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 آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا: درد و ناراحتی قفس��ۀ سینه می  تواند رنج آور، سوزان 
یا در طبیعت خود آزاردهنده باشد. سندرم تیتز یک بیماری نادر است که شامل درد 
قفس��ه سینه در دنده های فوقانی فرد است. این س��ندرم؛ خوش خیم است و بیشتر، 
افراد زیر 40 س��ال را درگیر می کند و علت دقیق آن نیز تاکنون مشخص نیست. این 
سندرم؛ به نام الكساندر تیتز، پزشک آلمانی که اولین بار در سال 1909 این سندرم را 
توصیف کرد، نامگذاری شده است. در صورت ابتال به این بیماری کیفیت زندگی افراد 
ب��ه صورت جدی کاهش می یابد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با 
دکتر سیروس مومن زاده، فوق تخصص دردشناسی و طب درد و دکترسیامک مرادی، 

فوق تخصص درد و دکتر بنفشه ولییان، فوق تخصص درد گفتگو کرده است.
دکتر مومن زاده در این باره می گوید: سندرم تیتز نوعی بیماری نادر است که منجر به 
درد قفسه سینه در سمت فوقانی می شود. خوشبختانه این بیماری خوش خیم است 
و در اغلب مواقع افراد جوان را تحت تاثیر قرار می دهد. وی اظهار کرد: از عالئم اصلی 
بیماری س��ندرم تیتز می توان به درد قفسه سینه اش��اره کرد. در این بیماری درد در 
اطراف یک یا چند دنده از دنده های باالیی بدن احساس می شود، به خصوص قسمتی 
که دنده به استخوان سینه متصل می شود. طبق تحقیقاتی که در خصوص این بیماری 
انجام ش��ده اس��ت، دنده دوم یا سوم درگیر است.این فوق تخصص دردشناسی و طب 
درد ابراز کرد: در ۷0 تا ۸0 درصد موارد، درد در اطراف یک دنده احس��اس می ش��ود، 
همچنین تنها یک طرف قفسه س��ینه درگیر است. التهاب غضروف دنده آسیب دیده 
منجر به درد می ش��ود و باعث تورم می ش��ود و این ناحیه ممكن است حساس، گرم، 
متورم یا قرمز شود. وی عنوان کرد: درد سندرم تیتز به گونه ای خاص احساس می شود 
بدی��ن صورت که به  ط��ور ناگهانی یا تدریجی رخ می دهد،درد ش��دید، تیرکش��نده، 
درد خفیف و… احس��اس می ش��ود و درد به بازو، گردن و به سمت شانه ها گسترش 
می یابد،هنگام ورزش، عطس��ه یا سرفه بدتر می شود و معموال پس از چند ماه کاهش 

می یابد اما تورم طی مدت طوالنی تری ادامه دارد.

