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15 روماتولوژی 

 آرتریت روماتوئید )RA( یک اختالل سـیتمیک، التهابی و مزمن اسـت که دوره هایی 

از عـود و بهبـودی دارد. آرتریت روماتوئید دو دسـته عالئم مفصلی و خارج مفصلی دارد.
عالئم مفصلی آرتریت روماتوئید

�� پلی آرتریت قرینه که دو نکته ی مهم داره: 

ــا  ــت و پ ــچ دس ــا و م ــت و پ ــک دس ــل کوچ ــره؟ مفاص ــل رو می گی ــدوم مفاص  ک

شــایع ترین مفاصــل درگیــر در آرتریــت روماتوئیــد اســت. البتــه هــر مفصــل ســینوویالی 

مثــل ســتون  فقــرات  گردني ، شــانه ، آرنــج ، زانــو، هیــپ ، تمپورومندیبولــر و کریکوآریتنوئید 

ــر بشــه. ــه درگی هــم می تون

�� آرتریت روماتوئید مفاصل DIP دست و ساکروایلیاک را نمی گیرد. 

  با چه عالئمی همراه است؟

�� درد التهابــی، تــورم، گرمــی و محدودیــت حرکــت مفصــل: درد التهابــی مفاصــل در 

آرتریــت روماتوئیــد بــا فعالیــت بهتــر و در اســتراحت و طــول شــب بدتــر می شــود.

�� درد مکانیکال مفصل )مثل استئوآرتریت( با فعالیت بدتر می شود.

�� خشــکی صبحگاهــی التهابــی کــه بعــد از اســتراحت طوالنــی ایجــاد و بــا فعالیــت 

بهتــر میشــه کــه معمــواًل بیشــتر از یــک ســاعت اســت.

�� خشکی صبحگاهی مکانیکال کمتر از 30 دقیقه است و در استئوآرتریت دیده می شود.

�� هایپرتروفی سینوویال

�� دفورمیتی و درگیری مفاصل خاص

�� کیست بیکر در زانو

�� تنوسینوویت

�� دفورمیتــی گــردن قــو )Swan-neck( و جادکمــه ای )Boutonniere( در انگشــتان 

دســت کــه شــکل رو می بینــی..

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

6خیلی مهمآرتریت روماتوئید

 MTP زانو ومچ دست ها پلی آرتریت مزمن  با  بیماری   ۲

با تشدید عالئم مراجعه کرده  از چند سال قبل  و PIP ها 

است. خشکی صبحگاهی یک ساعته دارد و Anti CCP مثبت 

است. همه ی موارد زیر در بیمار فوق قابل انتظار است بجز: 

)پره انترنی اسفند ۹۳- قطب کرمان(

الف پارگی تاندون های اکستانسور مچ دست

ب سندرم تونل کارپ

C1-C2 Subluxation ج

د ساکروایلیت دو طرفه

۱ خانم ۳0 ساله ای با درد و تورم مفاصل از ۲ ماه قبل 

دارد.  ساعته   ۱ صبحگاهی  خشکی  است.  کرده  مراجعه 

در معاینه مفاصل مچ دست ها و متاکارپوفالنژیال ۲ و ۳ 

ندارد.  کمردرد  می باشد.  حساس  و  متورم  دست  دو  هر 

محتمل ترین تشخیص کدام است؟   )پره انترنی آذر ۹۸- 

میان دوره ی کشوری(

الف نقرس

ب آرتریت روماتوئید 

ج آرتریت و اکنشی 

د اسپوندیلیت آنکیلوزان

۱۲سؤال
دبپاسخ

بانه
طبی

نشر 
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 )MCP( شـکل کـه به دنبال انحـراف اولنار در مفصـل متاکارپوفالنژیال Z دفورمیتـی 💊

و نیمـه دررفتگـی ووالر و انحـراف رادیـال در همین مفصل و مچ دسـت ایجاد می شـود.

