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 مقدمه

 

. یابد می گسترش دنب ایمنی سیستم توسط که است بیماری ایمنی خود بیماری  

 سالم های سلول گاهی هاست بیماری انواع با مبارزه حال در سیستم این که زمانی

داده تشخیص خارجی وعامل غریبه عنوان به بدن را  

 خود بیماری یک سلول آن نوع به بسته کند می ها آن به حمله به شروع نتیجه در و

بگذارد رتاثی بدن های انواع بافت روی بر تواند می ایمنی  

گردد بافت آن عملکرد در تغییر و طبیعی غیر رشد سبب نیز و  

 که باشند می مشابه عالئمی دارای آنها از خیلی. دارد وجود بیماری این از نوع 80 حدود

. سازد می مشکل را تشخیص مسئله این  

شود، ظاهر بدن در بیماری این از چند نوع زمان یک در است ممکن همچنین  

 با یا عالئم بدون) عالئم کمی دربین بهبود های دوره بین معموال ایمنی خود های بیماری

هستند نوسان در عالئم شدن ور شعله و( کم عالئم  

 هنوز چون دارند تمرکز عالئم تسکین بر ایمنی خود های بیماری درمان حاضر، حال در

ایمنی خود های بیماری. ندارد وجود درمانی هیچ و نشده مشخص اصلی علت  

. هستند زنان تاثیرند تحت که کسانی از درصد 75 و شوند می دیده ها خانواده در اغلب

این به ابتال خطر افزایش نیز آمریکا بومیان و تبار آفریقایی های آمریکایی در  

است شده دیده بیماری  

www.takbook.com



 
  

 

 Page 4 بیماری های خودایمنی

 

 چیزی چه اینکه درباره مختلفی های تئوری. است ناشناخته ایمنی خود بیماری علت

جمله از دارند وجود شوند می ایمنی خود های یبیمار باعث   

ویروس یا و باکتریایی •  

 داروها •

شیمیایی های محرک •  

محیطی های محرک •  

 یکی اگر شوید ایمنی خود بیماری یک به ابتال مستعد بیشتر است ممکن شما همچنین،

.باشد مبتال آن به شما خانواده اعضای از  

 

ایمنی خود بیماری یک عالئم  

 این با. اند متفاوت عالئم دارد، وجود ایمنی خود بیماری مختلف انواع از بسیاری که آنجا از

باشد می عمومی ضعف و تب خستگی، بیماری این رایج عالئم حال، . 

 اندام ترین رایج دهند می قرار تاثیر تحت را بدن نقاط از بسیاری ایمنی خود های بیماری

دباشن می تاثیر تحت که ها بافت و ها : 

 پوست

 مفاصل

خون قرمز های گلبول  

 عضالت
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خونی های رک  

همبند های بافت  

ریز درون غدد  

 

 درمان. ندارند درمانی هیچ کنون تا که هستند مزمن های بیماری ایمنی خود های بیماری

خصوص به عالئم، کاهش و بیماری روند کنترل برای تالش شامل وضعیت این  

. است عالئم اوج درهنگاه  

 خود بیماری یک عالئم کاهش برای توانید می شما که چیزهایی از لیست کی زیر در

شود می اشاره کنید رعایت ایمنی   

سالم و متعادل غذایی رژیم یک داشتن •  

• باشید داشته بدنی فعالیت منظم طور به  

کافی استراحت •  

ویتامین های مکمل •  

استرس کاهش •  

محدود خورشید نور معرض در گرفتن قرار •  

شده شناخته محرک گونه هر از جلوگیری •  
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 میاستنی گراو

 میاستنی گراو از اختالالت پزشکی است.

 

گراو میاستنی-عضالنی ضعف بیماری  

.میشوند ضعیف و خسته سرعت به ها ماهیچه گراو، میاستنی بیماری در  

 شدن منقبض منظور به عضالت تحریک چگونگی در که است مشکلی بیماری این دلیل 

. آید می بوجود اعصاب توسط  

 هستند چشم دور های ماهیچه گیرند، می قرار تاثیر تحت عموما که هایی ماهیچه اولین

.میباشد موثر درمان معموال. میشوند دوبینی و پلک افتادگی باعث که  

 در دلیل به. میباشد عضله شدید ضعف معنای به الفظی تحت طور به بیماری این 

میباشند معمولی و عادی زندگی دارای مبتال افراد بیشتر ثر،مو های درمان بودن دسترس  

 