< علت دقیق ایجاد عارضه سندرم تیتز مشخص نیست
دکتر مومن زاده بیان کرد: علت دقیق ایجاد عارضه س��ندرم تیتز مش��خص نیست. به  
طور کلی محققان بر این باورند که ایجاد چنین عارضه ای به دلیل آس��یب به دنده ها 
رخ می دهد و صدمات وارد ش��ده ممكن اس��ت ناش��ی از س��رفه بیش از حد،استفراغ 
شدید،عفونت دستگاه فوقانی، فعالیت های فیزیكی شدید یا تكراری، جراحات وارد شده 
یا تروما باشد. این فوق تخصص دردشناسی و طب درد اظهار کرد: برخی موارد احتمال 
ابتال به بیماری سندرم تیتز را افزایش می دهد که عبارتند از اینكه سندرم تیتز بیشتر 
کودکان و افراد زیر 40 سال را تحت تاثیر قرار می دهد. این عارضه در افراد ۲0 تا ۳0 
سال بسیار شایع است. وی گفت: مطالعه ای که در سال ۲01۷ انجام گرفت، نشان داد 
که تعداد موارد ابتال به این بیماری در فصل بهار و زمس��تان بیشتر بوده است و عالوه 
بر این مطالعه دیگر نیز نش��ان داده که خانم ها بیش��تر از آقایان به این بیماری مبتال 
می ش��وند؛ اما مطالعات دیگر نشان داده اند این س��ندرم به یک اندازه خانم ها و آقایان 
را تحت تاثیر قرار می دهد.دکتر مومن زاده در پاس��خ به این پرسش که " سندرم تیتز 
چه تفاوتی با کوس��توکندریت دارد"، گفت: هر دو عارضه باعث ایجاد درد قفسه سینه 
در اطراف دنده ها می شوند؛ اما برخی تفاوت مهم در آنها وجود دارد. این فوق تخصص 
دردشناس��ی و طب درد ادامه داد: سندرم تیتز،بیماری نادری است و معموال افراد زیر 
40 سال دچار این بیماری می شوند، عالئم شامل تورم و درد است، در ۷0 درصد موارد 
تنها در یک ناحیه درد را احساس می کنید و در اغلب مواقع دنده دوم یا سوم را درگیر 
می کند ولی کستوکندریت، بیماری نسبتا شایعی است و افراد باالی 40 سال را تحت 
تاثیر قرار می دهد، بیمار درد را بدون تورم احساس می کند، در 90 درصد موارد بیش 
از یک ناحیه احساس درد خواهید داشت،معموال دنده دوم را در میان پنج دنده درگیر 
می کند.وی توضیح داد: تش��خیص بیماری سندرم تیتز بس��یار دشوار است. هنگامی  
که به دلیل درد قفس��ه س��ینه به متخصص درد مراجعه می کنید، ابتدا بررس��ی هایی 
برای رد مش��كالت جدی مانند آنژین صدری، پلوریت ی��ا حمله قلبی انجام می دهد. 
پزشک معاینات فیزیكی را انجام می دهد و در خصوص عالئم شما سوال خواهد کرد و 
آزمایشات خاصی را برای رد سایر علل و کمک برای تشخیص صحیح تجویز می کند.

دکتر مومن زاده افزود: آزمایش��ات تشخیصی شامل آزمایش خون برای بررسی عالئم 
حمله قلبی یا س��ایر ش��رایط، تصویربرداری برای بررس��ی دنده ها و مشاهده اینكه آیا 
غضروف التهاب دارد یا خیر،رادیوگرافی از قفس��ه س��ینه برای بررس��ی وجود هرگونه 
بیماری مرتبط با اس��تخوان و بافت های این قسمت، ام آر ای قفسه سینه برای بررسی 
هرگونه ضخامت یا التهاب غضروف، اسكن استخوان برای بررسی دقیق تر استخوان های 
ش��ما،الكتروکاردیوگرام برای بررس��ی میزان عملكرد قلب و رد بیماری های قلبی و در 
نهایت تشخیص این بیماری بر اساس عالئم شما و رد سایر دالیل احتمالی درد صورت 
می گیرد.این فوق تخصص دردشناسی و طب درد بیان کرد: راهكارهای درمانی مهمی  
که برای عارضه س��ندرم تیتز در نظر گرفته می ش��ود شامل اس��تراحت، خودداری از 
فعالیت های سنگین، قرار دادن کمپرس گرم در ناحیه آسیب دیده است اما در برخی از 

افراد، درد خودبه خود بدون در نظر گرفتن هیچ درمانی بهبود پیدا می کند.
وی افزود: برای کمک به تسكین درد گاهی اوقات پزشک مسكن هایی مانند داروهای 
ضد التهاب غیر اس��تروئیدی بدون نس��خه را پیشنهاد خواهد کرد. در صورتی که درد 
ادامه داشته باشد، مس��كن های قوی تری تجویز می شود.دکتر مومن زاده متذکر شد: 
سایر راهكارهای درمانی که در صورت مزمن و ادامه دار بودن عالئم سندرم تیتز تجویز 
می شود، شامل تزریق داروی استروئید برای کاهش تورم یا تزریق لیدوکائین در محل 
آس��یب دیده برای کاهش درد اس��ت. اگر این راهكارهای درمانی بسته و غیر تهاجمی 
ب��ه کاهش درد و ت��ورم کمک نكند، در نهایت عمل جراحی برای بیمار در نظر گرفته 
می ش��ود.این فوق تخصص درد شناسی و طب درد گفت: اگرچه تورم در مبتالیان به 
سندرم تیتز مدت طوالنی باقی می ماند؛ اما درد ناشی از این بیماری طی چند ماه بهبود 

پیدا می کند. گاهی اوقات بیماری رفع می شود و مجدد عود می کند. 

