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با سپاس از همه ی آموزگارانم در طب، به ویژه معلم بزرگ روماتولوژی 
استاد فریدون دواچی که درک بسیاری از مفاهیم اساسی در روماتولوژی 

را وام دار ایشان هستم.



درروماتولوژیبهدودستهبیماریهاپرداختهمیشود:
غیرخودایمنی بیماریهای و چندسیتمی درگیری یا و موسکولواسکلتال سیتم درگیری با خودایمنی بیماریهای

دژنراتیو،متابولیکوناشیازمیکروتروما.
ازشایعترینشکایتهایمراجعهکنندهبه ناراحتیهایروماتیسمییکی بیماریها، از اینگستره بادرنظرگرفتن
پزشکانعمومیراتشکیلمیدهد.یکجنرالیستحتماًدرطبابتروزمرهخودبهمشکالتروماتیسمیبرخوردخواهد
نظام مخارج در باعثصرفهجوییعظیمی میتواند غیرخودایمن موسکولواسکلتال دردهای با مناسب برخورد کرد.
سالمتشودوبهطورقابلتوجهینیزبهبیمارانکمککند.درموردبیماریهایخودایمندانشکافیجنرالیستها

میتواندباعثتشخیصوارجاعبهموقعبیمارانشودوتاثیربزرگیدردرمانبهموقعآنانداشتهباشد.
امیدواریمگفتار/نوشتارحاضرگامیهرچندکوچکدرراهرسیدنبهاینهدفباشد.
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دردمزمنعمومیبدنازشکایاتنسبتاًشایعدرمراجعاتپزشکیاست.ازجملهعللدردعمومیمیتوانبهموارد
زیراشارهکرد:

دردسایکوژنیکوفیبرومیالژی)رجوعشودبهمبحثفیبرومیالژی(،بیماریتیروئید)بهویژههیپوتیروئیدی(،کمبود
شدیدویتامینDواستئوماالسی،فقرآهن،هیپرپاراتیروئیدی،تبمالت،بیماریمغزاستخوان)بهویژهمیلوممولتیپل(،
و التهابی( میوزیت و لوپوس روماتوئید، آرتریت روماتیکا، )پلیمیالژیا خودایمنی سیستمیک التهابی بیماریهای

استئوآرتریتجنرالیزه.
براساستشخیصهایافتراقیذکرشدهدرباالاولیناقدامدرمواجههبادردعمومیبدنجستوجویسرنخهایبالینی

مهمدرشرححالومعاینهیآناست:
درسنباالبهمیلوموپلیمیالژیاروماتیکابایدتوجهیویژهداشتوچکESRمیتواندکمککنندهباشد.درمان

براساسعلتانجامشود.
سنباالودردعمدتاًکمربندشانهای-لگنیوخشکیصبحگاهیمطرحکنندهیپلیمیالژیاروماتیکااست.

درخانمهاهیپوتیروئیدی،فقرآهنولوپوسبایدمدنظرباشد.
درصورتیافتنسرنخبالینیخاصبررسیپاراکلینیکدرراستایآنانجاممیشود.درصورتنبودسرنخبالینیبهنفع

علتیخاصبررسیهایاولیهزیرمیتواندقبلازبرچسبفیبرومیالژی/سایکوژنیکبودندردمناسبباشد:
CBC،ESR،Ca،P،25OHD ،TSH،پروفایلآهندرخانمهادردورهیباروری.

درهرسنوجنسیدردسایکوژنیکوفیبرومیالژیازعللشایعدردبدناست؛امابایدبرحسبسنوجنسوسایر
سرنخهایبالینیقبلازآنبهعللارگانیکتوجهکرد.
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درمواجههبادردیکناحیهیمفصلیابتدابایددرگیریخودمفصلراازدرگیریبافتهایاطرافمفصل)تاندونو
لیگامان،بورس،استخوان(افتراقداد.

ابزاراصلیاینافتراقشرححالومعاینهاست.