 طول در که کوچکتری اعصاب به عصب این. میشود تامین عصب یک توسط عضله هر

.میگردد تقسیم میشوند، پخش عضله فیبرهای  

 وجود عضله سطح و اعصاب انتهای بین عضله-عصب پیوستگاه نام به ریزی بسیار شکاف 

 ارسال اعصاب طریق از را هایی پیام شود، منقبض است قرار که ای چهماهی به مغز. دارد

. کند می  

 پیوستگاه داخل به" عصبی دهنده انتقال" نام به شیمیایی ای ماده عصب انتهای در

.میشود آزاد عضله عصبی  

www.takbook.com



 
  

 

 Page 7 بیماری های خودایمنی

 سطح روی های گیرنده به سرعت به کولین استیل. دارد نام کولین استیل ماده، این 

 کولین استیل های گیرنده. کند می آماده انقباض برای را عضله و شده متصل عضله

دارد وجود عضله فیبر هر روی زیادی  

 

  عبور ها ماهیچه به اعصاب از که عصبی های پیام مسیر در بیماری این به مبتال افراد

. هستند نقص دچار کنند، می  

 راحتی به و گردند نمی منقبض خوبی به نتیجه در نشده، تحریک درستی به ها ماهیچه

. است عصبی سیستم در مشکلی دلیل به نقص این. شوند می ضعیف و خسته

 طبیعی طور به که) ایمنی سیستم آن در که بوده خودایمنی بیماری یک  گراو میاستنی

  دهد می قرار حمله مورد را خودش اشتباها( کند می محافظت ها عفونت از را بدن

(. باشد می تیروئیدی بیماریهای و 1 نوع دیابت ملشا ایمنی خود بیماریهای سایر)  

 های گیرنده  و شده ساخته بادی آنتی نام به موادی بیماری، این به مبتالیان بیشتر در

 نتیجه در. کنند می تخریب یا داده تغییر کرده، مسدود را عضله سطح روی کولین استیل

دارد انقباض برای کمتری ناییتوا عضله و شده متصل گیرنده به تواند نمی کولین استیل  

 

 

 علیه غیرطبیعی های بادی آنتی ساخت به شروع بدن ایمنی سیستم چرا اینکه دلیل

.است ناشناخته کند، می عضله های گیرنده  

 استخوان، مغز شامل که ایمنی سیستم از مختلفی بخشهای در ها بادی آنتی این 

.شوند می ساخته باشد، می تیموس غده و لنفاوی غدد خون،  
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باشد غیرطبیعی بادیهای آنتی اصلی منبع تیموس شود می تصور هرچند   

 

 در آن شیوع بیشترین معموال ولی کند پیشرفت تواند می سنی هر در  گراو میاستنی

.باشد می سال 60 باالی آقایان و سال 40 زیر های خانم  

 مستعد آقایان برابر 3 ها مخان. کند می مبتال نفررا 20000 هر از نفر 1 تقریبا بیماری این 

. هستند بیماری این به ابتال  

 یک ولی افتد اتفاق خانواده یک اعضای از عضو یک از بیش در تواند می بیماری این اگرچه

باشد نمی ارثی بیماری  

 

 بهبود استراحت با و شده بدتر فعالیت با که است عضالتی ضعف اصلی، معمول نشانه

 این به. میشوند فرسوده یا خسته راحتی به تاثیر، تحت عضالت نتیجه، در. یابند می

. هستند بدتر ورزش از بعد و روز پایان در معموال ها نشانه که معنی  

 ها نشانه. شوند ناپدید و ظاهر است ممکن ابتدا در ها نشانه عضالت، از استفاده هنگام

باشند می مختلف اندازه از بیش مبتالیان میان در  

 

 

 بیان و بلع در اشکال. گیرند می قرار تاثیر تحت اغلب گلو و صورت رافاط عضالت     

باشند بیماری این عالیم اولین است ممکن برهم و  درهم سخنان  

یابد توسعه است ممکن گردن و پاها انگشتان، دستها، بازوها، در ضعف           
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 ممکن بودن جدی صورت در که افتد می اتفاق سینه عضالت در ضعف اوقات گاهی         

شود منجر" میاستنی بحران" به است  

 تا مالیم از تواند می( شوند می خسته سرعتی چه به عضالت اینکه)  ها نشانه شدت

کند بدتر را ها نشانه تواند می استرس و عفونت. باشد متفاوت شدید  

 

 

