
 

 

که عمدتا عبارت است از یک بیماری التهابی  آرتریت روماتوئید

این ). معموال زانو، آرنج، مچ پا و گردن ( کند  مفاصل را درگیر می

شود و اغلب تا جوانی بهبود  سالگی آغاز می 2-5بیماری در سنین 

  . این بیماری در دختران شایعتر از پسران است. یابد می

  آرتریت روماتوئید با چه عالئمی همراه است؟

ن پا، زانو، مچ پا، آرنج، درد، تورم و خشکی در مفاصل انگشتا 

امکان دارد کودک بدون این که قادر به توضیح ( شانه یا گردن 

  .)باشد از راه رفتن امتناع کند

گراد  درجه سانتی 39معموال عصرها  دمای بدن تا حدود ( تب  

  . )رود باال می

 .باشد ضایعات پوستی که معموال همزمان با شدت تب می 

خونی،  اشتهایی، کاهش وزن، کم سایر عالئم بیماری شامل بی 

های لنفاوی، درد و قرمزی چشم،  حالی، تورم گره پذیری، بی تحریک

دور   بزرگ شدن طحال، التهاب پرده ،درد قفسه سینه، التهاب چشم

  .باشند قلب، تغییر شکل مفاصل می

  ؟توان آرتریت روماتوئید را تشخیص داد چگونه می

  .طریق روشهای زیر است تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید از

  آزمایش خون، از جمله بررسی وضعیت خودایمنی 

 عکسبرداری از مفاصل 

  شود؟ آرتریت روماتوئید چگونه درمان می

برای کاهش درد و التهاب آسپرین یا سایر داروهای ضدالتهاب 

  . شود استفاده می

گاهی اوقات برای درست کردن مفاصل تغییر شکل یافته 

  .شود انجام می جراحی

. باشد از وی می حمایت عاطفیمهمترین عامل در درمان کودک 

مدت کودک  از عهده بیماری طوالنیبرای اینکه بتوانید بخوبی 

  .ید با پزشک خود مشورت کنیدبرآی

  

چه مراقبتهایی باید از کودک مبتال به آرتریت روماتوئید 

  انجام داد؟

تب و سایر عالئم  به هنگام حمله بیماری،  تا زمانی که 

بیماری تخفیف یابد کودک باید در تخت استراحت کند مگر برای 

  .توالت رفتن
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