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ده ر، به زبان فارسی تهیه شگاین نوشته توسط انجمن روماتولوژی ایران برای اطالع رسانی به بیماران و افراد عالقمند دی

ومعتبرعلمی در مورد آموزش بیماران روماتیسمی سعی شده است که آخرین اطالعات است. پس از بررسی منابع مختلف 

این نوشته ها  .به زبانی ساده در دسترس خوانندگان قرار گیرد. مطالب این سایت مرتبا مورد بازنگری قرار می گیرند

جایگزین پزشک برای تشخیص و درمان بیماران نیست و توصیه می شود که همه بیماران به پزشک خود مراجعه کرده 

 .نمایندو دستورات وی را اجرا 

 

 

 فهرست مطالب

 انت چیست؟زاسپوندیل آرتریت آنکیلو

 علت بیماری 

 نشانه های بیماری 

 تشخیص 

 انتزدرمان اسپوندیل آرتریت آنکیلو

 درمان های داروئی 

 شزور

 حفظ وضعیت مناسب 

 عمل جراحی 

 ر گتوصیه های دی

 منابع
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 اسپوندیل آرتریت آنکیلوزانت چیست؟

 .است "انتزاسپوندیل آرتریت آنکیلو"بان فرانسوی زو در   [ Spondylitis Ankylosing (AS)]یسی گلبان انزنام این بیماری در 

برای این بیماری بکار می روند. اسپوندیل آرتریت  زنی "روماتیسم ستون فقرات "و  "انزاسپوندیلیت آنکیلو"در کشور ما اسامی 

 .دزستون فقرات و مفاصل ران را مبتال می سا ابی است که عمدتا مفاصل ساکروایلیاکهمن التزانت یک بیماری مزآنکیلو

اب ستون فقرات همعنای الت به  (spondylitis)ردن و اسپوندیلیت م چسبیدن و جوش خوهبه معنای ب  (ankylosing)انکیلوبینگ

 . است

اب می شوند هانت بافت هائی که رباط ها و عضالت را به استخوان ها وصل می کنند دچار التزدر اسپوندیل آرتریت آنکیلو

(enthesitis)  قمسمت پایین کمر یا کفل است زمعموالً شروع آن ا اب سبب درد و خشکی و کاهش حرکت می شود کههالتاین 

تداوم  -و نه در همه بیماران  -درگیر می کند. درنوع شدید بیماری  زولی بتدریج قمسمت های باالتر کمر و قفسه سینه و گردن را نی

 ر متصل گیکدیه ره ها بهره ها حالت استخوانی پیدا کرده و مهاب این قسمت ها موجب می شود که بافت های نرم بین مهالت

اب هت التممکن اس زبین رفتن حرکت و انعطاف پذیری این قسمت ها خواهد بود. در سایرمفاصل بدن نی زشوند . نتیجه این تغییرات ا

مفاصل  درگیری زانت بیشتر ازبوجود آید. گرفتاری مفاصل ران بانو و مچ پا در اسپوندیل آرتریت آنکیلو (synovitis)غشای مفصلی 

 .دیده می شود (شانه فصلمانند م)اندام فوقانی 

 

 

 

 

 

 

 

 .وندش یرفتار مگدر اسپوندیل آرتریت آنکیلوزانت  قیمناط

ا در گروهی تحت عنوان اسپوندیلوآرتروپاتی هبیماری ها است که همه آن زانت سردسته گروهی ازاسپوندیل آرتریت آنکیلو

اتیو به این معنی است که گقرارمی گیرند. سرونیا اسپوندیل آرتریت   ( seronegative spondyloarthropathy)اتیوگسرون

مایش خون برای فاکتور روماتوئید منفی است و اسپوندیلوآرتروپاتی هم زآآرتریت روماتوئید بیماری ها برخالف بیماری  زدراین گروه ا

 ز:ند ااشاره به گرفتاری ستون فقرات دارد. بیماری هائی که در گروه اسپوندیلوآرتروپاتی قرار دارند عبارت

 انتزاسپوندیل آرتریت آنکیلو .1

 رایتر جمله سندرم زا  (reactive arthritis)آرتریت های واکنشی .2

  آرتریت و اسپوندیلیت پسوریاتیک .3
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 ابی روده شامل کولیت اولسرو و بیماری کرونهوندیلیت همراه با بیماری های التآرتریت و اسپ .4

 اسپوندیلوآرتریت های افتراق نیافته .5

کرده و معموال  زی بروگسال 33تا  61من است که بیشتر در افراد جوان بین سنین زانت یک بیماری مزآرتریت آنکیلواسپوندیل 