< شایع ترین عالمت سندرم تیتز درد است
در ادامه نیز دکتر مرادی در این باره خاطرنشان کرد: یک نوع خاص کوستوکندریت، 
س��ندرم تیتز ن��ام دارد. در این وضعیت درد همراه کوس��توکندریت ب��ا ورم غضروف 
دنده نیز همراه اس��ت.وی بیان کرد: ورم س��ندرم تیتز دست کم به یكی از چهار دندۀ 
فوقانی آسیب می زند که معموالً شامل دندۀ دوم یا سوم است.در حالی که درد همراه 
کوستوکندریت می تواند به مرور زمان تسكین یابد، ورم ناشی از سندرم تیتز در برخی 

از مردم ادامه پیدا می کند.
این فوق تخص��ص درد افزود: اگرچه متخصصان میزان ش��یوع این اختالل را تعریف 
نكرده  اند، آنها این بیماری را اختالل نادری تلقی می کنند. گذشته از درد و ناراحتی، 

این اختالل نمی تواند اثرات مضر درازمدت دیگری ایجاد کند.
وی ابراز داش��ت: س��ندرم تیتز برای اولین بار در س��ال 19۲1 توصیف شد و تاکنون 
علت آن ناشناخته باقی مانده است و به عنوان یک علت درد قفسه سینه غیر معمول 
در ورزش��كاران و غیر ورزشكاران دیده می شود. غالباً پزشكان مراقبت های اولیه اولین 
خطی هستند که با این وضعیت مواجه می شوند و باید ارجاع زودهنگام به متخصصان 
توانبخش��ی را برای تس��ریع بهبودی و بازگش��ت به فعالیت اولیه در نظر بگیرند.دکتر 
مرادی توضیح داد: بیماری سندرم تیتز به دلیل التهاب خوش خیم باالرونده در مسیر 

غضروف های دنده ای ایجاد می شود و می تواند منجر به درد قفسه سینه و مشكالتی از 
قبیل تورم در دنده های بیمار گردد و در خانم ها هم ش��ایع تر از مردان اس��ت و ممكن 
اس��ت با درد ناشی از سكته قلبی اشتباه گرفته شود.این فوق تخصص درد افزود: این 
س��ندرم دارای یک درد غیر معمول قفس��ه صدری اس��ت که ممكن است با دردهای 
احش��ایی اشتباه ش��ود. در محل اتصال یک یا چند غضروف دنده ای، غالبا یک طرفه 
و تورم وجود دارد.وی ابراز داش��ت: نمونه های تهیه ش��ده از نقاط گرفتار این بیماران 
نشان دهنده فیبروز التهابی مزمن می باشد. ممكن است این سندرم به دلیل سرفه های 
مزمن باش��د. این س��ندرم را میتوان با عدم وجود عالیم التهابی از س��ایر التهاب های 
شایع تر دنده ای –غضروفی افتراق داد. دکتر مرادی تشریح کرد: سندرم تیتز می تواند 
حاد یا مزمن باش��د. در بیش��تر موارد، عالئم پس از 1 تا ۲ هفته خود به خود برطرف 