�� نیمه دررفتگی مفصل آتالنتوآگزیال )C1-C2( و فشار بر طناب نخاعی

�� سندرم کارپال تونل که باعث پارستزی دست و انگشتان می شود.

 عالئم خارج مفصلی آرتریت روماتوئید

�� عالئم عمومی مثل خستگی، تب خفیف، کاهش وزن و درد عضله )میالژی(.

ــج و  ــل آرن ــور مث ــطوح اکستانس ــاک در س ــر دردن ــدی غی ــای روماتوئی �� ندول ه

ــب  و ... ــکلرا، قل ــکارد ، اس ــور، پری ــه ، پل ــور ری همینط

ــیکا(،  ــت س ــه )کراتوکونژوکتیوی ــوگرن ثانوی ــندرم ش ــل س ــمی مث ــوارض چش �� ع

اپی اســکلریت. و  اســکلریت 

 ،)ILD( عــوارض ریــوی مثــل پلــورال افیــوژن، پریکاردیــت ، بیمــاری بینابینــی ریــه 💎

فیبــروز و خونریــزي  ریــوی. 

ــن  ــد پایی ــه؟ قن ــد چی ــت روماتوئی ــور در آرتری ــع پل ــز مای ــای آنالی  �� ویژگی ه

)کمتــر از 60mg/dl(، پروتئیــن بــاال و تیتــر بــاالی فاکتــور روماتوئیــد )بیشــتر از 1:320( 

ــد. ــوژن می کن ــورال افی ــل پل ــراق از ســایر عل کــه بیشــترین کمــک را در افت

ــت  ــا و مونونوری ــم پ ــس و زخ ــدو رتیکوالری ــد لوی ــث مانن ــه باع ــکولیت ک �� واس

مولتی پلکــس می شــود. امــا برخــالف لوپــوس، مغــز و کلیــه را نمی گیــرد.

�� عــوارض خونــی مثــل ترومبوســیتوز، نوتروپنــی، ترومبــوز، آنمــی و گاهــی 

اســپلنومگالی. در ایــن کیــس بیمــار دچــار ســندرم فلتــی)felty( شــده اســت کــه گاهــی 

ــم  ــا عالی ــندرم ب ــن س ــود. ای ــده می ش ــد دی ــت روماتویی ــه آرتری ــال ب ــاران مبت در بیم

اســپلنومگالی + لکوپنــی+ عفونــت هــای مکــرر ریــوی مشــخص می شــود کــه بــا زخــم 

ــا همراهــی دارد. پ

�� ریسک لنفوم یا بدخیمی های دیگر در RA باالتر است.

تشخیص آرتریت روماتوئید

 اســاس تشــخیص آرتریــت روماتوئیــد بالینــی اســت و نیــازی بــه تأییــد تشــخیص 

بــا آزمایــش نــدارد، ولــی بررســی های زیــر کمک کننــده اســت:

1- افزایـش واکنش دهنده هـای فـاز حـاد مثـل ESR و CRP کـه در افتـراق RA از علـل 

غیرالتهابـی مثل اسـتئوآرتریت و فیبرومیالژیا و همچنین ارزیابی فعالیت بیماری مفید اسـت.

2- افزایــش تیتــر فاکتــور روماتوئیــد )RF( کــه حساســیت بــاال و اختصاصیت پاییــن دارد. 

ــای  ــت )هپاتیت ه ــل هپاتی ــری مث ــای دیگ ــد در بیماری ه ــد می توان ــور روماتوئی فاکت

۵ خانم ۴۳ سـاله با پلی آرتریت انگشـتان و مچ دست ها 

از ۶ مـاه قبـل، مراجعـه کـرده اسـت. وی تحت درمـان بـا 

پردنیزولون، هیدروکسـی کلروکین و متوتروکسـات است. 