اغلب نشانه های مالیم تری هم دارند که همین موضوع باعث  نان کم تر شیوع دارد وزتا آخر عمر ادامه می یابد. این بیماری در 

مردان  زر انان بیشتزستون فقرات در  زا ر به غیرگاشد. احتمال گرفتاری مفاصل دینان مشکل تر بزمی شود تشخیص بیماری در 

 زپسران بیشتر ا . دوران کودکی است زانت شروع بیماری اشان ازبیماران مبتال به اسپوندیل آرتریت آنکیلو % 5است . حدود 

انت می شوند نشانه های بیماری زاسپوندیل آرتریت آنکیلووقتی کودکان مبتال به  د.مال ابتال به این بیماری را دارندختران احت

 .می شود و سپس به ستون فقرات گسترش می یابد ا ظاهرهمعموال ابتدا در باسن بانو ها یا پاشنه های پای آن

 

 

 

 

 

 

 

 

در آن جامعه دارد.   B27-HLAانت در جوامع و نژاد های مختلف تا حدی بستری به شیوع آنتی ژنزشیوع اسپوندیل آرتریت آنکیلو

تان ت در سفید پوسزسیاه پوستان است و بیماری اسپوندیل آرتریت آنکیلوبا زبیشتر ا  B27-HLAدرسفید پوستان شیوع آنتی ژن 

 انت را در سفیدپوستان آمریکائیزمطالعات انجام شده شیوع اسپوندیل آرتریت آنکیلو .سیاه پوستان دیده می شود زشتر اسه برابر بی

 .درصد برآورد کرده اند 1 در شمال آمریکا Haidو در سرخ پوستان بومی درصد  4/6 در نروژدرصد،  2/0

 درصد جمعیت مورد 23/0ران انجام گرفته شیوع بیماری های گروه اسپوندیلوآرتروپاتی را در هر تهدر ایران مطالعه ای که در ش

 انجام شده که شیوع (شمال غربی کشور)ر در مناطق روستائی تویسرکان گ. یک تحقیق دیارش کرده استزمطالعه گ

 .ارش کرده استزدرصد جمعیت آن منطقه گ  1.1اسپوندیلوآرتروپاتی ها را در 

ع موق هر تفاوت دارد. تشخیص بگدییک شخص تا شخص  زاانت زآرتریت آنکیلو بیماری اسپوندیل زشدت نشانه ها و ناتوانی حاصل ا

ایجاد تغییر شکل کاهش ش ها و حفظ وضعیت مناسب زانجام ورو درمان مناسب می تواند درد و خشکی مفاصل را کنترل کرده و با 

 خشکی  بین رفتن زامی شود تا با  زابی غیر استروئیدی تجویهداروهای ضدالتبین بردن درد معموال  زآن جلوگیری کند. برای ا زو یا ا

ابی هداروهای ضدالت زهیچ کدام ام را انجام دهد. داروهای بیولوژیک در بیمارانی که به زش ها و دستورات الزبیمار بتواند ورو درد 

اب کامال موثر باشند. اگرچه در این بیماری هند می توانند در کنترل درد و التجواب نداده باشند و یا نتوانند آن داروها را مصرف ک
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 زمدت می توانند ا زظر بود که آیا این داروها در دراباید منت زیر است ولی هنوگبسیار چشماثر داروهای بیولوژیک در کوتاه مدت 

 .پیشریری کنند یا نه  (ankylosis) رگیکدیه ره ها بهخوردن مجوش 

 علت اسپوندیل آرتریت آنکیلوزانت 

با این بیماری   B27-HLAر ژنتیکی بنام گنشانانت نا شناخته است ولی ارتباط قوی یک زاگر چه علت ایجاد اسپوندیل آرتریت آنکیلو

انت دارای آنتی ژن زمبتال به اسپوندیل آرتریت آنکیلوصد افراد سفید پوست در  00 زوجود دارد. مطالعات نشان داده اند که بیش ا

B27-HLA  کی یا یانت زآرتریت آنکیلوه بیماری اسپوندیل صد افرادی که این آنتی ژن را دارند بدر  5 زطرفی کمتر ا زمی باشند. ا

اسپوندیل آرتریت مثبت است سابقه فامیلی وی   B27-HLAاسپوندیلوآرتروپاتی ها مبتال می شوند. اگر در شخصی که  زر اگدی

 ایشزاین آنتی ژن خواهد بود . این اف سایر افراد دارای زمراتب بیشتر اه بیماری در وی ب زاحتمال بروانت وجود داشته باشد زآنکیلو

  .این بیماری ها نقش دارند زدر برو زری نیگژن های دی  B27-HLAشیوع در افراد فامیل داللت بر این دارد که عالوه بر