می شوند.
این فوق تخصص درد تصریح کرد: سندرم تیتز به دلیل جهش در ژن MITF ایجاد 
می شود. این ژن دستورالعمل هایی را برای ساخت پروتئینی ارائه می دهد که در رشد، 
بقا و عملكرد انواع خاصی از س��لول ها نقش دارد.وی اضافه کرد: مولكول های پروتئین 
MITF به یكدیگر یا با پروتئین های دیگری که ساختار مشابهی دارند متصل می شوند 
 DNA و ی��ک واحد دو پروتئینی )دایمر( ایج��اد می کنند.دایمر به مناطق خاصی از
متصل می ش��ود و به کنترل فعالیت ژن های خاص کمک می کند. بر اساس این عمل، 
پروتئین MITF فاکتور رونویس��ی نامیده می ش��ود.دکتر مرادی می گوید: شایع ترین 
عالمت س��ندرم تیتز، درد عمدتاً در قفسه سینه اس��ت اما می تواند به شانه و بازو نیز 
منتش��ر شود. این درد به صورت گیر کردن، عصبی، تیز، مبهم و حتی به عنوان »درد 
گاز« توصیف ش��ده است. گزارش شده اس��ت که عالئم سندرم تیتز با عطسه، سرفه، 
استنش��اق عمیق و فعالیت فیزیكی کلی تشدید می شود.این فوق تخصص درد گفت: 
حساسیت و تورم مفصل آسیب دیده از عالئم مهم سندرم تیتز است و این بیماری را 
از کوستوکندریت متمایز می کند و همچنین پیشنهاد شده است که ناراحتی می تواند 
به دلیل محدودیت حرکت ش��انه و سینه تشدید شود.وی تشریح کرد: سندرم تیتز با 
درد موضعی خفیف تا ش��دید و حساس��یت در یک یا چند دنده از چهار دنده فوقانی 
مش��خص می ش��ود. دنده های دوم یا س��وم اغلب تحت تأثیر قرار می گیرند.در بیشتر 
افراد، غضروف تنها یک دنده تحت تأثیر قرار می گیرد. تورم دوکی ش��كل س��فت در 
غضروف دنده آس��یب دیده ایجاد می شود و درد دردناک، گیر، تیز، مبهم یا عصبی در 
این ناحیه رخ می دهد.دکتر مرادی ادامه داد: گاهی اوقات درد در مبتالیان به سندرم 
تیتز ممكن است گسترش یابد و بر گردن، بازوها و شانه ها تأثیر بگذارد. قرمزی )اریتم( 
و گرمی ناحیه آس��یب دیده ممكن اس��ت وجود داش��ته باشد.شروع درد ممكن است 
تدریجی یا ناگهانی باشد و ممكن است شدت آن متفاوت باشد.این فوق تخصص درد 
عنوان کرد: درد همراه با سندرم تیتز ممكن است به دلیل عطسه، سرفه یا فعالیت یا 
ورزش ش��دید بدتر شود. درد معموالً پس از چند هفته یا ماه کاهش می یابد، اما تورم 
ممكن اس��ت ادامه یابد.وی اشاره کرد: در حالیكه کاندیدای کوستوکندریت و سندرم 
تیت��ز اغلب به عن��وان نام های مختلف برای یک وضعیت در نظر گرفته می ش��وند اما 
برخی از ویژگی های اس��ت که بین آنها متمایز است.دکتر مرادی تشریح کرد: سندرم 
کوس��توکندریت و تیتز هر دو ناشی از التهاب اتصاالت کیستو هیدرولیستی دنده ها یا 
اتصاالت کاندرواس��اریون دیواره سینه قدامی است.هر دو حالت با حساسیت به لمس 
غضروف های غضروفی، غضروف هایی که جناغ )یعنی سینه( و انتهای دنده ها را متصل 
می کنند مش��خص می ش��ود.با این حال، تورم محلی با س��ندرم تیتز و بدون تورم با 
کوستوکندریت وجود دارد و این تفاوت اصلی است.این فوق تخصص درد اذعان داشت: 
علت دقیق سندرم تیتز مشخص نیست. با این حال، محققان معتقدند که این ممكن 
است نتیجه صدمات جزئی به دنده ها باشد. جراحات ممكن است در اثر سرفه بیش از 
حد، استفراغ شدید،عفونت دستگاه تنفسی فوقانی از جمله سینوزیت،فعالیت های بدنی 

شدید یا تكراری و و صدمات یا آسیب ایجاد شود.
وی می گوید: سندرم تیتز معموال کودکان بزرگتر و بزرگساالن جوان را تحت تاثیر قرار 
می دهد. بیشتر موارد قبل از 40 سالگی و اغلب در دهه دوم یا سوم زندگی رخ می دهد 
ولی اگرچه س��ندرم تیتز نادر است اما در نوزادان، کودکان یا افراد مسن گزارش شده 

اس��ت. مردان و زنان به تعداد مساوی مبتال می شوند. بروز یا شیوع دقیق این اختالل 
ناشناخته است.دکتر مرادی مطرح کرد: از آنجایی که آزمایش خاصی برای سندرم تیتز 
وجود ندارد، پزشكان معموالً می خواهند در مورد عالئم شما بدانند.پزشک شما احتماالً 
یک معاینه فیزیكی انجام می دهد که می تواند شامل فشار دادن به سینه شما باشد. آنها 
همچنین ممكن اس��ت آزمایشاتی را برای رد موارد دیگر سفارش دهند.این آزمایشات 
 ،)MRI( ممكن است شامل اشعه ایكس، سونوگرافی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی

بیوپسی یا الكتروکاردیوگرام برای مشاهده فعالیت الكتریكی در قلب شما باشد.
این فوق تخصص درد اضافه کرد: در تشخیص افتراقی سندرم تیتز، الزم است نه تنها 
بیماری های روماتیس��می، تروما، بلكه آسیب شناسی سیستم قلبی - عروقی، به ویژه 
بیماری عروق کرونر قلب و همچنین بیماری های سایر اندام های داخلی نیز حذف شود.