 در را اه نشانه تواند می عمل این. است  گزینه یک تیموس برداشتن موارد، از بعضی در

 شر از را افراد از بعضی است ممکن حتی و بخشد بهبود مبتال 10 هر از نفر 7 از بیشتر

کند رها بیماری این  

کورتیکواستروییدها با درمان  

  گراو میاستنی درمان در اغلب پردنیزولون های قرص قبیل از استروییدی داروهای با مداوا

.شود می استفاده  

 های بادی آنتی شدن ساخته از و کرده متوقف ار ایمنی سیستم استروئیدها 

 افرادیکه برای معموال میان، در روز یک اغلب کم، دوز. کنند می جلوگیری غیرطببیعی

. باشد می کافی دارند، چشمی های نشانه  

. باشند نیاز مورد عالیم از جلوگیری برای باالتر دوزهای است ممکن صورت این غیر در

 به. بکشد طول استروئیدی عالیم آوردن در کنترل تحت یبرا ماه چندین است ممکن

 ترین پایین تا یافته کاهش تدریج به دارو مقدار معموال شد، حاصل بهبودی اینکه محض

 افراد، از بعضی در. شود تعیین است، نیاز مورد عالیم از پیشگیری برای که دارو مقدار

www.takbook.com



 
  

 

 Page 10 بیماری های خودایمنی

 منجر و بوده زیاد نسبتا است ممکن ،بیماری کنترل برای نیاز مورد استروئید داروی مقدار

شود جانبی تاثیرات به  
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 تیروئیدیت

 

 تیروئیدیت التهاب تیروئید از اختالالت خود ایمنی است.

 

به هر شکلی می تواند بروز کند   تیروئیدیت  

 

 گوآتر 

 گره تیروئید 

 کم کاری تیروئید

 پرکاری تیروئید

 

سالگی است. 50تا  30سن شیوع تیروئیدیت   

 

 شایع ترین علت تیروئیدیت عفونت استافیلوکک طالیی است.

 

 در تیروئیدیت عالئم عمده

 

 تورم 

 درد گردن

 تب 

 دیسفاژی

 گرمی غده تیروئید

 

 

یدیت بهتر است که از داروهای ضد میکروبی استفاده گردد.دز تیروئ  

 

 مسددهای بتا عالئم پرکاری تیروئید را کنترل می کند

 

 در بیش فعالی تیروئید از مسدد بتا استفاده میشود 

 

 در هیپوتیروئیدی از هورمون جایگزین تیروئید استفاده میگردد
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 بیماری آدیسون

 بیماری آدیسون از اختالالت خود ایمنی است.

 

 در بیماری آدیسون در غده فوق کلیوی کم کورتیزول و آلدسترون تولید میشود.

 

 بیماری آدیسون نارسایی غده فوق کلیه هم مینامند.

 

 نارسایی غده آدرنال هم میتواند اولیه باشد و هم ثانویه

 

دز و متاستاز سرطانها می تواند زمینه ساز نارسایی سل عفونت غده فوق کلیوی و ای

 غده فوق کلیوی باشد

 

 عالئم نارسایی غده فوق کلیوی

 

 ضعف 

 خستگی

 کاهش وزن

 هیپوگلیسمی

 اسهال و استفراغ

 افسردگی 
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 هپاتیت 

 

 هپاتیت از بیماری های خودایمنی است

 

 هپاتیت التهاب در پارانشیم کبد می باشد 

 

عامل بروز هپاتیت معموال ویروس هست.مصرف باالی الکل و مصرف برخی داروها  می 

 تواند زمینه ساز هپاتیت کبدی گردد

 

 مهم ترین عالمت هپاتیت

 

 دل درد

 درد عضالت 

 خستگی

 تهوع 

 بی اشتهایی

ورم شکمت  

 یرقان 

 

 معموال ممکن است هپاتیت به صورت حاد و یا مزمن بروز کند

  

در صد سیروز کبدی به سرطان تبدیل  5سیروز کبدی بروز می کند و درصد موارد  20ودر 

 میشود 

 

 

 ویروسهای عامل هپاتیت از راه های زیر منتقل میشوند

 

 ارتباط جنسی

 

 تزریق مواد مخدر
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 خالکوبی

 

بی بیماران هموفیلی و تاالسمی تزریق خون  
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 بیماری کرون 

 

 بیماری کرون از اختالالت خو ایمنی است.

