
  

       

مقمند دیرر   به این نوشته توسط انجمن روماتولوژی ایران برای اطالع رسانی به بیماران و افراد عال

پس از بررسی  منابع مختلف ومعتبر علمی در مورد آموزش بیماران . شده است  زبان فارسی تهیه

. دسترس خوانندگان مقرار گیرد به زبانی ساده درروماتیسمی    سعی شده است که آخرین اطالعات 

ین نوشته ها  جایرزین پزشک برای ا . مطالب  این سایت   مرتبا  مورد   بازنرری مقرار می گیرند

بیماران نیست  و توصیه می شود که همه بیماران  به پزشک خود مراجعه کرده و  تشخیص و درمان

 .دستورات وی را اجرا کنند

 

 : فِرست هطالة

 تیواری تِجت چیست ؟

 علت تیواری تِجت 

 ّ عالئن تیواری تِجت  ًشاًَ ُا

 تشخیص بیماری بهجت 

 درمان بیماری بهجت 

 سایر منابع 

  

  

 

 

                                                                 یماری بهجت ب    



   بیماری  بهجت چیست؟

این  7391در سال   واهل کشور ترکیه  متخصص پوست   (Huluci Behcet)هجتلوسی بودکتره 

این بیماری یک بیماری مزمن است  .و این بیماری به اسم او نام گذاری  شده است شرح دادبیماری را 

آفت های دردناک در دهان و : عالئم بیماری عبارتند از. که شرائین و وریدهای بدن را گرفتار می کند

عالئم  . و ضایعات پوستی( آرتریت ) آلت تناسلی   التهاب مقسمت های مختلف چشم   التهاب مفاصل 

و در بسیاری از بیماران   بیماری در نهایت وارد  بیماری معموال با درمان مناسب  مقابل کنترل هستند

 .دوره خاموشی می شود

  چه کسانی به بیماری بهجت مبتال می شوند؟

شیوع   (خاور نزدیک   خاور میانه و خاور دور) کشورهای اطراف جاده ابریشم  بیماری بهجت در 

در بیمار  6:3 بیشترین شیوع بیماری بهجت از کشور ترکیه  . بیشتری   نسبت به سایر مناطق دنیا دارد

در هر  53در صد هزار نفر   عربستان سعودی  80و پس از آن ایران با  جمعیت هر صد هزار نفر

با درمقایسه . در صد هزارنفر گزارش شده است 46.7در صدهزارنفر و ژاپن  47صد هزارنفر   چین 

 .  استدر هر صدهزارنفر جمعیت  4ر کشور انرلستان   شیوع بیماری بهجت دکشورهای فوق 

مبتال  بیمار 6500بیش از ببعد   اطالعات  4685لوژی دانشراه تهران   از سال مرکز تحقیقات روماتو

کرده که بزرگترین بانک اطالعاتی مربوط به جمع آوری را مراجعه کننده به آن مرکز به بیماری بهجت 

از این بانک در ایران   دراین نوشته  آمار مربوط به  مشخصات بیماری  . این بیماری در دنیا می باشد

 .اطالعاتی نقل شده است

سالری شروع می شود  ولی در کودکان و افراد مسن هم دیده  63تا  58بیماری بهجت  معموال در سنین 

نسبت به زنان بیشتر ( سالری  58تا  48) موال شدت بیماری بهجت در مردان و سنین پائین مع. می شود

 .برابر بیشتر از زنان است 4.5در ایران  ابتال  مردان  به بیماری بهجت  .است

 علت بیماری بهجت

التهاب رگ های براثر بیشتر نشانه های  این بیماری . ناشناخته استبهجت هنوز بیماری  علت اصلی 

با از بین بردن مواد بطور طبیعی      سیستم ایمنی بدن . بوجود می آیند( شرائین و وریدها ) خونی 

اما در . شخص را از بیماری ها و عفونت ها  محافظت می کند  ها   ب وزیانبار نظیر میکرخارجی 

