
»میزگرد سالمت« درباره مشکالت مفصلی
خانم آیلین با حضور

دکتر مجید حیدریان فوق تخصص درد،
دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان و

دکتر ابراهیم عباسی فیزیوتراپیست

درد و درمان 
آرتــریــت 
روماتویید

خانم آیلین مرادی یکی از خوانندگان »سالمت« هستند 
که چندی پیش در تماسی با هفته نامه خواستند تجربه 
خود را در اختیار دیگر خوانندگان بگذارند و درباره 
درمان نوینی صحبت کنند که دردشان را رفع کرده. 
در »میزگرد سالمت« این هفته ضمن انتشار گزیده ای از صحبت های 
ایشان درباره مشکلشان، با متخصصان »سالمت« نیز درباره مشکلی 

که نزدیک به 12 سال ایشان را آزار می داده، گفت وگو کرده ایم.

 سميه 
مقصودعلي 

میزگرد سالمت 19شماره پانصد وچهل وهشت  شنبه سی آبان نودوچهار

تشدید 
آرتریت روماتویید
 پس از زایمان

توصیه ها و هشدارهای ورزشی 
در آرتریت روماتویید

 دکتر شیرین نیرومنش
 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر ابراهیم عباسی
رئیس کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی

نگاه متخصص زنان نگاه فیزیوتراپیست

آرتریت روماتویید اختاللی در سیستم 
التهاب  باعث  که  است  بدن  ایمنی 
شروع  با  معموال  می شود.  مفاصل 
بیماران  جسمی  وضعیت  بارداری، 
بهبود می یابد ولی 6 تا 8 هفته پس از 
تولد نوزاد، همان طور که خانم آیلین 
تشدید  به دلیل  کرده اند  اشاره  هم 
ضعف سیستم ایمنی، بیماری مجدد 
عود می کند. به همین دلیل به بیماران 
مبتال توصیه می شود بالفاصله بعد از 
زایمان، به پزشک متخصص مراجعه 
کنند تا اقدام های درمانی الزم برایشان 

انجام شود. 
به تمام خانم هایی که به بیماری های 
مبتال  ایمنی  سیستم  تضعیف کننده 
هستند توصیه می شود قبل از بیماری 
به متخصص مراجعه کنند و آزمایشات 
الزم را انجام دهند. در این بیماری ها 
آنتی بادی می سازد و  بدن علیه خود 
در برخی موارد احتمال سقط جنین را 
افزایش می دهد. در صورت مشاهده 
مشکل در بارداری و احتمال سقط، 
مانند  کورتونی  داروهای  پزشک 
دگزامتازن، پردنیزولون و گاهی حتی 
آسپیرین بچه 80 را برای خانم باردار 
تجویز می کند تا احتمال سقط کم 
این  از  یک  هر  تجویز  البته  شود. 
داروها باید بعد از انجام آزمایش و 
شروع  مشکل  مشاهده  در صورت 
شود. به عالوه، برای اقدام به بارداری 
بیمار باید نامه ای از پزشک داشته باشد 
چون مبتالیان به آرتریت روماتویید در 
طول درمان، داروهایی مانند کورتون 
با دوز باال و داروهای تضعیف کننده 
سیستم ایمنی مصرف می کنند که برای 
بارداری خطرناک است و در 3 ماهه 
اول روی جنین در حال شکل گیری 

اثر منفی می گذارد.

باید هنگام ورزش  بیماران مبتال به روماتویید مفصلی 
بسیار محتاط باشند. روش ورزش در این بیماران با افراد 
سالم تفاوت دارد و به اقدامات خاصی برای پیشگیری 

از آسیب به مفصل نیاز دارند. 
این بیماران باید زیر نظر متخصص تمریناتی را انجام دهند 
که فشار روی مفصل را کم و در عین حال به تقویت 
تمرینات  به  بیمار  فرد  کند.  کمک  عضالت  ساختمان 
کششی منظم نیاز دارد در غیر این صورت درد باعث 
خشکی مفصل و از کار افتادگی تدریجی آن می  شود. 