 

 
 ایجاد روده یدیواره در التهابی هایآسیب آن در که است روده التهابی بیماری کی کرون

 شود؛می ظاهر بیشتر سنی یدوره دو در معموالا  و است مزمن بیماری این. شودمی

 کرون بیماری وقتی. است آن از بعد و سالگی 60 حوالی دیگری و سال 30 تا 10 بین یکی

روندمی و آیندمی عمر تمام در که شوند یمعال باعث تواندمی شودمی آغاز  

 ضخامت تمام التهاب و شود مبتال تواندمی گوارش دستگاه از بخشی هر بیماری این در

( چرک تجمع از ایکیسه) آبسه ایجاد سبب ممکن بنابراین  و کندمی درگیر را روده جداره

 دیگر اعضای و هاقسمت به روده داخل از مانند ن ی راهی طبیعی   غیر ایجاد) فیستول ،

.شود روده در تنگی یا(  بدن  

 

 و کندمی درگیر را روده یدیواره قسمت، قسمت صورت به التهابی هایآسیب و ضایعات 

است لکه لکه بیانی به بلکه نیست، پیوسته دیوراه طول در التهاب  

 
 

کرون بیماری آمدن وجودبه علت  

 و چندعاملی بیماری این. دارند نقش یکیژنت و محیطی عوامل بیماری این ایجاد در

است زیاد کرون بیماری در ژنتیک نقش. است چندژنی .  
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 خطر عامل یک کرون برای سیگار. دارد شیوع بیشتر صنعتی کشورهای در بیماری این

شودمی محسوب جدی  

 

  کرون بیماری عالیم

 عالیم و تظاهرات بر عالوه اما است روده التهابی بیماری یک شاخص طور به کرون بیماری

باشد داشته نیز ایروده خارج تظاهرات تواندمی ای؛روده  

 

(گوارشی) ایروده تظاهرات  

 و کند درگیر را گوارش دستگاه از قسمتی هر تواندمی بیماری این شد گفته که طورهمان

 میانی قسمت اغلب ولی شود؛ ایجاد معقد تا دهان از تواندمی کرون در زخم و التهاب

شودمی درگیر( ایلئوم) روده  

 کرون، به مبتال افراد برخی. باشد شدید تا خفیف تواندمی روده، درگیری از ناشی عالیم

 خفیف آنقدر عالیم این گاه و دارند گاهبی و گاه اسهال یا و( پیچهدل) شکمی درد فقط

کنندنمی مراجعه پزشک به افراد این که هستند ! 

 

 افراد این که است ممکن چند هر. دارد شدیدتری عالیم نکرو دیگر افراد برخی در

 به ،(خاموش)عالمتی بی یدوره هر اما باشند، عالمت بدون اییطوالنی نسبتاا  هایدوره

 بروز این به که شودمی قطع زیاد، شدتی با عالیم انفجاری بروز   با ناگهانی صورت

گویندمی( بیماری شدن   ورشعله) «تشدید» ناگهانی؛  
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 زیر عالیم شامل تواندمی عالمتیبی یدوره از پس آن تشدید   یا کرون بیماری شروع

 باشد

 غذا از پس مشخصاا  شکمی درد این. ناف دور یا زیر یناحیه در بیشتر شکمی درد -

دهدمی رخ خوردن  

باشد نیز خون حاوی ممکن که اسهالی -  

معقد دور   زخم -  

مزاج اجابت هنگام درد -  

دهانی یهازخم -  

اشتهاییبی -  

(فقرات ستون) پشت درد یا مفاصل درد -  

چشم هردو یا یک در بینایی اختالالت یا درد -  

کافی غذای خوردن رغم وزن کاهش -  

 تب -

ضعف یا خستگی -  

  بلوغ در تأخیر یا رشد ماندگیعقب
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کرون بیماری درمان  

 به داروها این اغلب. بخشندمی بهبود را کرون بیماری عالیم مؤثری شکل به داروها

 آمینوسالیسیالت که داروهایی مثالا . کنندمی عمل روده التهاب از جلوگیری یوسیله

روندمی کار به درمان در که هستند داروهایی اولین شوندمی نامیده    

شود استفاده نیز کورتونی داروهای از کرون بیماری شدید تا متوسط موارد در است ممکن  

 قسمتهای در هاباکتری بردن بین از به و دارند کاربرد کرون درمان  در نیز هاوتیکبیآنتی

کنندمی کمک التهاب کاهش و روده یشده تحریک  

 ولی روندمی کار به خاص موارد برخی در نیز ایمنی سیستم یکننده سرکوب داروهای

کندنمی استفاده آنها از المقدورحتی پزشکدارند، زیادی عوارض چون  

 شرایط به بسته پزشک و کنندمی کمک کرون درمان به که دارند وجود نیز دیگری داروهای

نماید استفاده است ممکن آنها از بیمار  

 