دن حمله کرده  به آنها آسیب می سیستم ایمنی به اشتباه به بافت های خود ب بیماری های خود ایمنی   

عامل اصلی شروع این واکنش غیرطبیعی سیستم ایمنی در بیماریه بهجت .  و ایجاد التهاب می کند رساند

ممکن است   بیمار از نظر ژنتیکی استعداد  ابتال به بیماری بهجت را داشته باشد . هنوز معلوم نشده است

واکنش غیرطبیعی سیستم  -احتماال یک باکتری یا ویروس  –و در اثر مواجه شدن با یک عامل خارجی 

اما بیماری بهجت مسری نیست واز یکی شخص به شخص دیرر . ایمنی شروع شده و بیماری بروز کند

 .منتقل نمی شود



 نشانه ها و عالئم بیماری بهجت

نشانه های  فقطبیماران  در بعضی . به گونه ای متفاوت تأثیر می گذاردبیمار   هر در ماری بهجت بی

بیماری مانند آفت های دهانی یا آفت های اندام تناسلی ظاهر می شوند ولی برخی بیماران  مالیم 

ی بیماری بهجت ممکن است   مدت طوالنی دوام هانشانه  . دچارعوارض شدیدتر بیماری می شوند

     را دوره د نر می شوکه نشانه ها در بیمار ظاهمومقعی  .پس از چند هفته از بین بروند داشته و یا 

در هر دوره  . شعله ورشدن بیماری و مومقع برطرف شدن عالئم را دوره خاموشی بیماری می نامند

با یکدیرر  عالئم  معموالً همه  شعله ورشدن بیماری ممکن است یک یا دو عالمت ظاهر شوند ولی 

  شروع عالئم اولیه  ال ها پس از سحتی ماه ها و یا  معموالً بیماری جدی تر  عالئم . ظاهر نمی شوند

 .بروز می کنند

آفت های دهانی   آفت های تناسلی   ضایعات پوستی   التهاب بیماری بهجت عبارتند از    شایعپنج نشانه 

 (.آرتریت)چشم و التهاب مفاصل 

  تغیاسی اص هشدم دچاس آفت دُاى : آفت ُای دُاًی(oral aphthous ulcers)   یک   .هی ؽًْذ

هطالؼَ کَ تْعظ هشکض تحمیمات سّهاتْلْژی داًؾگاٍ تِشاى اًدام گشفتَ ، ؽیْع آفت دس خوؼیت 

آفت ُای دُاًی ضایؼات دسدًاکی ُغتٌذ کَ تقْست .  اعتکشدٍ دس فذ تشآّسد  25سا تِشاى 

ّ صخن ُای  دایشٍ ای ؽکل یا تیضْی تا لطش چٌذ هیلی هتش ّ تیؾتش ، کن ػوك تا هشکض فشّسفتَ 

لة ُا ّ داخل  اصخولَ عفیذ سًگ ّ حاؽیَ تشخغتَ ّ لشهض سًگ دس لغوت ُای هختلف دُاى 

ؽثیَ  تیواسی تِدت  دس  ُاآفت   .ظاُش هی ؽًْذ، عمف دُاى ّ لْصٍ ُا سّی صتاى  ، گًَْ ُا 

چٌذ آفت تا هؼوْالّ   تضسگتش آفت ُااًذاصٍ دس تیواسی تِدت ،   ّلی  ، ُغتٌذ ُای هؼوْلی آفت 

آفت ُا تغیاس دسدًاک . دس ُش حولَ تیواسی ، اًذاصٍ آفت ُا فشق هی کٌذ .یکذیگش ظاُش هی ؽًْذ

اص تیي هی سًّذ  یک تا دّ ُفتَ هؼوْال آفت ُا تؼذ اص . ُغتٌذ ّ غزا خْسدى سا هؾکل هی عاصًذ