شرححال

محلدرد:درددرپریآرتریتهامعموالًلوکالیزهاست؛اّمادرآرتریتدرکلمفصلحسمیشود.مثاًلدربیماریکه
درناحیهیلترالمچدستیاآرنجدارد،بیشترپریآرتریتمطرحاستتاآرتریت.

خشکیصبح:خشکیصبحگاهیبیشتربهنفعآرتریتاست،البتهدرمواردیکهدرپریآرتریتالتهابقابلتوجه
وجودداشتهباشدممکناستدردصبحگاهیدرناحیهیمبتالوجودداشتهباشد.

معاینه

کریپتاسیون،افیوژنمفصلی،تورموتندرنسکلمفصلبهنفعدرگیریمفصلیوتندرنسبایابدونتورملوکالبهنفع
درگیریاطرافمفصلیاست.

نکته مهم
همدرشرححالوهمدرمعاینهیککلیدتشخیصیاصلیبرایتشخیصپریآرتریتوجوددارد:دردپریآرتریت

بیشتردرحرکاتفعال-درمقایسهباحرکتدادنپاسیواندامتوسطمعاینهگر-حسمیشود.
بهویژهدرددرحرکتخاصیازاندامیاوقتیاندامدرزاویهیخاصیحرکتمیکندقویاًمطرحکنندهیپریآرتریت
است.شماممکناستاسمآنپریآرتریتراندانیدامابراساساینویژگیحدسمیزنیدپریآرتریتیوجودداردو

درمانهایعمومیپریآرتریتهارابرایبیمارتجویزمیکنید)رجوعشودبهفصلپریآرتریتها(.

ناحیهیگرفتار

شناختالگوهایشایعپریآرتریتبهتشخیصکمکفراوانیمیکند.
دردشانهبهطورشایعناشیازدرگیریپریآرتیکولراست.

دردلترالیامدیالآرنج،دردلترالمچدست،دردمدیالوپایینیالترالوباالیزانو،دردپشتقوزکهایپا،درد
پروگزیمالکفپاازجملهالگوهایپریآرتریتاست)برایجزئیاتبیشتررجوعشودبهفصل»پریآرتریتها«(.

درصورتیکهشرححالومعاینهمطرحکنندهپریآرتریتباشد،براساسمحلدرگیریتشخیصودرمانمتناسب
علل مزمن، یا حاد و یاچندمفصلی تکمفصلی درگیری برحسب آرتریت، بودن مطرح درصورت میگیرد. صورت

مختلفیمطرحمیشودکهدرفصولمربوطهذکرشدهاست.
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دردمزمنتکمفصلیعمدتاًدودستهعلتدارد:التهابمزمن)عمدتاًناشیازالتهابخودایمنمزمنبهویژهRAیا
عفونتمزمنبهویژهTB(،درگیریدژنراتیو)آرتروز(.

سایرمواردیکهبایدازدرگیریمفصلیافتراقدادعبارتانداز:پریآرتریتمزمن)رجوعکنیدبهفصل»آرتریتیاپریآرتریت«(،
تومور)تصویربرداریدرموارددردلوکالیاغیرتیپیک(وAVN)نکروزآواسکوالراستخوانمثاًلدردردیکطرفهیهیپیازانو

بهویژهباوزنگذاریدرکسیکهبهطورمزمنکورتونمصرفمیکندمخصوصاًدرافرادمبتالبهلوپوس(.
از ناشی میکند مراجعه روماتولوژیست( نیز )و جنرالیست به که تکمفصلی مزمن درد موارد عمدهی عمل در
و عفونی( یا خودایمن التهاب از )ناشی مزمن التهابی درگیری از آن افتراق در پزشک هنر و است استئوآرتریت
ارجاعمواردالتهابیبهروماتولوژیستاستوعمدهیابزاراینافتراقشرححالوبهخصوصمعاینهاست.دردرگیری

چندمفصلینیزبینآرتروزوالتهابمزمنبایدافتراقداد.