 برداشته روده هایقسمت برخی جراحی در. است درمانی دیگر راه   یک نیز جــــــــــراحی

که شودمی توصیه مواردی در تنها جراحی. شوندمی  

باشد آمده وجودبه روده دانسدا -  

باشند مانده پایدر عالیم صحیح، دارویی هایدرمان رغم -  

نیابند بهبود دارویی هایدرمان برخالف هافیستول -  
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 کم خونی همولیتیک

 

ایمنی است.کم خونی همولیتیک از اختالالت خود   

 

 
 

 این در. بالغ قرمز هایگلبول موعد از زودتر تخریب از است عبارت ه مولیتیك خونیكم

 تا كند تولید جدید قرمز هایگلبول كافی سرعت با نیست قادر استخوان مغز حالت

. شوند شده تخریب قرمز هایگلبول جایگزین  

رودمی كار به قرمز هایگلبول یبتخر برای كه است لفظی ه مولیز  

 

شایع عالیم ـ  

 خستگی

نفس تنگی حالت  

نامنظم قلب ضربان  

طحال شدن بزرگ  

ادرار رنگ تیرشدن ها،چشم و پوست شدن زرد) زردی (  
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 باشد، شده ایجاد اكتسابی طور به و نباشد ارثی فرد یك در همولیتیك خونیكم اگر

.كرد درمان را آن دارو، یك مثالا  ،علت حذف با توانمی معموالا   

 به ثانویه همولیتیك خونیكم اگر. شود برداشته طحال كه باشد الزم است ممكن گاهی 

 خورده گره ساززمینه بیماری سیر با بیمار سرنوشت باشد، داده رخ ساززمینه بیماری یك

. است  

 در اما. ندارد وجود آن درمان برای روشی حاضر حال در باشد، ارثی همولیتیك خونیمك اگر

 و علل زمینه در علمی تحقیقات. كرد كنترل یا داد تخفیف را عالیم توانمی حال عین

دارد وجود نیز مؤثرتر و بهتر هایدرمان یافتن به امید بنابراین دارد، ادامه درمان  
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 پسوریازیس

 

 پسوریازیس از اختالالت خود ایمنی است.

 

 هایسلول زندگی چرخه که، است پوستی شایع بیماری یک پسوریازیس، بیماری

 ، پوست سطح بر سلول ساخت سرعت افزایش با پسوریازیس. زندمی بهم را پوستی

 که قرمز های تکه یا و خشک دار، خارش و ضخیم ای نقره های تکه آمدن بوجود باعث

.شودمی هستند، هم دردناک اوقات گاهی  

 از بعضی برای. شوندمی ظاهر زانو و آرنج سر، پوست اطراف نقاط در بیشتر ها تکه این 

 بخصوص بیماری این دیگر بعضی برای اما است، آزاردهنده فقط پسوریازیس بیماری افراد

شودمی افتادگی کار از باعث شد،با مفاصلهمراه ورم با اگر  

پسوریازیس بیماری به ابتال عالیم   

 نشانه از چندتا یا یک شامل و باشد متفاوت مختلف، افراد بین تواندمی پسوریازیس عالیم

شود زیر های  

است شده پوشیده اینقره هایفلس با که پوست روی قرمز های تکه •  

(شودمی دیده کودکان رد معموال) شده پوسته پوسته کوچک نقاط •  

بکند هم خونریزی است ممکن که خورده ترک و خشک پوست •  

پوست از نقاطی در درد یا و سوزش خارش، •  

برآمده یا و شده سوراخ ضخیم، ناخن •  

شده سفت و متورم مفاصل •  
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 های تکه تا مانند شوره کوچک هایقسمت شامل توانندمی پسوریازیس به مبتال نواحی

 متعادل انواع. باشد پوشانند،می را( دستها مثال) درگیر قسمت امالک که بزرگ

 شکل و ازکار باعث آن شدید و سخت انواع درحالیکه هستند، آزاردهنده فقط پسوریازیس

شودمی ناحیه افتادگی  

 

 

سر پوست پسوریازیس   (Scalp psoriasis) 