وی یادآور شد: تأثیر ویتامین D در ایجاد سندرم تیتز نیز مورد بحث قرار گرفته است 
اما داده های علمی نامشخص است.ویتامین D بر متابولیسم فسفات و کلسیم در بدن 
تأثیر می گذارد و نقش مهمی در معدنی سازی و در شكل گیری و بازسازی استخوان ها 
دارد.با این حال، این واقعیت که مصرف ویتامین D می تواند تأثیر مثبتی بر س��ندرم 
تیتز داشته باشد، هنوز از نظر پزشكی قابل قبول است.دکتر مرادی افزود: با این حال، 
اگر ویتامین D در دوز صحیح مصرف ش��ود، عوارض جانبی کمی وجود دارد و ارزش 
امتحان ک��ردن را دارد.این فوق تخصص درد متذکر ش��د: رژیم درمانی عمومی برای 
سندرم تیتز شامل استراحت،اجتناب از فعالیت های شدید،استفاده از کمپرس گرم در 
محل آس��یب دیده اس��ت اما در بعضی موارد، درد ممكن است به خودی خود و بدون 

درمان برطرف شود.
وی ادامه داد: ارائه دهنده خدمات درمانی؛ برای کمک به تس��كین درد، ممكن اس��ت 
داروهای ضد دردی چون داروهای ضد التهاب غیراس��تروئیدی بدون نسخه را توصیه 
کند و سایر روش های درمانی احتمالی درد و التهاب مداوم شامل تزریق استروئید برای 

کاهش تورم یا تزریق لیدوکائین در محل آسیب دیده برای کاهش درد است.
دکتر مرادی اظهار کرد: اگرچه تورم ممكن است به مدت طوالنی تری در این بیماران 
ادامه یابد اما درد ناشی از سندرم تیتز معموالً طی چند ماه بهبود می یابد. البته بعضی 

اوقات شرایط می تواند برطرف شود و سپس عود کند.
 ای��ن ف��وق تخصص درد گفت: در موارد ش��دید ابتال به این س��ندرم ک��ه درمان های

 محافظه کارانه به کاهش درد و تورم کمک نمی کنند، برای برداشتن غضروف اضافی 
از دنده های آسیب دیده ممكن است عمل جراحی انجام شود.

 <سندرم تیتز یک بیماری نادر و خوش خیم است
در ادامه نیز دکتر ولییان در اینباره ابراز داشت: سندرم تیتز یک بیماری نادر و خوش 
خیم اس��ت که شامل درد قفسه سینه در دنده های فوقانی شما می شود. زمانی اتفاق 
می افتد که غضروف اطراف مفاصلی که دنده های باالیی شما را به استخوان سینه متصل 

می کند، متورم شود. معموالً دنده های دوم یا سوم بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. 
وی توضیح داد: یكی از عالئم اصلی سندرم تیتز درد قفسه سینه است. در این حالت، 
درد در اطراف یک یا چند دنده از چهار دنده باالیی شما احساس می شود، به ویژه در 
جایی که دنده های ش��ما به اس��تخوان سینه متصل می شود. همان طور که گفته شد 
و طبق تحقیقاتی که در مورد این بیماری انجام ش��ده است، دنده دوم یا سوم معموالً 
درگیر می ش��ود.این فوق تخص��ص درد ادامه داد: در ۷0 ت��ا ۸0 درصد موارد، درد در 
اطراف یک دنده قرار دارد. معموالً فقط یک طرف قفس��ه س��ینه درگیر است. التهاب 
غضروف دنده آس��یب دیده باعث درد می ش��ود. این ناحیه از غضروف به عنوان محل 
اتصال کوتوکندرال شناخته می شود.التهاب می تواند باعث تورم شود که سفت و دوکی 
شكل می شود. این ناحیه ممكن است حساس و گرم باشد و متورم یا قرمز به نظر برسد.