شرححال

درسنجوانتااوایلمیانسالیآرتروزکمتررخمیدهدوبنابراینکفهیتشخیصعلتالتهابیسنگینمیشود.
خشکیصبحگاهیمفصلیطوالنی)بیشازنیمساعتوبهویژهبیشازیکساعت(بهنفععللالتهابیبهویژهآرتریت

روماتوئیداست.
نکتهیدیگردرشرححال،جستوجویعالئمدرسایرمفاصلاست،گاهدردیکمفصل)مثاًلزانو(غالباستوبیمار
دردسایرمفاصلراذکرنمیکند؛ولیدرپرسشبیشترمشخصمیشودبیمارخشکیصبحگاهیعمومیودرد–
بهویژهصبحگاهی-درسایرمفاصلداردکهدراینمواردتشخیصآرتریتروماتوئید)درکناراستئوآرتریتژنرالیزه(

مطرحمیشود.

معاینه

تورمسینوویال بدون افیوژنخفیف البته است. التهابی افیوژنمفصلیمطرحکنندهیعلت و تورمسینوویال وجود
ممکناستدراستئوآرتریتنیزدیدهشود.

درمواردیکهسنباآرتروزمتناسباستومعاینهیمفصلنیزباآرتروزمطابقتدارد)کریپیتاسیون،تورماستخوانی-
رجوعشودبهفصلآرتروز(وافیوژنخفیفبدونتورمسینوویالوجوددارد،برخوردمنطقیمیتوانداستراحتدادنبه

مفصلومعاینهیمجددباشدکهدرصورتتداومافیوژنبرخورد،مانندمواردالتهابیخواهدبود.

رویکردتشخیصی

درصورتمطابقتکاملشرححالومعاینهباآرتروزاقدامتشخیصیبیشتریالزمنیستودرمانآرتروزآغازمیشود.
درصورتشکبهدرگیریالتهابیمهمتریناقدامارجاعبهروماتولوژیستخواهدبود.

دراینمواردمیتوانبررسیهایپاراکلینیکزیررادرخواستکردوبیمارراارجاعنمود:
CBCESRCRPRFantiCCPPPDوXrayازمفاصلگرفتار.

روماتولوژیستدربرخوردتشخیصیعالوهبربررسیآسپیرهیمفصلیگاهبرایرّدعللعفونی)TB(بیوپسیسینوویوم
انجاممیدهد.درمانبراساستشخیصنهاییصورتمیگیرد.
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مونوآرتریتحاد

مونوآرتریتحادیعنیالتهاب،تورم،افیوژن،گرمیوگاهقرمزیمفصلظرفچندساعت.
مونوآرتریتحادغیرتروماتیکدوعلتعمدهدارد:

عفونتورسوبکریستال.علتکمترشایعهمارتروزناشیازکوآگولوپاتیاست.البتههمهعللپلیآرتریتمیتوانندبا
مونوآرتریتمراجعهکنند؛ولیاینتظاهرشایعنیست.

باشد)رجوع ازرسوبکریستالوجودداشته افتراقعفونتحادمفصلی برای درشرححالممکناستسرنخهایی
شودبهفصل»کریستالوپاتی«(؛اّمادرعمل-دراکثرموارد-تنهاراهافتراقآسپیراسیونمفصلوبررسیازنظرسلول،

کریستال،اسمیروکشتاست.
بنابراین،جنرالیستدرمواجههبامونوآرتریتحاددرصورتیکهتبحروامکانآسپیراسیونمفصلراداشتهباشد،
سفتریاکسون( گرم )یک آنتیبیوتیکی دوز اولین و مینماید ارسال فوق بررسیهای برای کرده، آسپیره را مفصل
ارجاعمینماید.درصورتیکه اورژانسی بهصورت را بیمار درغیراینصورت و ارجاعمینماید را بیمار کرده، تزریق را

آسپیرهیمفصلیخونیباشد،بررسیشمارپالکت،PT،PTTوBTضروریاست.

