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  آرتروز چیست؟

بیماري آرتروز یکی از شایعترین مشکالت مفاصل در بین خانم ها و آقایان ایرانی می باشد که البته در اکثر مواقع در سنین باال 

  . بروز می کند

از کم  در این بیماري غضروف مفصل صدمه دیده و کم. دسته النهاب مفاصل است آرتروز و یا استئوآرتریت شایع ترین بیماري از

ن بدن را تحمل می کنند مثل مفاصل زانو و زآرتروز ممکن است هر مفصلی را درگیر کند اما مفاصل بزرگ که و. ن می رودیب

  .ران و ستون فقرات بیشتر در معرض ابتال هستند

  :عالیم بیماري

  دارد ولی سه عالمت شایع تر و مشخص تر هستندآرتروز عالیم زیادي 

به این معنی که گاهی اوقات وقتی مفاصل به مدت طوالنی بی حرکت مانده باشند و  :خشکی پس از استراحت -1

شاید دیده باشید که بیماران مبتال به آرتروز زانو صبح ها که از خواب . شخص بخواهد فعالیت کند درد خواهد داشت

خشکی مفاصل . ی گرددمکم راه رفتنشان به حالت عادي بر  بعد از مدتی کم سختی راه می روند امابه  بیدار می شوند

 .بعد از یک دوره طوالنی عدم فعالیت بسیار شایع بوده ولی به ندرت بیشتر از نیم ساعت طول می کشد

 .مفاصل خود را خم و راست کنندماران مبتال به آرتروز نمی توانند به راحتی یبه ابن دلیل ی :کاهش اتعطاف پذیري -2

 درد مفصل -3

  .توصیه می شود کسانی که به مدت بیش از دو هفته چنین عالیمی را داشته باشند به پزشک مراجعه نمایند

  :علت ایجاد آرتروز

  .وز باشدعلت این بیماري هنوز به طور واضح شناخته نشده است ولی چند عامل وجود دارد که می تواند زمینه ساز ابتال به آرتر

 .سال دیده می شود 40این بیماري معموالً در افراد باالي  :سن باال -1

 .آرتروز در خانم ها بیشتر از آقایان بروز می کند :جنس -2

آرتروز در ورزشکاران حرفه اي که مدام در معرض ضربه  :ناهنجاري مادرزادي استخوانی و صدمه به مفصل -3

 .صدمات غیرورزشی مثل تصادفات هم زمینه را براي بروز آرتروز فراهم می کند. خوردن هستند بسیار شایع است
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  تاثیر دارد؟ وزرر ابتال به آرتآیا چاقی د

االتر باشد مفاصل بزرگ نظیر مفصل زانو بار و فشار به طور کلی هر چه وزن ب. چاقی خطر ابتال به آرتروز را افزایش می دهد

چاقی حتی احتمال بروز آرتروز در دست . بیشتري را تحمل می کند در نتیجه خطر ابتال به آرتروز در این افراد بیشتر دیده می شود

  .ها را هم افزایش می دهد

  :عوارض بیماري

درمان قطعی براي آن پیدا نشده است اما با کمک برخی ورزشهاي متاسفانه این بیماري با گذشت زمان بدتر می شود و هنوز 

یک سوم بیماران مبتال به آرتروز . درمانی می توان درد ناشی از این بیماري را کاهش داده و کیفیت زندگی بیمار را بهبود بخشید

یمار نمی تواند از آن مفصل گاهی درد و ناراحتی مفصل آنقدر شدید است که ب. ممکن است دچار ناتوانی هاي شدیدي شوند

  .استفاده کند

  :روشهاي درمان

ود مختلفی پیشنهاد می ش يدر موارد بسیار شدید آرتروز جراحی تعویض مفصل توصیه می شود اما قبل از جراحی معموالً روشها

بیمار باید در هر ساعت . یکی از این روشها استراحت دادن به مفصل دردناك است. که تا حد امکان کار به جراحی ختم نشود

حداقل ده دقیقه به مفصل خود استراحت دهد و سعی کند تا حد امکان فعالیت هاي بدنی خود را طوري تنظیم کند که مفصل مبتال 

شدید نکند روش دیگر ورزش کردن است که باید حتماً با نظارت و اجازه پزشک انجام شود تا مشکل مفصل را ت. کمتر فعال باشد

با ورزش کردن عضالت اطراف . ورزشهاي سبک مثل پیاده روي و شنا بیشتر توصیه می شود. دوشوز درد جدي نو باعث بر

  . مفاصل تقویت شده و ثبات مفصل افزایش پیدا می کند

  

 

  