بـه منظـور ارزیابی فعالیت بیماری، درخواسـت کدامیک از 

تسـت های زیر ارزش بیشـتری دارد؟ )پره انترنی شـهریور 

۹۵- قطب شـیراز(

  ESR الف

 Anti-CCP ب

  RF ج

ANA د

ــد از ۱۵  ــت روماتوئی ــورد آرتری ــاله م ــم ۶۸ س ۴ خان

ــا در  ــا اســپلنومگالی و زخــم ســاق پ ســال پیــش کــه ب

بخــش بســتری می باشــد. کدام یــک از مــوارد زیــر 

در همراهــی عالئــم ایشــان ممکــن اســت دیــده شــود؟ 

ــوری(    ــترک کش ــفند ۹۹- مش ــی اس )پره انترن

الف لکوپنی

ب سردرد

ج حساسیت به نور

د هپاتومگالی

ــچ  ــل م ــت در مفاص ــا آرتری ــاله ب ــی ۴۵ س ۳ خانم

ــا  ــراه ب ــل هم ــاه قب ــواز ۸ م ــتان و زان ــت ها و انگش دس

خشــکی صبحگاهــی دو ســاعته مراجعــه نمــوده اســت. 

در آزمایشــات ESR، CRP، بــاال و RF مثبــت و ANA منفــی 

ــم  ــه ی عالئ ــدارد. هم ــی ن ــه ارگانومگال ــت. در معاین اس

ــی  ــزء؟ )پره انترن ــی رود  بج ــار م ــان انتظ ــر در ایش زی

ــاه( ــب کرمانش ــهریور ۹۵- قط ش
الف پلورال افیوژن

ب اسکلریت

ج ترومبوسیتوپنی

د ندول زیر جلدی

۳۴۵سؤال
الفالفجپاسخ

بانه
طبی

نشر 
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۶۷۸سؤال
جددپاسخ

ویروســی مزمــن ماننــد C و B(، لوپــوس، شــوگرن، ســارکوئیدوز، اندوکاردیــت، 

ــا شــدت  ــر RF ارتباطــی ب ــراد ســالم مثبــت شــود. تیت ــوی و حتــی اف بیماری هــای ری

بیمــاری نــدارد، ولــی معمــواًل تیترهــای بــاالی آن بــا آرتریــت اروزیــو شــدید و عــوارض 
خــارج مفصلــی همــراه اســت. 

 RF ــه ــبت ب ــد نس ــت روماتوئی ــخیص آرتری ــه در تش ــت ک  Anti-ccp -3 مثب

اختصاصی تــر اســت.

ANA -4 در بعضی موارد.

ــت  ــرای تشــخیص آرتری ــواًل ب ــی )آرتروســنتز( معم ــع مفصل ــز مســتقیم مای 5- آنالی

ــط  ــا فق ــر خــالف انتظــار م ــه ب ــواردی ک ــط در م ــد ضــروری نیســت و فق روماتوئی

ــتفاده میشــه.  ــت و کریســتالوپاتی اس ــرای رد عفون ــود، ب ــر ش ــک مفصــل درگی ی

 �� اگــر بیمــار مبتــال بــه آرتریــت روماتوئیــد، روی درمــان، دچــار مونوآرتریــت 

شــود، عــالوه بــر آنالیــز و کشــت مایــع مفصلــی، انــدازه ی اســید اوریــک مایــع مفصلی و 

کشــت خــون هــم الزم اســت.

6- رادیوگرافی ساده که یافته های آن شامل موارد زیر است:

�� استئوپنی اطراف مفصل

�� تورم بافت نرم

�� از بین رفتن فضای مفصلی و کاهش یکنواخت فضای مفصلی

�� خوردگی  و اروزیون غضروف مفصلی و استخوان های زیر آن

MRI -7 بــه علــت تصویــر بهتــر از بافــت نــرم، بیشــترین حساســیت را بــرای شناســایی 

ســینوویت و افیــوژن مفصــل دارد. همچنیــن تغییــرات اســتخوان و ادم مغــز اســتخوان را 

در مراحــل اولیــه نشــان می دهــد.