 آفت ُای کْچک  اثشی دس دُاى تالی ًوی گزاسًذ ّلی خای آفت ُای. ّلی هوکي اعت ػْد کٌٌذ 

آفت دُاًی اص ػالئن اّلیَ تیواسی تِدت اعت . تضسگتش هوکي اعت دس دُاى تا هذت ُا تالی تواًذ

تمشیثا توام تیواساى هثتال تَ  .ّ هوکي اعت هذت ُا لثل اص ػالئن دیگش دس تیواس ّخْد داؽتَ تاؽذ

واسی تِدت دس ایشاى ؽیْع آفت دس تی .تیواسی تِدت ، عاتمَ آفت ُای دُاًی ػْد کٌٌذٍ سا داسًذ

آفت تَ تٌِائی دلیل تش   تغیاس ؽایغ اعت ّ  ّلی تایذ هدذدا تاکیذ کشد کَ آفت. دس فذ هی تاؽذ 98

  .تیواسی تِدت ًیغت



 

 آفت ُای دُاًی در تیواری تِجت  : شکل                                          

   آفت ُای تٌاعلی  :تٌاسلی ( آفت )زخنgenital aphthous ulcers) ) کوتش اص آفت ُای دُاًی

   .دسفذ تیواساى ایشاًی ّخْد داسًذ 67دس ّ  ُغتٌذدس تیواسی تِدت ؽایغ 

ّلی اًذاصٍ آى ُا تضسگتش اعت ،  ؽثیَ آفت ُای دُاًی ُغتٌذ اص ًظش هؾخقات ت ُای تٌاعلی آف

ٌاعلی هؼوْال ایي ضایؼات  تا تة خال ت .هذت طْالًی تشی تالی هی هاًٌذ ّ کوتش ػْد هی کٌٌذ

آفت ُائی . ًیغت( ّیشّط تة خال)ّیشّط ُشپظ ، اؽتثاٍ  هی ؽًْذ ، ّلی ػلت ایي ضایؼات 

تْخْد هی آیٌذ هوکي اعت  (vulva)فشج کَ  دس هشداى تش سّی آلت تٌاعلی ّدس صًاى تشسّی 

خای ایي . دسدًاک تاؽٌذ ، ّلی ضایؼات داخل ّاژى ّ سّی گشدى سحن ّ تیضَ ُا  دسدًاک ًیغتٌذ

 .دس فذ هی تاؽذ 65ؽیْع آفت ُای تٌاعلی دس ایشاى  .ضایؼات هوکي اعت  تالی تواًذ

 



  چٌذ ًْع ضایؼَ پْعتی دس تیواسی تِدت دیذٍ هی ؽْد کَ ؽایؼتشیي آى  :ضایعات پْستی 

هی  (pseudofolliculitis)فْلیکْلیت کارب  ی اعت کَ دس افطالذ پضؽکی تَ آى ضایؼات

هیلی هتش ُغتٌذ کَ سّی  20تا  10لشهض سًگ  ، گشد ّ تشخغتَ ،  تَ لطش  ایي ضایؼات. گْیٌذ

ّلی  ؽًْذهی یذٍ دعاق پاُا  ّتش سّی ساى ُا هؼوْال  ایي ضایؼات .  ّخْد داسدیک تاّل  آى ُا

تشخالف تیواسی آکٌَ  تٌذست تش سّی پؾت ّ فْست دیذٍ هی . ُشخای پْعت هی تْاًذ تاؽذ

دس فذ تیواساى هثتال تَ تِدت دس ایشاى دیذٍ هی  54دس حذّد پْعتی  ایي ًْع ضایؼات  .ؽْد

 . ؽْد

اصخولَ  ، هوکي اعت دیذٍ ؽًْذتیواساى هثتال تَ تیواسی تِدت ضایؼات دیگشی ًیض دس پْعت 