اسپوندیل  زعفونت ها باعث برو زبعضی انظر ژنتیکی مستعد ابتال به بیماری هستند  زن عقیده دارند که در افرادی که ابرخی محققی

 .ولی این نظریه تاکنون به اثبات نرسیده استانت می شوند زآرتریت آنکیلو

 اسپوندیل آرتریت آنکیلوزانت  یها نشانه

انت زانت درد در نواحی باسن و پائین کمر می باشد. کمردرد در بیماری اسپوندیل آرتریت آنکیلوزاولین عالمت اسپوندیل آرتریت آنکیلو

درد این بیماران در اوقات استراحت یا بی حرکتی بدتر می  .کند می زکمردردهای معمولی متمای زمشخصه هائی دارد که آن را ا

درد کمر یا پشت بیدار می شوند و صبح ها احساس خشکی و سفتی در کمر دارند. این نشانه ها  زشود. بیماران در نیمه های شب ا

دردهای )می نامند  "ابیهدرد الت"این نوع درد را اصطالحا  .تر می شوندهدوش آب گرم ب زش یا استفاده ازفعالیت و ورز پس ا

باالتر  . بتدریج درد و خشکی کمر به طرف (شوند تر و با فعالیت بدتر میهاصطالح مکانیکی برعکس با استراحت به ابی یا بهغیرالت

ها ره مه بعضی چسبیدن یا خوردن جوش -ها آن همه نه –در بعضی بیماران  چندسال زقفسه سینه و گردن گسترش می یابد. بعد ا

 بیماران سیر بیماری مالیم است و زر اتفاق می افتد که در نتیجه محدودیت حرکت بوجود می آید. در خیلی اگیکدیه ا بهیا همه آن

ران گی به دیگه ای حرکت آن ها حفظ شده و می توانند بدون وابستزمرفته تا انداه تر شدن دارند ولی رویهدوره های بدتر شدن و ب

 .ندگی کنندز

 ز:انت وجود داشته باشند عبارتند ازانه هائی که ممکن است در اسپوندیل آرتریت آنکیلوسایر نش

که در ،  (sacrum)مفاصل ساکروایلیاک درمحل اتصال استخوان خاجی :   (sacroiliitis)اب مفاصل ساکروایلیاک هالت -

اب ایجاد هدارند. درد این مفاصل که در نتیجه الت قرار (ilium)ن گبه استخوان ل -ای ستون فقرات قرارواقع شده است هانت

که  ابی استهنوع دردهای الت زانت در شروع بیماری است . این درد ازمیشود شایعترین نشانه اسپوندیل آرتریت آنکیلو

 ولی نه پائین )استراحت احساس می شود و گاهی به طرف پائین ران تا بانو انتشار می یابد  زادرناحیه باسن بعد 

 ) انوز زتر ا

استراحت بدتر می شوند  سه ماه طول می کشند با زابی ساکروایلیاک و کمر تدریجا شروع شده و بیشتر اهدردهای الت -

 .تر می شوندهو با فعالیت ب (مانند شب ها)

 .طرف باالی ستون فقرات گسترش می یابند و باعث درد و محدودیت حرکتی می شونده اب و خشکی ظرف چند سال بهالت -

 مین برساندزر بیمار نمی تواند خم شده و دست ها را به گیکدیه ره ها بهبا جوش خوردن م. 
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 تغییرات در فقرات پشتی موجب می شود که شانه ها به پائین بیافتند. 

 ابتالی دیواره قفسه سینه موجب می شود که بیمار نتواند نفس عمیق بکشد. 

 تراست با هجاد کند که با دردهای قلبی ممکن است اشتباه شوند. بابتالی فقرات پشتی می تواند درد قفسه سینه ای

 .شک خود در این موارد مشورت کنیدزپ

 خواهد  (حرکت گردن بطرف عقب و چرخاندن گردن)ره های گردنی موجب محدود شدن حرکات گردن هبیماری در م

 .شد

خشکی و محدودیت حرکتی در  ایجاد درد وباعث ( enthesitis) اب محل های اتصال رباط ها و عضالت به استخوانهالت -

محل اتصال  (ولی ممکن است در کف پا و پشت پاشنه پا این نواحی می گردد. این مسئله در ستون فقرات رخ می دهد

 .یادی ایجاد کندزدرد  زنی (تاندون آشیل به استخوان پاشنه

 . ی استگخست عوامل ایجاد زیکی ا درد شبانه زاحم است . بی خوابی ناشی ازعالئم شایع و مز ا زی نیگخست -

 .ن شوندزبعضی بیماران ممکن است دچار تب و کاهش و -

شتان پا بوجود آید. گمچ پاها و ان ،انوهاز ،ممکن است در مفاصلی مانند ران  (synovitis)اب الیه داخلی مفاصل هالت -