شنا و آب درمانی از جمله ورزش هایی است که برای 
مبتالیان به روماتویید توصیه می شود. دمای آب بین 42 
تا 43 درجه است و این موضوع باعث کاهش التهاب 

و افزایش دامنه حرکت می شود. 
ورزش های همراه با جهش و پرش و ضربه برای این 

بیماران مناسب نیست. 
گرچه مفصلی که تخریب شده قابل برگشت نیست اما با 
تمرینات ورزشی می  توان التهاب تاندون ها و عضالت را 
کاهش داد و توان حرکتی را به بیمار برگرداند و از تخریب 
بیشتر مفصل پیشگیری کرد. کاردرمان ها و متخصصان 
فیزیوتراپی بعد از کاهش درد و التهاب می توانند به بیمار 
کمک کنند حرکات ریز را آغاز کند. در عین حال باید از 
نظر روانی نیز روی بیمار کار کرد زیرا افسردگی خود 
باعث افزایش درد می شود. دوچرخه سواری، پیاده روی 
و شنا ورزش های کم فشاری است که به بیماران توصیه 

می شود. 
برای تقویت عضالت مثال در مچ دست به فرد توصیه 
می شود کاغذی را بین 2 انگشت نگه دارد. این ورزش 
کمترین فشار را به مفصل وارد می کند. اگر عضالت 
ورم یا درد داشته باشد، باید میزان، شدت و تعداد 
تمرینات را کم و تمرینات را به جای یک بار در روز 

در طول روز پخش کرد. 
تمرینات هوازی و استقامتی نیز برای تقویت عضالت 
الزم است و جلوی آسیب به مفصل را می گیرد. تمرینات 
کششی و گرم و سرد کردن بدن از جمله ملزوماتی است 
که بیماران حین ورزش نباید از آن غفلت کنند. ظرف 
شستن، بغل کردن فرزند و انجام کارهای روزانه همگی 
جزو تمریناتی است که به تقویت عضالت کمک می کند و 

اگر زیر نظر متخصص باشد، می تواند کمک کننده باشد.

آنچه سوژه هاي »ميزگرد سالمت« درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين 
صفحه بخوانيد.شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد سالمت« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.

»نزدیک به 12 سال است به آرتریت روماتویید مبتال هستم. اوایل تنها انگشتانم درگیر بود اما بعد از بارداری و زایمان مچ دست راستم به شدت 
دچار التهاب و درد شد به نحوی که دیگر نمی توانستم فرزندم را بغل بگیرم یا کارهای منزل را انجام دهم. میزان التهاب به حدی زیاد بود که 
دستم سنگین و افتاده شده بود و بدون اختیار به اطراف می خورد. داروهای روماتیسم و مسکن های ضددرد قوی مصرف می کردم. اوایل مسکن ها 
جواب می داد اما به مرور دیگر تاثیر نداشت. حتی تزریق کورتون در مفصل هم دردم را کم نمی کرد. متخصص روماتولوژی معتقد بود باید مایع 
درون مفصلی را تخلیه و مچ را با مهره فیکس کند تا حرکت نداشته باشد و ایجاد درد نکند و به مرور التهابش کاهش یابد. قصد چنین عملی 
داشتم که یکی از دوستان مرا به کلینیک درد معرفی کرد. آنجا تزریق ازن در مفصل انجام دادم که باعث شد بعد از 3 بار تزریق التهاب کامال از 
بین برود و مصرف مسکن را کنار بگذارم و کاردرمانی را شروع کنم تا حرکات ریز مچ نیز برگردد. این درمان نو است. من آنقدر مستاصل بودم 

که انجامش دادم اما لطفا درباره عواقب احتمالي آن اطالع رساني کنید.«

خانم آیلین که ظاهرا با تزریق ازون مشکلش بهبود یافته، می گوید:
تزریق ُاُزن دردم را ساکت کرد

دکتر مجید حیدریان عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا... می گوید:
خاصیت ضدالتهابی ُاُزن 3 برابر کورتون است

: در مورد درمان جدیدی که روی 
خانم مرادی انجام شده بفرمایید.

چندی پیش خانم جوانی با سابقه 12 ساله 
آرتریت روماتویید به کلینیک درد مراجعه 
کرد. ایشان به روماتیسم مفصلی مبتال بودند 
و مفصل مچ دست راستشان به شدت درگیر 
بود. همکاران روماتولوژیست برای ایشان 
انجام داده و  تزریق کورتون درون مفصل 
تحت درمان با داروهای تضعیف کننده سیستم 
ایمنی بودند. شدت درد در ایشان به حدی 
بود که نمی توانستیم به پوستشان دست بزنیم 
و معاینه کنیم. مچ دست به شدت ملتهب 
ایشان  به  به حدی که  بود  افتاده  کار  از  و 
توصیه شده بود طی عملی مفصل مچ دست 
را پیچ  کنند تا ثابت شود و به این ترتیب درد 
فروکش کند. این بیمار داوطلب تزریق ازن 
داخل مفصلی برای 3 نوبت شد. این تزریق 
با بی حسی موضعی و با سوزن های بسیار 
ظریف انجام می شود. گاز ازن به حجم 3-5 
سی سی داخل مفصل و اطراف آن جایی 
که تاندون ها التهاب دارند، تزریق می شود 
و به کاهش درد و التهاب کمک می کند.