دیذٍ هی ( دسفذ   22)کَ دس تؼذاد کوتشی اص تیواساى   (Erythema Nodosum) اسیتن ًْدّصّم

ُغتٌذ کَ دس صیش پْعت عاق پا یا ساى  ایداد ّ دسدًاکی  اسیتن ًْدّصّم ، ضایؼات عفت . ؽْد

  .پْعت سّی ایي ضایؼات لشهض سًگ هی تاؽذ. هی ؽًْذ

دسهحل تؼذ اص یک تا دّ سّص ، اگش پْعت خشاػ تشداسد ، دس تیواساى هثتال تَ تیواسی تِدت ، 

هثٌای یک تغت  پذیذٍ ، ایي . یک تاّل کْچک تا حاؽیَ لشهض سًگ ایداد هی ؽْدخشاػ ، 

  . دس تیواساى هثتال تَ تِدت هی تاؽذ (Pathergy test)تؾخیقی تٌام  تغت پاتشژی 

 

  (اّّئیت ّ ّاسکْلیت رتیي)التِاب چشن: 

اعت کَ  ػالهت هِن آى  تاسی دیذ ّگاُی   چؾنػمة تخؼ هیاًی ّ  التِاب   (uveitis)اّّئیت 

کاهل دیذ یا اص تیي سفتي ایي ػاسضَ ، هی تْاًذ هٌدش تَ کاُؼ ًغثی ّ . دسد ّلشهضی چؾن اعت

دس تیواسی تِدت ، . ؽْد  ّ دس فْست تشّص تایذ فْسا تْعظ پضؽک هتخقـ دسهاى ؽْد

یؼٌی  (vasculitis)تا ّاعکْلیت  هوکي اعت ؽثکیَ چؾن ًیض دچاس التِاب ؽْد کَ دس ایي هحل 

اعت کَ اگش تذّى دسهاى سُا ؽْد هی تْاًذ هٌدش تَ اص دعت سفتي ُوشاٍ التِاب ػشّق چؾن 

تطْس هؼوْل التِاب چؾن  دس تیواسی تِدت  ظشف دّ عال اّل تؼذ . کاهل دیذ دس چؾن هثتال ؽْد

دس فذ تیواساى  40التِاب چؾن دس حذّد . اص ؽشّع اّلیي ػالهت تیواسی تِدت تشّص هی کٌذ

    . اًی دیذٍ هی ؽْدایش

  ب دس هفافل صاًْ ، هچ پا، هچ دعت ، آسًح ّ دعت ُا هوکي اعت تْخْد آیذ کَ التِا :آرتریت

التِاب هفافل دس تیواسی . هْخة دسد ، ّسم ، گشهی ّ گاُی لشهضی هفافل هثتال هی ؽْد



 حذّد . تِدت هؼوْال تیؼ اص چٌذ ُفتَ تالی ًوی هاًذ ّ آعیة دائوی دس هفافل تالی ًوی گزاسد

   . اساى هثتال تَ تیواسی تِدت دچاس آستشیت هی ؽًْذًیوی اص تیویک عْم  تا 

بیماران شرح داده شدند   باال بیماری بهجت دیده می شود و در  ی که درعالمت شایع 5عالوه بر

عوارض عرومقی   التهاب در سیستم : ممکن است دچار عوارض دیرری شوند که عبارتند از

   اعصاب مرکزی   و عوارض گوارشی

  ؽایؼتشیي ػاسضَ ػشّلی دس تیواسی تِدت ایداد ؽذى لختَ خْى دس    :عْارض عرّلی

دس فذ اص تیواساى هثتال تَ تیواسی تِدت  6.2 ایي ػاسضَ دس . ّسیذُای ػومی  عاق پا هی تاؽذ

پا هی  ّسم ، حغاط تْدى ّ گشهی دس عاق  ػالئن ایي ػاسضَ ؽاهل دسد ،.  ؽذٍ اعتایشاى دیذٍ 