وی اذعان داش��ت: درد ناشی از بیماری س��ندرم تیتز ممكن است به صورت عالئمی 
نظیر احس��اس تیز، ضربه چاقو، کسل کننده باشد و در صورت ورزش، سرفه یا عطسه 
بدتر می ش��ود و به بازو، گردن و شانه های شما پخش شود،به طور ناگهانی یا تدریجی 
رخ دهد و از خفیف تا ش��دید متغیر اس��ت.دکتر ولییان تشریح کرد: هیچ کس دقیقاً 
نمی داند که چه چیزی باعث به وجود آمدن سندرم تیتز می شود. برخی از متخصصان 
معتقدند که این عارضه در اثر ضربه های ریز زیادی به دیواره قفسه سینه ایجاد می شود. 
همچنین ممكن اس��ت در صورت ابتال به عفونت  های تنفس��ی زیاد، س��رفه های بد و 
مزمن، فشار ناشی از ورزش یا سایر فعالیت های بدنی، استفراغ بیش از حد، عفونت های 
ویروس��ی یا باکتریایی و جراحی در ناحیه قفس��ه س��ینه به این بیماری مبتال شوید.

ای��ن فوق تخصص درد افزود: گاهی اوقات س��ندرم تیتز در نتیجه ابتال به موارد دیگر 
مانند آرتریت پسوریاتیک رخ می دهد. اگر کودک بزرگتر یا جوان زیر 40 سال باشید، 
احتمال ابتال به س��ندرم تیتز وجود دارد. وی تفاوت سندرم تیتز با کوستوکندریت را 
اینگونه تشریح کرد: کوستوکندریت که نوعی دیگر از محرک ها در مفصل کوتوکندرال 
اس��ت، بسیار شبیه به سندرم تیتز می باش��د. نسبتاً شایع است و به طور معمول افراد 
باالی 40 س��ال را مبتال می کند. بزرگترین تفاوت بین آنها تورم و دنده هایی است که 
معموالً تحت تأثیر قرار می گیرند.دکتر ولییان تصریح کرد: از آنجایی که سندرم تیتز 
و کوستوکندریت بسیار شبیه هستند، گاهی اوقات با یكدیگر اشتباه گرفته می شوند. 
خبر خوب این است که آن ها معموالً به روشی مشابه درمان و تشخیص داده می شوند. 
اگر هر گونه درد یا تورم در قفس��ه س��ینه یا اطراف آن دارید، با پزشک متخصص درد 
خود صحبت کنید.این فوق تخصص درد توضیح داد: تش��خیص سندرم تیتز می تواند 
سخت باشد زیرا عالئم آن مانند سایر مشكالت غیر از حمله قلبی است. آنها می توانند 
مانند آنژین صدری به نظر برس��ند، یعنی درد قفس��ه س��ینه زمانی که عضالت قلب 
ش��ما اکس��یژن کافی دریافت نمی کنند و همچنین بسیار شبیه به برخی از مشكالت 
ریوی، آرتریت روماتوئید و کوتوکندریت هس��تند که به آن درد دیواره قفس��ه س��ینه 
نیز می گویند. وی اضافه کرد: از آنجایی که آزمایش خاصی برای س��ندرم تیتز وجود 
ندارد، پزش��كان معموالً می خواهند در مورد عالئم ش��ما بدانند. پزشک شما احتماالً 
یک معاینه فیزیكی انجام می دهد که می تواند شامل فشار دادن به سینه شما باشد و 
همچنین ممكن است آزمایش��اتی را برای رد موارد دیگر تجویز کنند. این آزمایشات 
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بیوپس��ی یا الكتروکاردیوگرام برای مشاهده فعالیت الكتریكی در قلب شما باشد.دکتر 
ولییان می گوید: سندرم تیتز معموالً با استراحت دادن به قفسه سینه درمان می شود. 
بدن ش��ما برای التیام س��وزش داخل مفصل کوتوکندرال به زمان نیاز دارد. داروهای 
ضدالتهاب غیراس��تروئیدی بدون نس��خه می توانند درد و تورم ش��ما را کاهش دهند 
اما قبل از مصرف داروهای ضدالتهاب غیراس��تروئیدی برای بیش از 10 روز متوالی با 
پزشک خود صحبت کنید.این فوق تخصص درد مطرح کرد: فیزیوتراپی برای سندرم 
تیتز ممكن است شامل تمرینات تنفسی، الكتروتراپی مانند اولتراسوند و سرما درمانی 
)یخ( باشد. همچنین ممكن است سایر تمرینات تقویتی و کششی و ماساژ بافت نرم به 

