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  آرتروزسيستم خدمات مشترک برای 
OsteoArthritis Service Integration System  

  
   مفاصل لگن و زانوآرتروزدر باره 

About Hip and Knee Osteoarthritis 
  

. آيدوجود ميصل بدر مف (cartilage)غضروف  تخريب ای است که بر اثربيماری) osteoarthritisآستئوآرتريتيز ( آرتروز
توانيد تخوان ران مرغ را بيرون بکشيد مياگر اس. سر استخوان ها غضروف می گويندسخت با بافت های سفيد رنگ ۀ مادبه 

وقتی که حرکت می کنيد، . بخودش جذب کندمی آيد  روی مفصل کهرا کار غضروف اين است که فشاری . ينيدآنرا بب
  .     وانند با نرمی و راحتی بر روی هم حرکت کنندفشار وارده را مانند عايق دفع می کند تا استخوان ها بتغضروف 

 
استخوان های نهايتا باعث شوند که روند و باينکه بکلی از بين  می آورند تا  فشارپيشرفت آرتروز، غضروف ها روی همبا 

 . شوددردناک مفاصل دادن  باعث می شوند که حرکت اين وضع. روی هم سائيده شوندتان 
 

تمام مفاصل ممکن است دچار .  در انتهای استخوان بوجود می آيندده هائیئزامده گی های کوچک يا در بعضی از موارد برآ
 پائين کمر،  دراين مفاصل.  بيشتر تاثير می گيرند وزن بدن را تحمل می کنند که مفاصلیلتهاب مفاصل شوند، اما معموالا

   . نگشت شصت نيز ممکن است به اين عارضه  دچار شوندمفاصل انگشتان و مفصل پايۀ ا. قرار دارندمفصل لگن، و زانوها 
 

  نکات دانستی
Quick Facts  

  می شود(osteoarthritis) آرتروز نفر دچار 1 نفر کانائائی 10از هر  •
 سالگی می رسند عوارض التهاب مفاصل در يکی از مفصل های شان 65تقريبا همۀ کانادائی ها وقتی که به سن  •

 بروز کرده است
 مفاصل بر روی زن و مرد به يکسان اثر می گذاردالتهاب  •
 است) مزمن(التهاب مفاصل بزرگترين عامل معلوليت های طوالنی مدت  •
اين بيماری از نظر مخارج در رده دوم بيماری ها . ميليارد دالر است$ 4.4مخارج آرتروز بطور کلی هر ساله  •

 قرار دارد 
شواهد و قرائن اين بيماری را در استخوان های دينوسورها و . التهاب مفاصل هزاران سال است که وجود دارد •

    !  سکلت های کشف شده از عصر يخ بندان می شود مشاهده کردا

 
  عالئم و عوارض

Signs and Symptoms  
  

بعضی ديگر فقط .  برای بعضی ها با احساس درد کرخت و مداوم در مفصل شان شروع می شود(osteoarthritis) آرتروز
 بسيار ساده ای مثل راه رفتن، از پله ها باال و پائين کارهای. که روی مفصل شان فشار می آورند احساس درد می کنندوقتی 

  . رفتن، نشستن، و يا بلند شدن از روی صندلی می توانند تبديل به اعمال مشقت باری بشوند
 

  :چنانچه هرکدام از عوارض ذيل را داريد با دکترتان مشورت کنيد

 درد کرخت در مفاصل به هنگام ورزش کردن و يا بعد از آناحساس  •
 درد، خشک شدن، ورم، و يا انعطاف ناپذير شدن مفاصل •
 هايی که مثل بشکن زدن، خورد شدن، و يا غژغژ کردن هنگام حرکت دادن مفاصلازدياد صدا •
  . خشکی مفصل ها برای مدت بيش از نيم ساعت وقتی که صبح ها از تختخواب بيرون می آييد •
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  های خطرفاکتور

Risk Factors  

اما محققين توانسته اند ليستی تهيه کنند که در آن فاکتورهائی را که خطر ابتالء به . دالئل بروز التهاب مفاصل را نمی دانيم
  .   شده انداين بيماری را باال می برند مشخص 

 .نيز باال می رود امکان مبتال شدن رفتن سن باال ولی باالتهاب مفاصل براثر باال رفتن سن بوجود نمی آيد، اما : سن •
 وزن شما را  که بيشتر،از حد بر روی مفاصل زانوها و لگنفشار غير ضروری و بيش  وزن زياد :چاقی مفرط •

 .می آوردتحمل می کنند، 
ا را مستعد می توانند باعث آسيب ديدگی مفاصل شده و آنهديگر نيز  مفصلی  بيماری های:انواع ديگر آرتروز •

 . کنند) rheumatoid arthritisرماتيسم آرتروز : برای مثال (آرتروزابتالء به انواع 
نوعی که مفاصل شما به هنگام تولد بهم متصل شده اند ممکن است نشان بدهد که آيا در آينده به التهاب : موروثی •

 .مفاصل دچار خواهيد شد يا نه
مانند بلند کردن چيزهای سنگين، ،  کارهائی تکراری روزمرهزمن يا جراحت های م:جراحت و آسيب ديدگی مکرر •

  .زانو زدن، و يا چمباتمه زدن، ممکن است عوارض مادام العمر بجا بگذارند

 
  بيماریمراحل 

Stages of the Disease  
 

باال يخواهيد از کوه اين است که ممثل . مراحل مختلف التهاب مفاصل برای افراد چالش های مختلفی نيز بهمراه می آورد
رفته و به قله نزديکتر می شويم نتنها بايد   باال رفتن از آن ساده است، اما هرچه باالتر موقتی که در دامنۀ کوه هستي. برويد

  . نيز احتياج پيدا خواهيم کردمخصوص و تجهيزات  وسائل بلکه به بکنيم تالش بيتشری
 

کسانی که در مرحلۀ اوليه اين بيماری  .اوليه، پيشرفته، و نهائی: يم می کننداين مراحل مختلف را معموال به سه دوره تقس
موقع نشستن هستند می توانند اعضاء بدن شان را به راحتی حرکت بدهند، اما وقتی که از پله ها باال و پائين می روند و يا 

تند احساس درد می کنند و ممکن است در مرحله پيشرفته، حتی زمانی که در حال استراحت هس. کمی احساس درد می کنند
افرادی که در مرحله نهائی هستند، چنانچه ممکن است برای  عمل جراحی. د وزن چيزی را تحمل کندنمفاصل شان قادر نباش

   .   مفيد باشد از درد شديد رنج می برند،مفاصل شان آسيب ديده، يا حرکت دادن مفصل برای شان مشکل باشد، و يا
  

.  به جراحی نمی کشدانيکی از اين مراحل نمی شوند، و همه کسانی که دچار اين عارضه هستند کارشفقط مل همۀ افراد شا
  .  دليل اين امر نيز بستگی به سابقه بيماری و تصميم گيری های شخصی افراد مختلف دارد

  
در کداميک از مراحل التهاب  مربوط می شود، فرقی نمی کند که وارضتا آنجائيکه به برنامه ريزی شخصی برای کنترل ع

) در وضعيتی که هستيد( کنترل عوارض تان چگونگی در باره OASIS با دکتر خود و همچنين با تيم مراقبت . مفاصل هستيد
  . برنامه ريزی کنيدمشورت و 

 