شروع  زاین مفاصل ممکن است قبل ا گرفتاری .درگیری مفاصل اندام فوقانی مانند مفاصل شانه کمتر شایع می باشند

شروع  زپیدا شوند و یا اینکه مدتی بعد امان با هم ز بیماری درستون فقرات اتفاق افتد یا عالئم مفصلی و ستون فقرات هم

 .عالئم در ستون فقرات عالئم مفصلی تظاهر کنند

دوره بیماری درحدود یک سوم بیماران بوجود می آید. عالئم  زدر مقطعی ا  (uveitis)اب حاد قسمت جلوی چشم هالت -

م است که بیمار زاین عالئم الز درصورت برو .شدن درد و احساس وجود جسم خارجی در چشم است زاین عارضه قرم

 .شک مراجعه کند. عدم درمان این عارضه می تواند منجر به اختالل در دید چشم شودزبالفاصله به چشم پ

ئم دارند. این عال زابی روده را نیهانت عالئم بیماری های التزارم بیماران مبتال به اسپوندیل آرتریت آنکیلوهحدود یک چ -

 .ال و دردهای شکمی همراه با یا بدون دفع خون و بلغم می باشندهشامل اس

ه ن ممکن است منجر بر بدگاب درقسمت های دیهانت التزدرصد بیماران مبتال به اسپوندیل آرتریت آنکیلو  5زدر کمتر ا -

 .ریوی و ورم پروستات یا ورم لوله های تخمدان شود زفیبرو ،نارسائی دریچه آئورت در قلب

 انت پیدا می شود که اگر تحت درمان مناسب قرارزبیماران مبتال به اسپوندیل آرتریت آنکیلو زپوکی استخوان در بسیاری ا -

 .استخوان ها شودره ها و سایر هی مگیرد می تواند منجر به شکستگن

 .ذارندگافسردگی کم شدن تمایل جنسی و کاهش ظرفیت کاری می توانند بر روی بیمار تاثیر ب -

برخالف آرتریت روماتوئید  .انت مشکالتی ایجاد کندزنان جوان مبتال به اسپوندیل آرتریت آنکیلوزی ممکن است برای گحامل -

یادی زاب مفاصل ساکروایلیاک ممکن است درد هبود نمی یابد. التهبانت زی عالئم اسپوندیل آرتریت آنکیلوگدر موقع حامل

 .ایمان سخت خواهد بودزایمان ایجاد کند و اگراین مفاصل جوش خورده باشند زدر موقع 

 اسپوندیل آرتریت آنکیلوزانت  تشخیص

ارهای تشخیص برحسب معیوال توسط روماتولوژیست داده می شود. مبنای مانت معزتشخیص بیماری اسپوندیل آرتریت آنکیلو

 ز:نیویورک عبارتند ا

 درعکسبرداری با اشعه ایکس( sacroiliitis) عالئم وجود التیاب در مفاصل ساکروایلیاک -
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 :یرزمعیارهای  زبعالوه وجود یکی ا -

 می ترهبود نمی یابد بلکه با فعالیت بهماه طول کشیده باشد و با استراحت ب 3 زدرد کمر همراه با خشکی که بیش ا 

 .شود

 ات خم شدن به جلو یا طرفینهمحدودیت حرکتی در کمر در ج 

 کاهش انبساط قفسه سینه در موقع تنفس در مقایسه با مقدار طبیعی نسبت به سن وجنس 

مین دلیل ه هدرابتدای بیماری ممکن است وجود نداشته باشد. ب (عکسبرداری با اشعه ایکس)باید متذکر شد که عالئم رادیوگرافیک 

 زرفتن اره گهه با بزای گذشته خیلی دیر تشخیص داده می شد . امروه بیماران در سال زانت در بسیاری ازیل آرتریت آنکیلواسپوند

پیداشدن عالئم درعکسبرداری معمولی با اشعه  زودتر ازاب مفاصل ساکروایلیاک را خیلی هالتعالئم   (MRI) آی -آر –تکنیک ام 

 ودتر تشخیص داده و درمان را شروع کنند. البته در همه زشکان قادرند این بیماری را زمشاهده کرد و پایکس می توان 

 تشخیص کفایت می کند. برای ،یرا اگرعکسبرداری معمولی عالئم رانشان دهندزآی نیست -آر-احتیاج به انجام ام بیماران

درخواست  زرا نی  B27-HLAمایش تعیین زاست آشک ممکن زانت موجود باشد پزاگر عالئم مطرح کننده اسپوندیل آرتریت آنکیلو

ر ژنتیکی همراه با عالئم بالینی تشخیص اسپوندیل گونه که در بخش علت بیماری شرح داده شد مثبت بودن این نشانگ کند. همان

