّاًؼٌبطبى ثبلیٌی اصتیبد ثبػؼ

 صًذگی تا آستشیت سّهاتْئیذ

ثب رػبیت هْارػ سیز هی تْاًیؼ ػلیزغن ػاػتي ثیوبری آرتزیت رّهبتْئیؼ ، فؼبل ثبلی هبًؼٍ ّ سًؼگی 

 :عْثی ػاػتَ ثبػیؼ

تؼغیؾ طزیغ ثیوبری ، راٍ اؿلی .یک پشػک هتغـؾ را اًتغبة ّ ػطتْرات اّ را ػلیمب ارزا کٌیؼ

 . هْفمیت رّع ُبی ػرهبًی اطت 

ػر هْالؼی کَ ثیوبری ػؼیؼ هی ػْػ ، . تب آًزب کَ هوکي اطت فؼبلیت ُبی رّسهزٍ را عْػ صفظ کٌیؼ

ػاػتي عْاة کبفی . فؼبلیت را کن کزػٍ ، ّ پض اس ثِتزػؼى هزؼػا  فؼبلیت ػبػی عْػ را ػزّع کٌیؼ

ثوْر کلی ، ّلتی هفبؿل هتْرم ُظتٌؼ یب عظتگی سیبػ اطت ، اطتزاصت هفیؼ . ثزای ثیوبراى السم اطت 

صتی ػر ایي هْالغ ًیش السم اطت کَ صزکبت هالین هفـلی ثؼّى ایٌکَ فؼبر ثز آى ُب ّارػ آیؼ . هی ثبػؼ

 .   اًزبم گیزػ



ػارُّبی عْػ را هزتت هـزف کٌیؼ ّ آسهبیؼبتی را کَ  پشػک  ثزای  کٌتزل پیؼزفت ثیوبری ، تبحیز 

. ػرهبًی ّ ػْارف ػارّئی ، ػرعْاطت هی کٌؼ اًزبم ػُیؼ

اًزبم ّاکظیٌبطیْى ُبی السم هجك تزْیش پشػک هؼبلذ ، کٌتزل فؼبرعْى ، کٌتزل چزثی عْى ، 

 . پیؼگیزی اس پْکی اطتغْاى ، صفظ ّسى هٌبطت ّ تزک طیگبر را فزاهْع ًکٌیؼ

رارغ ثَ ثیوبری عْػ ، اسهٌبثغ هؼتجز اهالع کظت کٌیؼ ّ ػرهبى ُبئی کَ احزهفیؼ ّثی عوز ثْػى  آًِب  

 .   حبثت ًؼؼٍ را ربیگشیي ػرهبى عْػ ًکٌیؼ

 

 :( اًگلیغی صتاىتَ  )هٌاتع ایٌتشًتی  

www.arthritis.org 

www.niams.nih.gov 

www.rheumatology.org 

www.rheumatology.org.au 

                

 

                                                                                                

 

کپی تشداسی اص هطالة ایي عایت تا رکش هٌثع ّ تذّى . توام حمْق ایي عایت هتعلك تَ اًجوي سّهاتْلْژی ایشاى اعت  
.اًجام تغییش دس هتْى  تالهاًع اعت  
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