: انجام این درمان به چه افرادی 
توصیه می شود؟

یا  آرتروز و روماتیسم  به  مبتال  بیماران  به 
افرادی که دچار درد و التهاب در مفاصل 
به  همیشه  هستند.البته  آرنج  و  شانه  زانو، 

بیماران می گوییم که نمی توان بدون معاینه 
و بررسی شرح حال قانون کلی داد.

: ازن چطور به کاهش درد و التهاب 
کمک می کند؟

ازن از اکسیژن تهیه می شود و خصوصیات 
داخل  آن  تزریق  و  دارد  به فردی  منحصر 
مفصل تغییراتی را ایجاد می کند که باعث 
فروکش کردن درد می شود. ازن التهاب را 
ساکت می کند و خاصیت ضدالتهابی آن 5-3 
برابر استرویید ها و کورتون است. تزریق ازن 
کنار کاهش التهاب، سلول های سازنده بدن 
را تحریک می کند و به ترمیم مفصل کمک 
خواهد کرد. از طرفی، باعث نرم شدن مفصل 
می شود.  کندروبالست ها  مجدد  فعالیت  و 
همچنین ازن به تعدیل سیستم ایمنی در ناحیه 
کمک می کند و با تاثیری که بر واسطه های 
ایمنی را در مفصل  ایمنی می گذارد سطح 
متعادل می کند و مفصل را به سمت شرایط 

طبیعی می برد.

: تزریق ازن عارضه ای ندارد؟
استفاده  روز  پزشکی  در  حاضر  حال  در 
هر  بدون  و  می شود  توصیه  ازن  گاز  از 
نوع عارضه ای است. تزریق ازن عوارض 
کورتون مثل پوکی استخوان، افزایش فشار 
خون یا به هم ریختگی قند خون را ندارد. 
ازن ماده ای استریل کننده است بنابراین این 
تزریق خطر عفونت را هم باال نمی برد و 
جایگزین مناسبی برای ژل ها و PRP در 
درد زانو و آرتروز است. تزریق گاز ازن 
می تواند  و  است  دردی  بدون  تقریبا  کار 

باعث بهبود شود.
: قبل از تزریق به اقدام خاصی 

نیاز است؟
قبل از تزریق هیچ اقدامی الزم نیست و تنها 
افراد دچار فاویسم به این گاز حساسیت 
این  افراد می توانند سرپایی  دارند. سایر 
بین 2  بهبود  آثار  انجام دهند.  را  تزریق 
تا 6 هفته بعد از تزریق نمود پیدا می کند 
اقدامات  با سایر  و هزینه آن در مقایسه 
درمانی مثل تزریق ژل اسید هیالورونیک 
یا PRP بسیار کمتر است. تزریق ازن به 
کیت یا ترکیبات خاصی نیاز ندارد و با توجه 
قیمت  ژنراتور است،  به  نیاز  تنها  اینکه  به 
کتاب های  در  درمان  این  کد  دارد.  پایینی 
بیمه جدید نیز آورده شده اما هنوز بیمه ها 

پذیرش ندارند.

نگاه فوق تخصص درد

این تزریق خطر 
عفونت را باال نمی برد 
و جایگزین مناسبی 
 PRP برای ژل ها و
در درد زانو و آرتروز 
است

کورتون رفت، ازن آمد
استفاده از کورتون برای تزریق داخل مفصلی یا تزریق اطراف 
بافت ها و تاندون های آسیب دیده، روشی است که سالیان متمادی 
به عنوان روش موثری در کاهش درد و التهاب و درمان بیماران 
مبتال به دردهای عضالنی اسکلتی کاربرد داشته و دارد. افزایش 
فشار خون، باال رفتن قند خون، ضایعات پوستی، مشکالت قلبی، 
چشمی و نارسایی غده فوق کلیوی از عوارض استفاده از کورتون 
و مصرف مزمن این دارواست. تالش های پزشکی برای یافتن 
جایگزین موثر برای این دارو، استفاده از گاز ازن را به عنوان 
روشی سالم در درمان دردهای مفصلی و عضالنی مطرح کرد. 
خاصیت ضد میکروبی گاز ازن در حدی است که از آن در 

ضدعفونی کردن هوا و آب استفاده می شود و به این دلیل شانس 
عفونت در اثر تزریق ازن نسبت به روش های دیگر کمتر است.