ــکوالریته ی  ــش واس ــینوویت  و افزای ــور س ــا و همینط ــونوگرافی خوردگی ه 8- اولتراس

ــد. ــان می ده ــت، نش ــاب اس ــخصه ی الته ــه مش ــل را ک مفص

RA کرایتریای تشخیص 

برای آرتریت روماتوئید یک کرایتریای تشــخیصی شــامل چهار جزء داریم:

ــری  ــت بیشــترین ارزش را دارد و ارزش درگی ــی کــه پلی آرتری ــری مفصل ــرم درگی 1- ف

مفاصــل کوچــک بیشــتر از مفاصــل بــزرگ اســت.

)RF و AntiCCP( 2- سرولوژی

)CRP و ESR( 3- واکنش دهنده های فاز حاد

4- طول مدت عالئم

۸ خانـم ۳۷ سـاله ای بـا درد و تـورم در مفاصـل زانوها 

و مفاصـل بیـن انگشـتی پروگزیمـال PIP هر دو دسـت از 

دو هفتـه پیـش + خشـکی صبحگاهـی طوالنـی مـدت تـا 

ظهـر/ آزمایشـات:  AntiCCP حـدود ۱۱00 بـا نرمـال 

۵ دارد. کدامیـک در تشـخیص بیماری ایشـان براسـاس 

خـرداد  )پره انترنـی  دارد؟  کم تـری  کاربـرد  کرایتریـا، 

۹۸- میـان دوره ی کشـوری(

الف تعداد مفاصل گرفتار  

ب طول مدت عالئم 

ج طول مدت خشکی صبحگاهی بیمار

CCP  د تیتر  آنتی

۶ بیمــار خانــم ۳۵ ساله ایســت کــه بــا شــکایت درد و 

تــورم مفاصــل مــچ دســت ها مفاصــل MCP و PIP در هــر 

دو دســت و مفاصــل زانو هــا مراجعــه نمــوده اســت کــه 

از ۳ مــاه قبــل شــروع شــده اســت. خشــکی صبحگاهــی 

ــت در  ــز آرتری ــه بج ــاعت دارد. در معاین ــر از ۱ س باالت

مفاصــل فــوق مشــکل دیگــری نــدارد. جهــت تشــخیص، 

ــد؟  ــر را درخواســت می کنی کدامیــک از آزمایشــات زی

ــی اســفند ۹۶- قطــب آزاد(  )پره انترن

الف رادیولوژی از هر دو دست   

ب MRI از مچ هر دو دست 

CANCA- PANCA ج

Anti-CCP د

ــت  ــه تح ــت ک ــد آرتری ــه روماتوئی ــال ب ــار مبت ۷ بیم

درمــان بــا پردنیزولــون و متوترکســات اســت، بــه 

علــت تــب و لــرز، بی حالــی، لکوســیتوز و افزایــش 

)ESR( مراجعــه کــرده اســت. در معاینــه مفصــل زانــوی 

ــت  ــل آرتری ــه مفاص ــت، بقی ــرم اس ــورم و گ ــپ مت چ

ــام  ــدام را انج ــدام اق ــد ک ــه بع ــدارد. در مرحل ــال ن فع

نمی دهیــد؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۷- قطــب همــدان( 

الف  اندازه گیری اسید اوریک

ب آسپیراسیون مایع مفصل

ج کشت خون

د افزایش دوز پردنیزولون

بانه
طبی

نشر 
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بــرای تشــخیص قطعــی آرتریــت روماتوئیــد حداقــل امتیــاز 6 از 10 الزم اســت. جــدول 

کرایتریــا رو ببیــن:

درگیری مفصلی

10- 2 مفصل بزرگ

3-1 مفصل کوچک

10-4 مفصل کوچک

بیشتر از 10 مفصل بزرگ )حداقل 1 مفصل کوچک(

1

2

3

5

سرولوژی

Anticcp و RF منفی بودن

Anticcp یا RF تیتر پایین

Anticcp یا RF تیتر باالی

0

2

3

CRP1 یا ESR باالواکنش دهنده های فاز حاد

1بیشتر مساوی 6 هفتهطول مدت عالئم

ــری 10  ــو؛ درگی ــر دو زان ــراه ه ــه هم ــت ب ــای دو دس ــری MCP ه ــال درگی ــرای مث ب

مفصــل کوچــک و دو مفصــل بــزرگ محســوب شــده و امتیــاز 5 را از قســمت درگیــری 

ــد. ــت می کن ــل RA دریاف مفص

 تشخیص افتراقی های آرتریت روماتوئید

1- آرتریت پسوریاتیک

2- آرتریت وایرال 

3- آرتریت واکنشی

4- بیماریهای دیگری مثل شوگرن ، SLE ، نقرس و ... 

 درمان آرتریت روماتوئید

 ،NSAID می شــوند:  اســتفاده   RA کنتــرل  بــرای  دارویــی  دســته ی  ســه 

گلوکوکورتیکوئیدهــا و DMARD )داروهــای آنتی روماتیــک تعدیل کننــده ی بیمــاری( 

ــپت.  ــل اتانرس مث

�� NSAIDهــا فقــط بــرای کاهــش درد و تــورم اســتفاده می شــوند، تاثیــری بــر ســیر 

بیمــاری ندارنــد و تقریبــاً هیــچ وقــت بــه تنهایــی تجویــز نمی شــوند.

۱0 آقــای ۵0 ســاله ای مبتــال بــه RA کــه از ســه هفتــه 

قبــل تحــت درمــان بــا پردنیزولــون mg ۵  روزانــه 

و قــرص متوتروکســات mg ۱۵  در هفتــه می باشــد، 

مراجعــه نمــوده و از درد شــدید مفاصــل PIP علی رغــم 

ــدام  ــت.کدام اق ــاکی اس ــا ش ــح داروه ــرف صحی مص

بــرای بیمــار مناســب اســت؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۷- 

ــب زنجــان(  قط

الف افزایش دوز پردنیزولون

ب شروع اینفلکسی ماب

ج افزایش دوز متوتروکسات

د جایگزینی متوتروکسات با لفلونوماید

ــا  ۹ تظاهــرات بالینــی کــدام بیمــاری، ممکــن اســت ب

آرتریــت روماتوئیــد اشــتباه شــود؟ )پره انترنــی شــهریور 
۹۷- قطــب اصفهــان( 

الف آرتریت پسوریاتیک  

ب اسپوندیلیت آنکیلوزان

ج کرون   

بانهد آرتریت راکتیو
طبی

نشر 
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�� گلوکوکورتیکوئیدها )مثل پردنیزولون(

گلوکوکورتیکوئیدهــا در مــوارد حــاد بیمــاری و همچنیــن بــرای کاهــش اروزیون اســتفاده 

ــاری را  ــم بیم ــه عالئ ــوند ک ــز می ش ــار DMARDs تجوی ــواًل در کن ــوند. معم می ش

ــا زمــان اثــر آن هــا کنتــرل کنــد؛ پــس اگــر بیمــاری روی درمــان DMARD مثــل  ت

 DMARD اتانرســپت همچنــان درد داشــت، دوز اســتروئید را بــاال می بریــم و زمانی کــه

ــم.  ــون را قطــع می کنی ــرد، کورت ــر ک اث

�� اگــر عالئــم بیمــار در یــک یــا دو مفصــل شــدت گرفــت، تزریــق داخــل مفصلــی 

کورتــون گزینــه ی مناســبی اســت. 