کروایلیاک رد سابرای رد کردن سایر عللی که می توانند د زری نیگمایش های دیزانت را تقویت می کند. ممکن است آزآرتریت آنکیلو

 ز:ر درد در این نواحی عبارتند اگو کمر ایجاد کنند درخواست شود. علل دی

 ره ایهی دیسک بین مگدر رفت -

 فیبرومیالژیا -

 تومورهای نخاعی -

 تومورهای استخوانی -

 ره ها و مفاصل ساکروایلیاکهره ها ودیسک بین مهعفونت های م -

 نانزن در گابی لهبیماری های الت -

 متابولیک استخوانبیماری های  -

  ایدیوپاتیک ومنتشراسکلتی زهیپراستو -

درمان  ودترزانت برای شروع هرچه زانت در مراحل اولیه اسپوندیل آرتریت آنکیلوزتشخیص صحیح اسپوندیل آرتریت آنکیلو

 .یادی داردزاهمیت 

 اسپوندیل آرتریت آنکیلوزانت  ندرما

حفظ وضعیت بدن در حالت  ش وزانت وجود ندارد ولی با کنترل درد و ورزاگرچه درمان قطعی برای اسپوندیل آرتریت آنکیلو

 .ندگی را ادامه دادزتغییر شکل بدن جلوگیری کرد و فعالیت های عادی  زمناسب می توان ا

ر متفاوت است . همه بیماران دچار شدیدترین عوارض گیک شخص تا شخص دی زانت ازسیر بیماری اسپوندیل آرتریت آنکیلو

بیماران فقط ناراحتی و درد مالیم ومتناوب کمر دارند در  م جوش نمی خورند. بعضیهره های آن ها بهنمی شوند و مبیماری 
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حالیکه در برخی درد شدید همراه باخشکی در قسمت های مختلف بدن برای مدت طوالنی ادامه می یابد. تقریبا در همه بیماران 

 .وجود داردبودی هدوره های شدت بیماری و دوره های ب

 بلامن و مادام العمر است . حتی اگر عالئم خفیف و قزانت یک بیماری مزدرهرحال باید دانست که اسپوندیل آرتریت آنکیلو

 .تشخیص داده و درمان شوند تحمل باشد بیمار باید تحت نظر روماتولوژیست باشد تا عوارض بیماری

  یداروئن درما

برطرف کردن درد و خشکی است تا  مصرف دارو زانت است. هدف ازاسپوندیل آرتریت آنکیلوم درمان در زدارو درمانی رکن ال

 .ش و حفظ وضعیت مناسب بدن و فعالیت های طبیعی فراهم شودزامکان انجام ور

 ز:می شوند عبارتند ا زانت تجویزداروهائی که در درمان اسپوندیل آرتریت آنکیلو

  :مانند (inflammatory-anti Nonsteroidal drugs)ابی غیراستروئیدی هداروهای ضد الت -

،  (prixocam)پیروکسیکام ،  (naproxen)پروکسن، ن (indomethacin)یندومتاسین ، ا (ibuprofen)ایبوپروفن 

  (celecoxib)لکوکسیب ، س (dicofenac)یکلوفناک ، د (meloxicam)لوکسیکام م

 زا بود اهدارو هم اثرات آنطع مصرف مصرف ظاهر می شود و باقز پس ا ساعت ود و درطی چندزاثرات این داروها نسبتا 

جود دارند که مصرف آن ها برای و( SR Indomethacin مانند) این داروها بصورت آهسته رهش زبین میرود. بعضی ا

 ن داروها ای زیکی ااست ولی هر بیمار ممکن است تسکین درد در طول شب مفیداست. تاثیردرمانی این داروها تقریبا مشابه 

 ور در او موثرتر باشد. شایعترین عارضه جانبی این داروها تحریک گیا یک دارو نسبت به داروی دی تر تحمل کند وهرا ب

برای کاهش عوارض گوارشی این داروها را بایستی همراه با غذا اه گوارش است. گدست زی ایزناراحتی معده و گاهی خونر

 .مصرف کرد

ورم عمومی براثر جمع شدن مایعات در بدن و گاهی باالرفتن فشارخون اختالل  زاین داروها می توان ا رگعوارض دی زا

سبت به ن  (Celecoxib)عملکرد کلیه ها و باال رفتن اوره خون نام برد. داروهای جدیدتر این دسته مانند سلکوکسیب 

ی آن ها بیشتر زعروقی و مغ -ست عوارض قلبیولی در عوض ممکن ادیمی تر عوارض گوارشی کمتری دارند داروهای ق