شما ارائه شود. سایر درمان های مهم فیزیوتراپی شامل آب درمانی است.
وی متذکر شد: همان طور که گفته شد، سندرم تیتز نادر است، اما اگر عالئم شما پس 
از چند هفته بهبود نیافت، ممكن است پزشک برای کاهش التهاب، کورتیكواستروئید 
را به مفصل شما تزریق کند. دکتر ولییان در پایان گفت: برخی از افراد مبتال به سندرم 
تیتز بدون درمان بهبود می یابند، اما تصور نكنید که نیازی به درمان ندارید. به محض 
اینكه متوجه تورم روی یا اطراف س��ینه خود ش��دید، به خصوص اگ��ر درد دارید، به 

پزشک مراجعه کنید.

 در گفتگوی آفتاب یزد با متخصصان مطرح شد 

درد قفسه سینه ناشی از »سندرم تیتز« را شوخی نگیرید 
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افزایش نرخ ابتال به سرطان 

روده در افراد جوان
سرطان روده بزرگ در میان بزرگساالن جوان 
همچنان در حال افزایش است، به طوری که 
انجمن سرطان آمریكا دو برابر شدن موارد را 
در افراد کمتر از ۵۵ سال گزارش کرده است.به 
گزارش مهر، بر اساس گزارش جدید، تا سال 
۲019، ۲0 درصد از موارد سرطان روده بزرگ 
در بزرگس��االن زیر ۵۵ سال رخ داده است که 
این رقم در س��ال 199۵ تنها 11 درصد بوده 
است.عالوه بر این، محققان دریافتند که نسبت 
افراد مبتال به سرطان در مراحل پیشرفته در 
س��ال ۲019 به ۶0 درصد رس��یده است که 
این رقم در اواس��ط دهه ۲000 به ۵۲ درصد 
رسیده است. میزان بیماری پیشرفته در سال 
199۵ قب��ل از اینكه غربالگری گس��ترده در 
دسترس باشد، ۵۷ درصد بود. دکتر »احمدین 
جمال«، محقق ارش��د این مطالعه گفت: »ما 
نمی دانیم چه چیزی باعث افزایش س��رطان 
روده بزرگ در میان جوانان می ش��ود. برخی 
اف��راد می گویند که احتماالً چاقی یا تغییر در 
رژیم غذایی در دهه های گذشته ممكن است 
دلیل آن باشد، اما در واقع، ما دقیقاً نمی دانیم 
ک��ه چه چی��زی باعث ای��ن افزایش س��ریع 
نرخ بروز س��رطان کولورکت��ال )روده بزرگ( 
می ش��ود.« جمال گفت: »غربالگری بهترین 
محافظ در برابر س��رطان روده بزرگ است.« 
 انجمن سرطان توصیه می کند که غربالگری

 از   4۵ س��الگی برای اف��راد در معرض خطر 
متوسط ش��روع شود.وی افزود: »اگر بخواهیم 
غربالگری سرطان کولورکتال را تا ۸0 درصد 
افزای��ش دهیم، تخمین زدی��م که می توان از 
ده ها هزار مورد جلوگیری کرد و جان هزاران 
نف��ر را نج��ات داد.«جمال گفت: »پزش��ک 
می تواند آزمای��ش خون مدفوع را تجویز کند 
یا شما را برای غربالگری کولونوسكوپی معرفی 
کند. مزیت کولونوس��كوپی این است که باید 
هر 10 س��ال یک بار انجام شود، در حالی که 