 سر پوست نواحی همه یا و سر پوست از بخشی در تنها تواندمی پسوریازیس نوع این

 خارش شدیدا ناحیه سر، پوست پسوریازیس به مبتال افراد از دربعضی.  دهدنشان را خود

 درمان با که شود، موقتی موی ریزش باعث تواندمی بیماری پیشرفته موارد در. دارد

یابدمی بهبود هم مو ریزش بیماری  

 

ناخونی پسوریازیس •  (Nail psoriasis) 

. گذاردمی تاثیر هایشانناخون بر بیماری پسوریازیس، به مبتال ادافر نصف تقریبا

 بیش رشد) شما هایناخن  شدن غیرعادی یا و شدن سوراخ باعث تواندمی پسوریازیس

بشود( ازدست ناخن جداشدن حتی و ناخن رنگ رفتن حد، از  
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ایقطره پسوریازیس •  (Guttate psoriasis) 

 

  بوجود اعثب پسوریازیس از نوع این

. شودمی سر پوست و پا دستها، سینه، قفسه برروی، قطره شبیه کوچک نقاطی آمدن

 افراد از بعضی در که هرچند رود،می بین از قزره چند از بعد ایقطره پسوریازیس معموال

 پسوریازیس از نوع این. شودمی تبدیل پالکی پسوریازیس به و کرده پیشرفت بیماری

آیدمی بوجود نوجوانان و کودکان در گلو عفونت زا بعد اوقات بعضی  

 

 

معکوس پسوریازیس   (Inverse psoriasis): ران، کشاله زیربغل، بیماری این عموما 

 آمدن، بوجود باعث معکوس پسوریازیس. دهدمی رخ جنسی نواحی دور و پستان زیر

 چاق افراد در اریبیم نوع این. شودمی ناحیه آن در ملتهب پوست و قرمز و نرم هایتکه

شودمی بدتر مالیدنش یا و کردن عرق با و است تر شایع  

 

پسوریازیس به ابتال دالیل  

 بیان ادامه در که عواملی اما نیست، معلوم هنوز پسوریازیس به ابتال اصلی دلیل

 عوامل این اند،داشته پسوریازیس بیماری به ابتال در را تاثیر بیشترین معموال شوند،می

 شامل

ژنتیک و خانوادگی سابقه •  

دهان برفک یا گلو عفونت جمله از عفونت •  
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حشرات نیش یا و ست بریدن ازجمله پوست، به صدمه •  

 استرس •

سرد هوای •  

 سیگارکشیدن •
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 آرتریت روماتوئید

 

 آرتریت روماتوئید از اختالالت خود ایمنی است

 

 

 

 همراه به مفصل آن طي که مدت طوالني بیماري يک از است عبارت روماتوئید آرتريت

 نیز خوني رگهاي و چشم گاهي. شوندمي متأثر غضروف و نندهپوشا غشاهاي ،عضالت

.شوندمي درگیر  

 رخ سالگي 20-60 سنین بین معموالا  و است شايعتر زنان در برابر سه بیماري اين 

است سالگي 35-50 سنین در آن بروز حداکثر. دهدمي  

روماتوئید آرتريت  عاليم  

مفصلي عالئم  

 و حرکت هنگام در درد گرمي، تورم، درد، عالئم با و دارد ناگهاني يا ستهآه شروع

 بروز مبتال مفصل در صبحگاهي خشکي و لمس هنگام به درد و مفصل حرکت محدوديت

. کندمي  

 باعث زمان مرور به التهاب و. کندمي گیر در متقارن توزيعي با را محیطي مفاصل معموال

. شودمي مفصل شکل تغییر آن بدنبال و استخوان سايیدگي و مفصلي غضروف تخريب

 درگیري و خفیف بیماري يک فقط است ممکن و باشد متغیر کامال تواندمي آن سیر البته

.باشد داشته وجود شديد پیشرونده التهاب يک يا و مفاصل از اندکي تعداد  
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 درگیر پا مچ و پا، ،آرنج ،دست مچ ،دست کف مفاصل و انگشتان بندي بین مفاصل بیشتر 

شوندمي درگیر نیز گردني هايمهره اوقات گاهي. شوندمي  

 

.دارد خودايمني منشا ء احتماالا  بیماري اين ولي ،است ناشناخته بیماري علل  

 نقص مثل ،ژنتیک عوامل خودايمن، بیماريهاي ساير يا روماتوئید آرتريت خانوادگي سابقه 

  استرس و سالگي، 20-50 سنین در مونث جنس ،خودايمني دستگاه در

 دهنده افزايش عوامل از( شود بیماري شدن ورشعله باعث تواندمي عاطفي استرس)