�� DMARDs مؤثرتریــن داروهــا بــرای جلوگیــری از پیشــرفت و اروزیــون مفصلــی 

ــم: ــن می بینی ــه انواعشــون رو پایی هســتند ک

ــت.  ــد اس ــت روماتوئی ــان آرتری ــط اول درم ــات )MTX( خ  �� متوتروکس

عــوارض جانبــی آن شــامل زخــم  دهــان، تهــوع، ســمیت کبــدی و پنومونیــت اســت؛ 

 AST، ALT،( ــدی ــای کب ــد CBC، Creat و آنزیم ه ــاه بای ــر 3-2 م ــه ه در نتیج

Alkp( چــک شــوند.

�� هیدروکســی کلروکیــن و یــا سولفاســاالزین کــه بــا توجــه بــه عارضــه ی ســمیت 

شــبکیه ی آن بایــد هــر 6 مــاه یکبــار تحــت مشــاوره چشــم پزشــکی قــرار گیرنــد.

�� DMARD هــای بیولوژیــک یــه تعدادیشــون ضــد TNF-α هســتن مثــل 

اتانرســپت، انفلیکســی ماب، آدالیمومــاب و آباتاســپت. از بقیه شــون هــم میشــه آناکینــارا، 

ریتوکســیماب و ... را نــام بــرد کــه اغلــب در مــوارد مقــاوم بــه متوتروکســات تجویز میشــن.

ــه را  ــل نهفت ــدن س ــال ش ــت و فع ــر عفون ــد TNF-α خط ــای ض  �� داروه

ــی  ــد PPD و رادیوگراف ــا، بای ــن داروه ــز ای ــل از تجوی ــن قب ــد. بنابرای ــاال می برن ب

قفســه ی ســینه ی بیمــار چــک شــود. اگــر حیــن درمــان عالئــم ســل )ســرفه، خلــط 

 AFB خونــی و تــب بیــش از دو هفتــه( بــروز کــرد، بایــد رنــگ آمیــزی خلــط بــرای

)باســیل اســید فاســت( انجــام شــود.

ــازه تشــخیص داده  ــد ت ــت روماتوئی ــه آرتری ــال ب ــرای بیمــار مبت ــان ب ــن درم �� بهتری

ــت. ــتروئید و NSAID اس ــات، اس ــه داروی متوتروکس ــب س ــده، ترکی ش

�� اوه اوه بدو برو سر تمرینی که وقشته!

۱۲ خانم ۴0 ساله مبتال به آرتریت روماتوئید با شکایت 

از سرفه، خلط خونی و تب از دو هفته قبل مراجعه نموده 

است. وی از شش سال قبل تحت نظر روماتولوژیست بوده 

Etaner- )و به دلیل فعال بودن آرتریت، داروی اتانرسپت 

cept( از یک ماه قبل به رژیم درمانی ایشان اضافه شده 

در  کراکل  RR:30/min , T=38.7°C و  معاینه  در  است. 

بر بستری کردن  به گوش می رسد. عالوه  ریه ی راست 

ایشان و شروع آنتی بیوتیک وریدی، کدام اقدام در اولویت 

است؟ )پره انترنی اسفند ۹۳- قطب شیراز(

الف پالس متیل پردنیزولون  

ب هپارین وریدی

ج اکوکاردیوگرافی   

AFB د رنگ آمیزی خلط برای

ــد  ــت روماتوئی ــه آرتری ــال ب ــاله ای مبت ــم ۵0 س ۱۱ خان

 ۱0 متوتروکســات  بــا  دارویــی  تــک  تحت درمــان 

میلی گــرم هفتگــی اســت  ، از نظــر عــوارض درمــان 

کــدام بررســی دوره ای را تجویــز می کنیــد؟ )پره انترنــی 

ــران(  ــان و ته ــب کرم ــهریور ۹۷- قط ش

   CBC  و ALT الف

ب معاینه ی چشم و پریمتری

  P و Ca و K و NA ج

Cholesterol و FBS د

بانه
طبی

نشر 