 .باشد بویژه در افراد مسن

شند اب می باهاستخوان که دچار الت ردپی و عضالت بهزدر محل های اتصال  (کورتون)ریق موضعی کورتیکواستروئید ها زت -

 .مانند تاندون آشیل در پشت پاشنه یا کف پاشنه

 نورشدن بیماری یا برای تسکی شکان ممکن است در موقع شعلهزپ زبعضی اریقی : زکورتیکواستروئیدهای خوارکی یا ت -

ورتون کنند ولی مصرف ک زریق عضالنی یا وریدی تجویزشکل خوراکی یا ته شی کورتون بزفوری درد در شروع یک برنامه ور

 .انت توصیه نمی شودزمدت طوالنی در اسپوندیل آرتریت آنکیلوه ب

 .شوند زویانت ممکن است تجزداروهائی هستند که برای درمان اسپوندیل آرتریت آنکیلو زا زنی: سولفاساالبین و متوترکسیت -

  (infliximab)اینفلیکسی مب و  (etanercept)مانند اتانرسپت : TNF کننده بلوک داروهای –داروهای بیولوژیک  -

می شوند. این داروها در مواردی  زتجویانت زه برای درمان اسپوندیل آرتریت آنکیلوزمروا  (adalimumab)ادالیمومب و

 بود هدر برطرف کردن درد و ب ،ابی غیراستروئیدی و متوترکسیت نتوانند بیماری را کنترل کنندهکه داروهای ضدالت

 بیماری تاثیری دارند معلوم نیست که آیا این داروها در سیر زهنو شوند. اما ععملکرد و حرکت می توانند بسیار موثر واق
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 بصورت ، هست بیماری تظاهرات ترین مهم که بیماری فقرات ستون تظاهرات درمان برای داروها از دسته این مفید راتاث

 شده ثابت التهاب کاهش و بیماری از ناشی استخوان پوکی از جلوگیری به کمک صبحگاهی، خشکی و التهاب و درد کاهش

 . ندارد چشمگیری نقش ها مهره خوردن جوش روند توقف مورد در اما.  است

 منزل در تزریقات دریافت برای تمایل و بیمار شرایط ارزیابی با پزشک نظر به بستگی دارویی دسته این خاص نوع انتخاب -

 یماریب جریان در همراه ارگانهای ابتالی نوع و مکرر مراجعات برای بیمار امکانات اساس بر تزریق فواصل ، بیمارستان در یا

 . دارد بیمار فرد در عفونت به استعداد و

 گفت باید خیر؟ یا شود می ایجار قطعی درمان داروها این دریافت با ایا که اید می پیش بیماران برای سوال این اغلب -

 ماا شود می زندگی کیفیت بهبود و عالیم کاهش یا و بیماری شدن خاموش باعث داروها سایر مانند نیز دارها این مصرف

 .دارد وجود بیماری عود احتمال داروها قطع با

 ارود شروع از قبل بنابرین. باشد می سل ما مملکت در بخصوص عفونت به استعداد دارویی دسته این عارضه مهمترین -

 شواهد وجود صورت در و میدهد انجام را بیمار بدن در مخفی سل وجود احتمال تشخیص برای الزم کارهای معالج پزشک

 ستند و عوارضقیمت ه داروهای بیولوژیک بسیار گران،. شود می شروع همزمان نیز سل به ابتال از پیشگیری درمان آن،

 .ایش خطر ابتال به عفونتزجمله افزخاص خود را دارند ا

 ورزش

 یدااشخاص پ زانت است . با وجود اینکه ممکن است برای بعضی ازش بخش جدائی ناپذیر درمان اسپوندیل آرتریت آنکیلوزور

وقت در  -بعنوان یک کار واجب  -ش زش سخت باشد ولی هرطور شده بایستی برای انجام ورزانجام مرتب ورکردن وقت برای 

ایش تحرک شده و به حفظ وضعیت مناسب بدن کمک می کند و در نیایت درد را کاهش خواهد زش باعث افزنظر گرفت . ور

 .داد

 ز:تند اانت عبارزانه مفید برای اسپوندیل آرتریت آنکیلوزش های روزور

 .شود زرمش های کششی که توسط فیبیوتراپیست برای هر بیمار تجوین -

 .شی و تحت نظر مربی انجام شودزور زش هائی که در مراکزور -

ش های دسته جمعی که در آن ها زش های مناسبی هستند ولی شرکت در ورزراه رفتن و اسکی ور ،بدمینتون ،شنا کردن -

 .احتیاط صورت گیرداحتمال برخورد وجود دارد باید با 

ش اصلی باعث می زانجام ور زدوش آب گرم و سپس حرکات مالیم دست ها و راه رفتن برای گرم کردن بدن قبل ا زاستفاده ا