ندارد وجود پیشگیري براي خاصي روش هیچ. باشندمي بیماري بروز خطر  

 و قطعي درمان حاضر حال در بیماري اين و باشد شديد يا خفیف است ممکن بیماري 

 بروز از داد، تخفیف را بیمار درد توانمي ،زودهنگام تشخیص با اما ،.شودنمي دائمي

 به بیمار براي را فعالیت با توأم طبیعي عمر و آورد، عمل به جلوگیري معلولیت و ناتواني

 بهبود سال يک عرض در مارانبی %۷۵ در عاليم ،کارانهمحافظه درمان با. آورد ارمغان

. يابندمي  

 

 موثر داروهاي. نمود خواهند پیدا معلولیت نهايتاا  ،درمان علیرغم ،بیماران %۵-%۱۰ حدود اما

از عبارتند روماتوئید آرتريت در  

سالیسیالتها ساير و آسپیرين جمله از ،غیراستروئیدي التهاب ضد داروهاي *      

 برطرف کوتاهي مدت براي مؤثر و سريع طور به را درد معموالا  که کورتوني داروهاي *    

 است ممکن داروها اين. هستند بخش اثر کمتر ،مدتطوالني استفاده در اما کنند،مي

کنند جلوگیري مفصل رونده پیش تخريب از همچنین  
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 تب روماتیسمی

ت.تب روماتیسمی از اختالالت خود ایمنی اس  

 

 

است آ گروه استرپتوكك با عفونت التهابي عارضه يك روماتیسمي تب  

 مسري حالت روماتیسمي تب ولي است مسري استرپتوكوكي هايعفونت

. ندارد  

 تب. سازد مبتال تواندمي را بزرگساالن هم و كودكان هم بیماري اين

 دردهاي گلو دنبال به كه است خطرناكي التهابي بیماريهاي از روماتیسمي

.دهد مي رخ شده درمان ناقص صورت به يا و ندشه درمان استرپتوكوكي  

 است ممكن كه است قلبي هاي دريچه بیماري اين در ديگر عضو ترين مهم 

. بشوند برگشت قابل غیر ضايعات متحمل  

 5 سنین بین آن وقوع سني اوج و دهد مي رخ كودكان در حاد روماتیسمي تب

.است سالگي 15 تا  

 حمله اكثر و نیست منتفي آن بروز احتمال نیز ساالن بزرگ در ، اين وجود با 

 بد شرايط.  دهد مي رخ عمر سوم دهه شروع و دوم دهه پايان در آن هاي

 عوامل از بهداشتي پايین استانداردهاي و جمعیت تراكم ، اقتصادي و اجتماعي

هستند بیماري اين شیوع كننده مستعد  
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 مفصل به مفصلي از تواندمي كه ،گرمي و ،تورمقرمزي درد، مشخصات با مفصلي التهاب

. پا مچ و زانو ،آرنج ،دست مچ از عبارتند درگیر مفاصل شايعترين. كند مكان نقل ديگر

 ساير ،درمان بدون ولي كندمي فروكش روز 10-14 عرض در معموالا  مفصلي التهاب

شوند درگیر است ممكن نیز مفاصل  

 تب –

 خستگي –

پريدگيرنگ –  

– - اشتهاييبي  

عمومي ناخوشي احساس –  

شكم درد –  

سینه درد –  

پشت و سینه ،شكم روي بر اندك پوستي بثورات –  

زانو و آرنج نظیر استخواني نواحي در درد بدون كوچك زيرپوستي هايبرآمدگي –  

 پیشگیري

 انجام بايد استرپتوكوك نظر از گلو كشت كودكان در خصوصبه گلو عفونت نوع هر مورد در

 شود

. پوستي هايعفونت جمله از ،استرپتوكوكي عفونت هر فوري بیوتیكيآنتي درمان

 روز ده مدتبه خوراكي( سیلینپني معموالا ) بیوتیكآنتي با بايد استرپتوكوكي هايعفونت

شوند درمان آن اثرطوالني نوع تزريق يا  
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 سارکوئیدوزیس

 

از اختالالت خود ایمنی است.سارکوئیدوز   

 

  )sarcoidosis) سارکوئیدوز

 های ارگان ،پاتولوژیک ضایعه یک صورت به که است التهابی بیماری یک سارکوئیدوز

کند می درگیر را بدن مختلف .  