الیگوآرتریتحاد

عللالیگوآرتریتحادمشابهمونوآرتریتحاداستبااینتفاوتکهعللاتوایمیوننسبتبهمونوآرتریتشایعتراست.
دررأساینعلل،آرتریِتراکتیواست.سارکوئیدوزنیزمیتواندباالیگوآرتریتحادمراجعهکند.کریستالوپاتیوعفونت

نیزگاه3-2مفصلرادرگیرمیکنند.



12

RAولیهمچنینSLEو دودستهعلتدردپلیآرتیکولرمزمنعبارتانداز:آرتروزوالتهابهایخودایمن)عمدتاً
اسپوندیلوآرتروپاتیها(.]رجوعکنیدبهفصل»آرتروز«و»آرتریتروماتوئید«[البتهبهطورناشایعکریستالوپاتیهاهم

میتوانندپلیآرتریتمزمنبدهند.
دراینجارسالتاصلیجنرالیستافتراقآرتروزازآرتریتوارجاعآرتریتبهروماتولوژیستاست.

درعمدهمواردبراساسشرححالومعاینهمیتوانایندوراازهمتشخیصداد.

شرححال

خشکیصبحگاهی

عالمتکلیدیالتهابمفصل،خشکیصبحگاهیاست؛یافتناینعالمتدرشرححالیکهنراستوراهاصلیآن
پرسشکلیازوضعیتبیماردرزمانبیدارشدنازخواباست)صبحکهبیدارمیشویچطوری؟...صبحباظهرفرق

میکند؟(.
اجازهدهیدبیمارداستانبیدارشدنازخوابراتعریفکندومهمآناستکهدرمجموعهیصحبتهایبیماربتوانیم

دریابیمماهیتدردالتهابیاستیامکانیکال.
خشکیصبحگاهیدرRAعالوهبرمفاصلدرگیرممکنبهصورتخشکیعمومیکلبدنوجودداشتهباشد.

الزمبهذکراستدرآرتروزنیزممکناستدرابتدایصبحخشکیمختصریدرمفاصلمبتالحسشودکهمعموالً
ظرفچنددقیقه)وحداکثر0.5ساعت(رفعمیشود.

دردنیمشبیکهبیمارراازخواببیدارکندنیزبهنفعدرگیریالتهابیاست.اگرچهگاهدرآرتروزشدیدنیزدیدهمیشود.

معاینه

مفاصلبهدقتبایدازنظرتورمسینوویالتندرنس،افیوژنوگرمیمعاینهشوند.
البتهدرمواردخفیفممکناستتنهایافته، التهاباست، تورمبافتنرمناحیهیمفصلیقطعیترینیافتهبهنفع

تندرنسمفصلباشد.
تورماستخوانیوکریپتاسیونمطرحکنندهیآرتروزاست.

محلدرگیری)شرححالومعاینه(

درگیریمزمنبرخیمناطقبیشترمطرحکنندهیآرتروزاست:
DIPs، CMC1، MTP1

درگیریبرخیمناطقبیشتربهنفعبیماریالتهابی)RA(است:
مچدستها،آرنجها،MCP1 ،MTP5،مچپا
درگیریPIPs،زانووهیپدرهردودستهبیماریدیدهمیشود.البتهدرRAمناطقذکرشدهدرآرتروزهمممکن

استدرگیرشود؛ولیدرگیریآنهابهصورتغالببعیداست.
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اقداممناسب

درصورتیکهشرححالومعاینهکاماًلباآرتروزمطابقتداشتهباشد،جنرالیستدرمانمناسبراآغازمیکند)رجوع
شودبهفصل»آرتروز«(.

درصورتیکهیافتههابهنفعالتهابمزمنچندمفصلیاستیادرمواردبینابینیکهشکبهدرگیریالتهابیهمچنان
وجودداردمهمتریناقدامارجاعبهروماتولوژیستخواهدبود.

