
 یکاز  است کودکان عبارتجوانان یا  ییدروماتو یتآرتر

در  ، کهمفاصل همبند، عمدتاً بافت بافت یالتهاب یماریب

معموالً عبارتند از  شوندیم یردرگ که ی. مفاصلکودکان

 عضالت تواندیم التهاب. پا، و گردن ، مچزانو، آرنج

را  مفصل ندةپوشان ی، و غشاها، غضروفمفصل یکنزد

آغاز  یسالگ 2-5 ینسن ینب یماریب ینمتأثر سازد. ا یزن

در  یماریب ین. ایابدیبهبود م یتا جوان و اغلب شود،یم

 .است از پسران تریعچهار برابر شا دختران

 : نجوانا یدروماتوئ یتعالئم آرتر

 جوانان  یدروماتوئ یتاز آرتر یدرد مفصل ناش 

  یابدیم یفتر است و در ادامه روز تخفها بددر صبح

دارد  امکانها است .در زانوها، پاها و دست درد

 رفتنباشد از راه یحتوض قادر به که ینا بدون کودک

  بلنگد. یا کند امتناع

 مفاصل و احساس گرما  التهاب،در مفاصل  تورم

 هنگام لمس آن ها 

  در  اهیتدست دادن عالقه به فعال،از خستگی

  .یزمان باز

 و لرز همراه یپوست با بثورات یعطور شا به تب 

 . است

  وزن کاهش ،اشتهاییبی  

 گاهی( یخون کم( 

 حالییب ،پذیریتحریک   

 گاهی(   یلنفاو یهاگره تورم( 

 گاهی(   چشم یو قرمز درد( 

 (ی)گاه    یصدر قفسة درد 

 :جوانان یدروماتوئ یتآرتر یصتشخ

 یدروماتوئ یتآرتر یصتشخ یبرا یواحد یشآزما یچه

جوانان با وجود  یدروماتوئ یتجوانان وجود ندارد. آرتر

 6چند مفصل به مدت حداقل  یافعال در دو  یتآرتر

 یروجود سا ینکه)پس از اسالگی  13در سن زیر هفته 

 شود.  یداده م یصها رد شده باشد( تشخ یماریب

   یمنیخود ا یتوضع یرسبر خون، از جمله یشآزما.1

 ممکن مفصل ییراتتغ . البتهاز مفاصل یبردار عکس.2

 خود را در عکس یزن یماریب ییانتها تا مراحل است

 ندهند.   نشان مفصل

 

 :جوانان یدروماتوئ یتعالئم هشداردهنده آرتر

 یمارانرنگ در ب یصورت یپوست یهادانه یاباال و  تب

 شده است یدهجوانان د یدروماتوئ یترمبتال به آرت

 یط که است یمنیخود ا اختالل علت احتماالً به :  علل

. بروز کندیم حمله یخود بافت به بدن یمنیا دستگاه آن

 یا یجسمان استرس باعث بار، اغلب یناول یبرا یمعال

 . شودیم یعاطف

  ارث:  خطر   دهندة یشافزا عوامل

 : یاحتمال عوارض

، چشم ، مثالً التهاباز مفاصل یرغ ییهابافت شدن متأثر

قلب.  عضلة یا دور قلب پردة ، التهابطحال شدن بزرگ

طور  به مفصل ساختمان خوردن هم و به شکل تغییر

 یمیدا

 

 :  درمان

ا به نظر پزشک که طوالنی دادن داروهای ضد التهاب بن.1

 کم یا قطع میگردد.پزشک مدت بوده و با نظر 

، کودک خانوادة به کمک یبرا مشاوره یا یدرمان روان.2

 مدت یطوالن یماریب از عهدة یخوب تا آنها بتوانند به

 کودک در درمان عامل ینمهمتر ید. شایندبرآ کودک

  باشد.  یاز و یعاطف یتحما

 یافته شکل ییرتغ مفصل کردندرست یبرا جراحی.3

  ( ی)گاه



 نکات قابل توجه:

 تختة یک ،یستن سفت کودک تشک اگر .1

  . یدقرار ده تشک یرچندال ز یمضخ

 ینهمعا بار در سال 2 حداقل یدبا کودک چشم .2

 یصوجود دارد زود تشخ در چشم یشود تا اگر التهاب

  شود.  داده

 به یعاد مدرسه به کودک که است مهم سیارب .3

 یدبا باشد، مدرسه الزم برود. هر جا که طور روزانه

 کودک یازهاین کردن برآورده یبرا یاضاف خدمات

 کند.  فراهم

 : یماریب یندر زمان ابتال به ا فعالیت

کند، مگر  استراحت در تخت یدبا ، کودکحمله هنگام* 

 . یابند یفتخف یمعال یرو سا تب که یمانز، تا توالت یبرا

 ملتهب از مفصل یتو حما حفاظت یدارد برا مکانا*

 ، کودکحمله از رفع سپباشد.  یضرور از آتل استفاده

 یرد،را از سر بگ یعاد یها یتفعال یجتدر به تواندیم

بپردازد.  استراحت هرا ب ییهاروز ساعت یدر ط یدبا البته

-12 حداقل یدبا شود و هر شب خسته یادز یدنبا کودک

 بخوابد.  ساعت 10

را  از حرکات یخواهد شد. بعض یهتوص فیزیوتراپی*

 یناز آنها را والد یدهد، و بعض انجام تواندیخود م کودک

 یهتوص حرکات دهند. انجام انجام کودک یبرا توانندیم

 ناتوان تا درد و اثرات کندیم کمک یراز است مهم شده

 برسند.  حداقل به یماریب کنندة

 برنامه یگاه ،یمعال یادوره ییراتتغ یلدل به*

 . خواهد داشت ینیبازب به یازن یزیوتراپیف

در  کودک بدن که ییهاورزش از انجام یطور کل ه*ب

 شود، اما کودک یخوددار یدبا ردگییقرار م ضربه معرض

 یندر زمان ابتال به ا یتفعال یگرشود تا در د یقتشو یدبا

 کند.  شرکت اجتماع یا ، خانهمدرسه یها یماریب

 : ییغذا رژیم

باشد، در  داشته و متعادل یمغذ یمرژ یک یدبا کودک

 نمود.  خوردن به یقتشو یدرا با یو حال ینع

 

 به پزشک مراجعه نمود؟  یدبا یطیشرا درچه

 را دارد.  کودکان ییدروماتو یتآرتر یمشما عال کودک  

 قفسة درد◦دهند:  یرو درمان هنگام به یرز عالیم 

   تب یا صدری

 یهتوج و بدون یدجد عالیم . 
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