 .شی راحت تر انجام گیردزشود که حرکات ور

 .حرکات مشورت کنیدیوتراپیست درباره برنامه و نحوه صحیح انجام زشک خود و یا فیزشی با پزشروع هر برنامه ور زقبل ا

م باشد زبعد مناسب تر باشد. اگر اله ر بهش سخت است و شاید ساعات ظزاول صبح اگر خشکی وجود داشته باشد انجام ور

را انجام دهید و چند ساعت بعد ش های در حال خوابیده زش ها را به دو یا سه قسمت تقسیم کنید مثال در یک نوبت ورزور

ه و همیشش کنید زو بطور مرتب ور زقفسه سینه را انجام دهید. هر روکردن  زعمیق برای با ی کششی گردن و تنفسش هازور

 .ش اصلی انجام دهیدزور زنرمش های گرم کننده را قبل ا
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ش اندک ایزشی ممکن است با افزشی دارد . شروع هر برنامه ورزیرید که چه قسمت بدنتان احتیاج بیشتری به حرکات ورگیاد ب

ش درد شدید زانجام ور زتراست! چنانچه بعد اهیاده روی کرد و فکر کنید که هرچه بیشتر بزدر هرحال نباید  درد توام شود.

ش ها را چند بار مرور کنید یا زی انجام ورگونگش کرده اید. دستورات چزحد توان خود ور زشود به معنای آن است که بیشتر ا

 .بنحو صحیحی حرکات را انجام می دهیدشی را ببینید تا مطمئن شوید که زفیلم های آمو

 الت مناسب حیت در عظ وضحف

انت است. اگرچه در همه بیماران زهدف های اولیه درمان اسپوندیل آرتریت آنکیلو زحفظ وضعیت بدن در حالت مناسب یکی ا

کتی ستون حر برسد مسلما بیر اتفاق نمی افتد ولی اگر قرار باشد پیشرفت بیماری به این مرحله گیکدیه ره ها بهچسبیدن م

و  میشهاین دلیل هه اینست که ستون فقرات خمیده بدون حرکت گردد. ب زتر اهفقرات در وضعیت صاف و بدون خمیدگی ب

 :یر را رعایت کنیدزنشسته و ایستاده بیمار باید در وضعیت مناسبی قرار گیرد. دستورات  درهمه مواقع یعنی خوابیده

د ک یا بالشی که فقط گودی گردن را پر کنزیک بالش نا ز. سعی کنید به پشت بخوابید و اروی یک تشک سخت بخوابید -

ه گام خواب پاهای خود را راست نگیرد. هنگن استفاده کنید. هدف این است که گردن بطرف جلو در حالت خمیده قرار

ام خواب گتغییر وضعیت بدن در هن .انو یا مفصل ران و جمع کردن پاها بطرف شکم خود داری کنیدزخم کردن  زدارید و ا

 .کار مفیدی است

وی شکم ربکشید. اگر نتوانید صاف بر زروی شکم دراه ب زدقیقه در رو  65برای حفظ حرکت مفصل ران بطرف عقب حدود 

 طرفین مشکل باشد می توانید یکه یرشکم قراردهید. اگرچرخاندن سر بزبخوابید می توانید یک بالش یا حوله تا شده را 

روی  دیک لبه تختزبکشید ن زهم نتوانید روی شکم درازیر پیشانی قرار دهید. اگر با کارهای باال بازحوله را لوله کرده و 

مفصل ران  بعقب این وسیله حرکته ان شود تا بزلبه تخت بطرف پائین آوی زذارید باسن و ران شما اگب بکشید و زپشت درا

 .یردانجام گ

اجتناب کنید. در موقع نشستن توی  (کردن زقو )وضعیت هائی که بدن در حالت خمیده قرار می گیرد  زا زدر طول رو

های کار شیب دار می توانند برای صاف زمی .خم نشوید زمدت طوالنی روی میه ب زمبل فرو نروید . در موقع کار پشت می

 .ه برویددم راقبلند شوید و بدنتان را تکان داده و کشش داده و چند  زپشت می زنشستن کمک کننده باشند. بطور مکرر ا

. در این  دارید گهداشته شانه ها و سرتان را باال ن هگنشستن تا جایی که می توانید پشت خود را راست ن ام راه رفتن یاگهن

راه  زا . یکیی(اه رفتن به حالت نظامایستادن یا ر)مین قرار گیرد و بطرف سینه خم نشود زی با سطح زمواقع چانه باید موا

ست که پشت به دیوار بایستید و شانه ها و پشت  هائی که می توانید با آن وضعیت ستون فقرات خود را کنترل کنید این