 مختلفی های پزشک به بیماری این درمان و تشخیص برای بیماران دلیل همین به

.کنند می مراجعه  

 سایر به حال عین در اما کند می درگیر را تنفس دستگاه و ریه شایع طور به بیماری این 

 می آسیب هم پوست و مفاصل ،کلیه ،چشم ،مغز ،قلب مثل بدن مختلف های ارگان

. رساند  

 

  

سارکوئیدوز های نشانه و عالئم  

 با ریه و تنفس دستگاه در بیماری این های نشانه ترین شایع که هستند معتقد پزشکان

 های گانار روی بیماری این آنکه دلیل به اما کند می بروز سینه درد و نفس تنگی سرفه،

 ،پوست ،بیماری این سارکوئیدوز به فرد یابتال صورت در گذارد، می تأثیر بدن مختلف
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 باعث و کند می درگیر نیز را مفاصل و ها استخوان و اعصاب سیستم ،قلب ،کلیه ،چشم

  .شود می آنها از هریک به آسیب

 حسی بی و عضالنی ضعف سبب تواند می کند درگیر را اعصاب سیستم اگر بیماری

.شود  

 این های نشانه دیگر از پاها مچ تورم و قرمزی و عضالنی های ناراحتی ،مفاصل تورم 

. است بیماری  

. دارد وجود بیماری این در هم بدن های اندام سایر شدن درگیر احتمال   

 طور به باید بنابراین کند درگیر نیز را بدن های ارگان سایر تواند می بیماری این که آنجا  

 مثل دارد وجود بیشتر خطر احتمال که مناطقی سال در بار۲ حداقل یا منظم و ساالنه

.گیرند قرار معاینه مورد کلیه و چشم ،قلب  
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 لوپوس 

از اختالالت خود ایمنی است.لوپوس   

 

 سیستم که دهد می رخ زمانی و است ایمنی خود بیماری انواع از کیی لوپوس بیماری

.کند می فرد خود بدن های اندام و ها بافت حمله به شروع بیمار بدن ایمنی  

 پوست، مفاصل، همچون بدن مختلف نقاط دیدن آسیب و ورم التهاب، باعث حمالت این 

شود می ریه و قلب خون، ها، کلیه  

 باشد، می نیز دیگری مختلف های بیماری عالیم مشابه لوپوس عالیم آنجاییکه از

. باشد می سخت لوپوس تشخیص  

 همچون معمولی و ساده عوامل و آیند می بدنیا بیماری این به ابتال مستعد افراد بعضی

 به آنها ابتالی محرک خورشید نور حتی یا و خاص های دارو بعضی مصرف ها، عفونت

. شود می لوپوس  

 و بیماری کنترل برای ها درمان انواع اما ندارد، وجود لوپوس برای کاملی درمان هرچند

دباش می موجود آن شدت کاهش  
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 این. دهند نمی نشان را همدیگر مشابه دقیقا عالیمی لوپوس بیماری به مبتال افراد

 های شدت در شده، ظاهر آرام آرام گاهی آمده، بسرعت گاهی ها نشانه و عالیم

باشند موقتی یا و دائمی توانند می همچنین و داده نشان را خود مختلف  

 نامند می شدن ور شعله را آن که مشخصی مشکل به مبتال لوپوس به مبتال افراد اکثر

 این دوباره است ممکن و یابد می بهبود و شده برطرف مشکل این مدتی از بعد و شده

شود تکرار چرخه  

 

 قسمتی به بسته کنند، می حس لوپوس به ابتال هنگام در افراد که هایی نشانه و عالیم

 بیماری معمول عالیم حال، این با. باشد می متفاوت است، بیماری درگیر که بدن از

شامل لوپوس  

تب و خستگی •  

ورم و خشکی مفصل، درد •  

صورت برروی پروانه شبیه ملتهب نواحی و ها جوش •  

شوند می بدتر آفتاب برابر در گرفت قرار با که پوستی ضایعات •  

زا استرس مواقع یا و سرما در انگشتان شدن آبی یا و شدن سفید •  

نفس تنگی •  

سینه قفسه درد •  

ها چشم خشکی •  

حافظه دادن دست از و گیجی سردرد، •  
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لوپوس بیماری خطرزای عوامل  

 آسیایی، نژادهای) نژاد و سال ۴۰ تا ۱۵ بین سنین بودن، زن همچون عواملی

 اثر بیماری این به ابتال برروی( هستند بیشتری خطر در آمریکایی آفریقایی و سفیدپوست

دهند می افزایش را لوپوس بیماری به ابتال خطر و گذاشته  
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