دس تدض . ایذ فْسا تَ پضؽک اطالع داد تا دسهاى الصم اًدام گیشدتشّص چٌیي ػالئوی سا ت.  تاؽذ

هثل ّسیذُای ) ّ ُوچٌیي دس ّسیذُای تضسگ تذى ّسیذُای عطحی پا دس  ّسیذُا ی ػومی پا ، 

 .ًیض هوکي اعت لختَ خْى ایداد ؽًْذ( اخْف فْلاًی ّ تحتاًی 

ّ فمظ دس ًین دس فذ تیواساى  شاعت تًادسخیلی کَ ػاسضَ دیگش ػشّلی دس تیواسی تِدت 

دس ایي ػاسضَ  . اعت   (arterial aneurysm) آًْسیغن ؽشیاًی، پیذایؼ ایشاًی گضاسػ ؽذٍ 

  .هاًٌذ یک تادکٌک هی ؽًْذلغوت ُائی اص ؽشیاى   تؼلت التِاب دیْاسٍ ؽشیاى ،

 دس تیواسی . اعت  هشکضی ؽاهل هغض ّ ًخاع اػقاب عیغتن : هرکسی اعصاب سیستن  عْارض

 ایي ػاسضَ تَ .  تِدت هوکي اعت هغض ّ پشدٍ ًاصکی کَ آى سا هی پْؽاًذ  دچاس التِاب ؽًْذ

، هوکي  ددسهاى ًؾْ ّ اگش هی گْیٌذ  (meningoencephalitis)هٌٌگْآًغفالیت دس پضؽکی  

دس فْست تشّص تة ، عفت ؽذى گشدى ، ّ اؽکال دس .  ذاعت ػالئوی ؽثیَ عکتَ هغضی ایداد کٌ

 .تا دسهاى الصم  فْست گیشد حشکات ، تایذ تالفافلَ تَ پضؽک هشاخؼَ کشدکشدى ُوآٌُگ 

 .دس فذ تیواساى ایشاًی دیذٍ ؽذٍ اعت 9ػْاسك عیغتن اػقاب هشکضی دس 

 هی عثة التِاب ّ صخن ُایی دس دعتگاٍ گْاسػ ًذستا تیواسی تِدت  : یعْارض دستگاٍ گْارش

خًْشیضی  یا / ّ عتفشاؽ  ا ، دسد ؽکن  ایي صخن ُا  .آفت ُای دُاى ّ تٌاعلی ُغتٌذًظیش  ؽْد کَ 

ػالئن گشفتاسی دعتگاٍ گْاسػ دس تیواسی تِدت تغیاس ؽثیَ عایش تیواسی ُای  .ایداد هی کٌٌذ

. ّى هی تاؽٌذگْاسؽی کَ دس آى ُا التِاب سّدٍ ّخْد داسد ، هاًٌذ  کْلیت اّلغشّ ّ تیواسی کش

 7ػْاسك گْاسؽی دس  .دس فْست تشّص ػالئن گْاسؽی ، تشسعی سّدٍ ُا تایذ اًدام گیشد

 . دسفذ تیواساى ایشاًی هثتال تَ تیواسی تِدت دیذٍ ؽذٍ اعت



 تشخیص تیواری تِجت

پضؽکاى تا  تْخَ تَ ّخْد هدوْػَ ای اص .  تشای تؾخیـ تیواسی تِدت ، تغت اختقافی هْخْد ًیغت

ػالئن تیواسی هوکي اعت طی هاٍ ُا یا حتی عال ُا . ًؾاًَ ُا ّ ػالئن ، ایي تیواسی سا تؾخیـ هی دٌُذ

تشای تؾخیـ تیواسی تِدت هؼیاسُای . هوکي اعت تؾخیـ تیواسی هؾکل تاؽذتِویي دلیل پیذا ؽًْذ ّ 