دراینمواردبررسیپاراکلینیکزیرتوصیهمیشود:
CBS,ESR,CRP,RF,antiCCP,ANA,Creatinin,ALT

دربعضیمواردXrayدرنواحیدرگیرمیتواندبهافتراقآرتروزازRAکمککند.
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کمردردحاد

کمردردحاد)مدتکمترازیکماه(بسیارشایعاستودرعمدهیمواردناشیازعللغیراختصاصیموسکولواسکلتال
)اسپاسمعضله،آسیبلیگامانو...(استوخودبهخودخوبمیشود.عدهایازبیماراندچارآسیبدیسکهستندکه
عمدهیاینبیماراننیزخودبهخودخوبمیشوند؛امادرتعدادکمیازآنهاهرنیشدیددیسکباعثفشاربهنخاع
یاسندرومدماسبی)بیاختیاریادرار/مدفوع،بیحسیناحیهیآنال(یاپارزیناشیازفشاربهچندریشهیعصبی
میشودومداخالتفوریوجدیالزمدارد.علتدیگرکهدرسنباالبهویژهدرزنانمسندیدهمیشود،فشردگی

مهرهیناشیازپوکیاستخوان)compressionfracture(است.
کمترازیکدرصدکمردردهاناشیازعللجدیخطرناک)عمدتاًمتاستازوعفونت(است.

اقدامجنرالیست

وظیفهیاصلیپزشکدرمواجههباکمردردحاد،بررسیبالینیاحتمالوجودعللجدیاستودرعمدهیمواردهیچ
بررسیپاراکلینیکومداخلهیدرمانیتهاجمیالزمنیستوبهترینکارآموزشبیماروعدممداخلهیزیاداست!

پزشکبایدبهسؤاالتزیرپاسخدهد:
1. آیا عالمت نورولوژیک جدی وجود دارد؟

منظورازعالئمجدی،اختاللموتور)پارزی(دراندامتحتانیکهمحدودبهیکریشهیعصبینباشد،بیاختیاری
یااحتباسادراری،بیاختیاریمدفوعوبیحسیناحیهیآنالاست.

بنابراین،راهرفتنبیمارراببینید.ازبیماربخواهیدرویپنجهوپاشنهیپاراهبرود.بیحسیناحیهیآنالووجود
بیاختیارییااحتباسادرارییابیاختیاریمدفوعرابررسیکنید.درعمدهیبیماران،همهیمواردفوقطبیعیاست.
البته،صرفضعفدورسیفلکشنمچپادرراهرفتنرویپاشنهبهتنهایییاضعفپالنتارفلکشن)راهرفتنرویپنجه(
بهتنهاییاقدامفوریالزمندارد.درصورتوجودعالئمنورولوژیکجدی،فوراًبیماررابهارتوپدیاجراحاعصابارجاعکنید.

2. آیا شواهدی به نفع عفونت مهره یا آبسه ی اپی دورال وجود دارد؟
وجودتب،سوءمصرفموادوریدی)هروئین(،عفونتجدیاخیر)مثاًلپنومونییاپیلونفریت(وضعفسیستمایمنی
)مثاًلایدزپیشرفتهیاشیمیدرمانی(مطرحکنندهیاحتمالعفونتاست.درمعاینه،تندرنسشدیدزایدهیخاری

دردقباچکشرفلکسمطرحکنندهیعفونتاست.
عمدهیبیمارانفاقدشواهدعفونتهستند.درصورتوجوداینشواهد،CBCوESRیاCRPدرخواستکنیدوبیمار

رابهمتخصصعفونی،روماتولوژیستیاارتوپدجهتتصمیمبرایانجامMRIارجاعنمایید.
3. آیا شوهدی به نفع متاستاز وجود دارد؟

دربیماریکهدچارکانسرفعالیااخیراستیاعالئممشکوکبهکانسر)مثاًلبیاشتهاییوکاهشوزنقابلتوجه(
دارد،XrayوESRدرخواستکنیدوبیماررابهارتوپدجهتبررسیبیشترارجاعنمایید.
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