 .انوها و پشت پاشنه پاها را به دیوار بچسبانید. در این وضعیت باید تمام نقاط باال دیوار را لمس کنندزتنه و باسن و پشت 

مین قرار دارد سعی کنید پشت سر خود را به زی با سطح زهمچنین در حالت ایستاده و پشت به دیوار درحالیکه چانه موا

 .فقرات شوید ه گیری کنید تا متوجه خمیدگی ستونزدیوار بچسبانید . هرچند وقت یکبار قد خود را اندا

ادات هنپیش زسعی کنید حالت بدنی خود را با پیروی ا تر استهکرست و سینه بند معموالً کمکی به درمان نمی کنند . ب

ار کشیدن برای حفظ گسی زفسه سینه و اجتناب اکردن قزتنفس عمیق و تمرین با .ش های مناسب حفظ کنیدزباال و ور

 .حرکات قفسه سینه و دنده ها مفید می باشند
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انت ممکن است گرفتاری مفصل ران بحدی پیشرفت کند که بخاطر درد زدر اسپوندیل آرتریت آنکیلو  :جراحی ندرما

یاد و ناتوانی در ایستان و راه رفتن احتیاج به تعویض مفصل ران باشد. عمل جراحی تعویض مفصل در مورد بانو و شانه ز

ند جلوی خود را ببیم شود. اگر خمیدگی ستون فقرات به حدی برسد که بیمار نتواند در حالت ایستاده زهم ممکن است ال

اید انت بزآن گاه عمل جراحی ستون فقرات ممکن است انجام شود. عمل جراحی ستون فقرات در اسپوندیل آرتریت آنکیلو

 .توسط جراحان متخصص و ماهر انجام شود

  ی دیگرها صیهتو

 زیر نیزه های توصی. اشته باشندندگی فعال و پربار دزانت می توانند یک زاکثر بیماران مبتال به اسپوندیل آرتریت آنکیلو

 :می توانند کمک کننده باشند

ام رانندگی همیشه کمربند ایمنی را ببندید. صندلی و تکیه گاه سر را با توجه به وضع پشت و گردن خود تنظیم کنید. گهن -

اتومبیل نصب رگ درداخل اتومبیل و آینه های جانبی اضافی درخارج زاگر حرکات گردن محدود شده باشد آینه عقب ب

 .کنید

فعالیت هائی که در آن ها خطر  زم جوش خورده باشند بیشتر در معرض آسیب هستند بنابراین اهره ها بهدرصورتی که م -

 .یاد است خودداری کنیدزانی همین و یا ضربه های ناگزافتادن به 

 .ر کشیدن را ترک کنیدگاسی -

 .د استفاده کنیدوسایلی مانند پاشنه کش با دسته بلن زوم ازدر صورت ل -

داشته باشید. به یاد داشته باشید که فاصله انداختن بین فعالیت های  زترتیبی بدهید که استراحت های کوتاهی در طول رو -

 .این امکان را به شما می دهد که وظایف خود را به خوبی انجام دهید زتان در طول رو

 ،ساعت کمی راه بروید. بعضی افراد نشستن و ایستادن به تناوباه حالت بدن خود را تغییر دهید و دست کم هر یک گگاه ب -

 .استفاده کنید (بالش کوچک)یک کوسن زرا سودمند می دانند. اگر نشستن برای تان دردناک است ا

 .مان و وضعیت بدنی مناسب را انتخاب کنیدزبرای روابط جنسی  -

شک خود مشورت زی با پگمان حاملزتصمیم به باردارشدن در مورد مصرف داروها در  زاگر باردار هستید و همچنین قبل ا -

 .ی مصرف کردگمان حاملزکنید. بعضی داروها را نباید در 

 .م باشد شغل خود را تغییر دهیدزم خم شدن طوالنی و یا فشار آوردن بر پشت تان است شاید الزاگر شغل فعلی شما مستل -
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 :منابع اینترنتی

 :بان فارسیه زب

www.iran-as.org 

 

  :لیسی گان انه زبمنابع ب

 

www.arthritis.org  

www.rheumatology.org 

www.spondylitis.org  

www.mayoclinic.com  

www.uptodate.com/patients 

http://www.mayoclinic.com/health/ankylosing-spondylitis/DS00483 

 

 

 

 

 اعمال نو بدو منبع سایت با ذکر نطالب ایماست . کپی برداری از  نایرا ماتولوژیرو انجمن هتعلق بمسایت  نام حقوق ایمت

 .است مانعبال متونتغییر در 

 1331فروردین  به تاریخ هی شدزنگربا

 
www.iranianra.ir 

http://www.iran-as.org/
http://www.mayoclinic.com/health/ankylosing-spondylitis/DS00483