ّخْد ، ی تیي الوللی کَ تش طثك آى تشای تؾخیـ تیواسی تِدت هختلفی پیؾٌِاد ؽذٍ اص خولَ هؼیاسُا

 :هْاسد صیش الصم اعت

  هاٍ ظاُش ؽًْذ 12تاس دس طی  3کَ حذ الل  آفت ُای دُاًی 

  ٍّهْسد اص هْاسد صیش  2 تؼال: 

  تٌاعلی ػْد کٌٌذٍ ( آفت )صخن ُای 

 التِاب چؾن ُوشاٍ تا کاُؼ دیذ 

  پْعتی ضایؼات 

  هثثت تْدى تغت پاتشژی(Pathergy test)  : تشای اًدام ایي تغت ، عْصى دس

اگش یک تا دّ سّص تؼذ دس هحل فشّکشدى عْصى    . پْعت تیواس ّاسد هی ؽْد

 .تشخغتگی لشهض سًگی ظاُش ؽْد ، تغت هثثت هی تاؽذ

بازنرری شد تا دمقت تشخیصی باال  6002ی بهجت در سال بین المللی برای تشخیص بیمارمعیارهای 

تظاهرات پوستی   عوارض عرومقی و تست در معیارهای جدید   برای وجود آفت های دهانی   . برود

نمره در نظر گرفته  6نمره  و برای وجود آفت های تناسلی و التهاب چشم  هرکدام  7 پاترژی هر کدام

باشد   تشخیص بیماری بهجت تایید و باالتر از آن  9  در یک  بیمار جمع نمره عالئم موجوداگر.می شود

  .می شود

بیماری هائی که می توانند زخم های دهانی یا تناسلی ایجاد کنند و  برای تشخیص بیماری بهجت   

   آرتریت های واکنشی بعضی از انواع آرتریت ها مانند همینطور بیماری های التهابی دستراه گوارش و

 .رد شوند باید  نیز( یک نوع بیماری مفصلی ) 

 درهاى تیواری تِجت

سّهاتْلْژیغت ُا دس هْسد تؾخیـ ّ دسهاى تیواسی تِدت ، تدشتَ صیادی داسًذ ّلی تغتَ  ،دس کؾْس ها

چؾن پضؽکاى ،   اصخولَ اس ، هوکي اعت تیواس تَ پضؽکاى هختلف تَ ًْع ػالهت غالة دس تیو

 . هشاخؼَ کٌٌذداخلی  ّصًاى ، اّسّلْژیغت ، اػقاب ، گْاسػ پْعت ، هتخققیي 

اص تیي تشدى ًؾاًَ ُا ّ پیؾگیشی اص ػْاسك هِن تیواسی هاًٌذ اص افْل دسهاى دس تیواسی تِدت ، 

لطؼی تشای تیواسی تِدت هْخْد ًیغت ّلی تا دسهاى   تا آى کَ ػالج.  دعت سفتي دیذ چؾن ُا اعت



خاهْؽی هی دّسٍ تیواسی تَ  دس تغیاسی ،  دّسٍ ُای ؽؼلَ ّس ؽذى تیواسی کن ؽذٍ ّتؼذاد هٌاعة ، 

دس تشخی اص تیواساى ػالئن تَ دسهاى خْاب هغاػذی ًذادٍ ّ هوکي اعت ػْاسك ؽذیذ تیواسی  . سّد

 :دسهاى تیواسی تِدت ؽاهل هدوْػَ ای اص هْاسد  صیشاعت. تشّصکٌٌذ

  تشای آفت دُاى ، دُاى ؽْیَ ُا ّ ژل ُای حاّی   :کْرتیکْاسترّئیذُای هْضعی

تشای آفت ُای تٌاعلی ّ ضایؼات . دْیض هی ؽْدّ تیحظ کٌٌذٍ ُا ت( کْستْى)کْستیکْاعتشّئیذ 

 .پْعتی اص کشم ُا ّ پواد ُای حاّی کْستْى اعتفادٍ هی ؽْد

  کلشی سیي(Colchicine) :ّالتِاب هْخْد دس تذى سا کن هی کٌذ ّ تشای دسهاى  ،ایي داس

ایي داسّ خضّ اّلیي داسُّائی اعت   .ؽْدتدْیض هی گشفتاسی هفافل ، ػالئن پْعتی ّ آفت ُا 

هیلی گشم دس سّص اص ساٍ  5تا  4همذاس هقشف آى  .کَ دس تیواسی تِدت هقشف هی ؽْد

 . خْساکی اعت

  لْاهیسّل(Levamisole)  : ُّای تٌظین کٌٌذٍ عیغتن ایوٌی اعت ّ تشای ، خضّ داسّایي داس

ایي داسّ  . دسهاى آفت ُای دُاًی ، تٌاعلی ّ ػْاسك هفقلی ّ التِاب خفیف چؾن تکاس هی سّد

سّص دس ُفتَ هقشف هی   6دس سّص تشای ( هیلی گشهی  83لش  6) هیلی گشم  483تَ همذاس 

 اصیکی  .، همذاس هقشف کن  یا صیاد هی ؽْدّ تا تْخَ تَ تِثْدی یا ؽذیذ ؽذى تیواسی ؽْد 

 .، کاُؼ گلثْل ُای عفیذ خْى هی تاؽذ ایي داسِّن ػْاسك ه

  تالیذّهیذ(Thalidomide)  : ّ خضّ داسُّای تحمیماتی تشای تیواسی تِدت هحغْب هی ؽْد

 .ُای دیگش هوکي اعت تدْیض ؽْدی هماّم تَ دسهاى دسحال حاضش فمظ تشای دسهاى آفت ُا

   داپسون(Dapsone)  : بشکل خوراکی  و برای درمان آفت های دهانی و این آنتی بیوتیک

 .تناسلی تجویز می شود

 ی کاُؼ التِاب هْخْد سا تشا( کْستْى)کْستیکْاعتشّئیذُای خْساکی :  کْرتیکْاسترّئیذُا

ایي داسُّا تشای تخفیف ػالئن هختلف اصخولَ التِاب هفافل ، . دس توام تذى تدْیض هی کٌٌذ

ایي داسُّا سا دس هشاحل اّلیَ تیواسی ّیا . التِاب چؾن ّ عیغتن اػقاب هشکضی کاس تشد داسًذ

اص داسُّای دیگش دس هْالغ ؽؼلَ ّس ؽذى تیواسی تدْیض هی کٌٌذ ّلی  تشای دسهاى دساص هذت 

، همذاس صیاد دس ؽشّع دسهاى تشای ػْاسك ؽذیذ تیواسی هثل ّاعکْلیت ستیي  .اعتفادٍ هی ؽْد

  . سّص هتْالی هوکي اعت تدْیض ؽْد 6کْستْى اص ساٍ خْساکی ّ یا تضسیك دس ّسیذ تَ هذت 



  دارُّای تضعیف کٌٌذٍ سیستن ایوٌی(Immunosuppresives) : اص داسُّائی کَ تا

دس دسهاى هوکي اعت تذى  ػول هی کٌٌذ ، داسُّای صیش  عیغتن ایوٌی هکاًیغن تضیؼف کٌٌذٍ 

  :لشاس گیشًذ تیواسی تِدت هْسد اعتفادٍ 

o زاتیوپرین آ(Azathioprine) : برای درمان التهاب چشم   آفت های دهانی   این

درمان با این دارو . می شودتجویز   گرفتاری مفصلی و لخته های خون به درمان مقاوم

 .پیش آگهی دراز مدت بیماری را بهبود بخشد ممکن است

o  هتْترکسات(Methotrexate) : دس تیواسی ػْاسك هختلف سهاى شای دداسّ ت ایي

هیلی گشم تَ تؼذاد   5.8طشیك هقشف آى ،  خْسدى لشؿ ُای  .تِدت کاس تشد داسد

دس ػضلَ ّ یا صیش خلذ  تَ ّ یا تضسیك داسّ یک سّص ُف فمظ  (لشؿ 9تا  6 هثال  )هؼیي 

  .اعت یک سّص دس ُفتَ تَ همذاسی کَ پضؽک هؾخـ هی کٌذ ، 

o  سیکلوفسفامید  و کلرامبوسیل (chorambucil, cyclophosphamide):   

برای درمان التهاب چشم و التهاب مغز و مننژ  این داروها نیز 

(meningoencephalitis هر  سیکلوفسفامید   بشکل خوراکیتجویز  .بکار می روند

 .صورت می گیردتزریق دارو در ورید از راه سرم هر ماه یک بار  یا   روز و

  سیکلْسپْریي(cyclosporine)  :  َایي داسّ خضّ داسُّای تٌظین کٌٌذٍ عیغتن ایوٌی اعت ک

 دس تیواسی تِدت ًیض تشای . یش تیواسی ُای خْدایوٌی هقشف هی ؽْددس پیًْذ اػضا ّ عا

 .دسهاى التِاب چؾن ّ یا عایش ػالئن هماّم تَ دسهاى تدْیض هی ؽْد

  دس  داسُّای خذیذتش کَ خضّ داسُّای تیْلْژیک هحغْب هی ؽًْذ ًیض  : دارُّای تیْلْژیک

    ایٌتشفشّى :تؼضی اص ایي داسُّا ػثاستٌذ اص . هْثش ُغتٌذ دسهاى تیواسی تِدت 

(interferon-alfph)  ایٌفلیکغی هة ،(infliximab) ،  اتاًشعپت(Etanercept)            

لیوت ّ ػْاسك آى ُا ّ عاتمَ هقشف تا تْخَ تَ  تایذ یک تدْیض داسُّای تیْلْژتقوین تشای 

 .فْست گیشد( سّهاتْلْژیغت)ّ ؽذت تیواسی ، تْعظ هتخققیي  عایش داسُّا 

 

  هوکي ( تغییشات ؽثیَ تادکٌک دس ؽشیاى ) دسهاى آًْسیغن ُای ؽشیاًی تشای    :عول جراحی

 .اعت ػول خشاحی هْسد ًیاص تاؽذ



  دس  تیواساى هثتال تَ تیواسی تِدت ،  سػایت تؼادل تیي همذاس ػالٍّ تش دسهاى ُای داسّئی

 دس هْالؼی کَ هفافل دچاس التِاب ُغتٌذ ، اعتشاحت الصم.  اعتشاحت ّ ّسصػ اُویت داسد

دس . تاؽذ تاًذاصٍ کافی همذاس خْاب اص اًدام کاسُای غیشضشّسی تایذ خْد داسی ؽْد  ّ .  اعت

تؼذ اص تشطشف ؽذى . ُش حال اًدام حشکاتی کَ داهٌَ حشکات هفافل سا حفع کٌٌذ  الصم اعت 

 .ػالئن هفقلی ، ّسصػ ُائی هاًٌذ ساٍ سفتي ّ ؽٌا کشدى هفیذ خْاٌُذ تْد

  

 

 (:زتاى اًگلیسی تَ ) سایر هٌاتع 

www.arthritis.org 

www.cks.nhs.uk/patient_information    

http://www.niams.nih.gov 

 

   

 

کپی ترداری از هطالة ایي سایت تا رکر . توام حمْق ایي سایت هتعلك تَ اًجوي رّهاتْلْژی ایراى است  

.تغییر در هتْى  تالهاًع استهٌثع ّ تذّى اًجام   

www.iranianra.org                          9831ٍ  اسفٌذ ها: تازًگری شذٍ    
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