دیگری باید ساالنه انجام شود.«

 یافته 

 ارتباط خشونت های خانگی
 با ابتال به بیماری ها 

نتای��ج یک تحقیق جدید نش��ان می دهد که 
دعواها و خشونت های خانگی می تواند میزان 
ابتال به بیماری های روحی و روانی در زنان را 
۲.۸ برابر و بیماری های جس��می را 1.۵ برابر 
افزایش دهد. به گ��زارش آنا، در این تحقیق، 
1400 زن را از سال ۲019 مورد مطالعه قرار 
داده و آن ه��ا تجربیات خ��ود از اذیت و آزار و 
خشونت خانگی را به تیم تحقیقاتی گفته اند. 
همچنین از این اف��راد در زمینه بیماری های 
مزم��ن و همچنین اختالالت روانی پرس��یده 
ش��ده است.براس��اس ای��ن گ��زارش، عالوه 
مش��كالت جس��می و روحی که در باال گفته 
ش��د، افرادی که تجربه هر ی��ک از این انواع 
خشونت های خانگی را تجربه کرده اند، دو برابر 
بیش��تر در معرض خطر بیماری های سالمت 
عمومی خفیف، 1.۸ برابر بیش��تر در معرض 
درد ی��ا ناراحت��ی و 1.۳ برابر بیش��تر نیاز به 
مشاوره های درمانی دارند.در ادامه این گزارش 
آمده است، خشونت جنسی و جسمی قطعا به 
افراد آس��یب می زند، اما فقط این خشونت ها 
نیستند که مشكالت سالمتی به همراه دارند؛ 
اذی��ت و آزارهای روان ش��ناختی، رفتارهای 
کنترل گری و س��وء اس��تفاده های اقتصادی 
نیز خطر پیامدهای نامطلوب برای سالمتی را 

افزایش می دهند.

 تازه ها 

 بی خوابی ریسک حمله قلبی 
را افزایش می دهد

افرادی که در ب��ه خواب رفتن یا خواب ماندن 
مش��كل دارند ممكن اس��ت بیشتر در معرض 
حمله قلبی باشند.به گزارش مهر، نكته اصلی 
تحقیقات جدید این اس��ت ک��ه بی خوابی را با 
ناراحتی ه��ای قلبی مرتبط می کن��د. به طور 
خاص، افراد مبتال به بی خوابی ۶9 درصد بیشتر 
از افراد بدون اخت��الل خواب با احتمال حمله 
قلبی روبرو هستند. این مطالعه نشان داد که این 
میزان در میان افراد مبتال به دیابت و بی خوابی 
حتی بیش��تر بود. »یومنا دین«، نویسنده این 
مطالعه گفت: »بی خوابی بدن را تحت استرس 
قرار می دهد که باعث ترشح کورتیزول )هورمون 
استرس( می شود و می تواند آترواسكلروز )تصلب 
ش��رایین( را تسریع کند. این مطالعه نشان داد 
اف��رادی که پن��ج س��اعت یا کمتر در ش��ب 
می خوابیدند، با بیش��ترین میزان خطر حمله 
قلبی روبرو بودند. خواب زیاد نیز برای سالمت 
قلب مفید نبود. افرادی که ۶ س��اعت یا کمتر 
می خوابیدند، نس��بت به افرادی که 9 س��اعت 
می خوابیدند، کمتر در معرض خطر حمله قلبی 
بودند. افرادی که در به خواب رفتن یا ماندن در 
خواب مشكل داشتند، در مقایسه با افرادی که 
این مشكالت را نداشتند، 1۳ درصد بیشتر در 
معرض حمله قلبی بودند. این مطالعه نشان داد 
که سایر عالئم بی خوابی، مانند خواب آلودگی 
در طول روز، بر خطر حمله قلبی تأثیری ندارند.

عالوه بر این، س��المندان مبتال به بی خوابی دو 
برابر بیش��تر از همتایان خود فاقد این اختالل 
خ��واب، در معرض حمالت قلب��ی بودند. افراد 
جوان مبتال ب��ه بی خوابی نیز در معرض خطر 
بیشتر حمله قلبی بودند. به گفته محققان، یک 
رژیم غذایی سالم و ورزش منظم ممكن است 
به کاهش هرگونه افزایش خطر بیماری قلبی در 

افراد مبتال به بی خوابی کمک کند.

 نکته 

تیتز  سندرم  عارضه  ایجاد  دقیق  علت  زاده:  مومن    دکتر 
این  بر  محققان  کلی  طور  به   نیست.  مشخص  تاکنون 
باورند که ایجاد چنین عارضه ای به دلیل آسیب به دنده ها 
از  ناشی  است  ممکن  شده  وارد  صدمات  و  می دهد  رخ 
سرفه بیش از حد،استفراغ شدید،عفونت دستگاه فوقانی، 
فعالیت های فیزیکی شدید یا تکراری، جراحات وارد شده یا 

تروما باشد

دکتر مرادی: بیماری سندرم تیتز به دلیل التهاب خوش خیم 
و  می شود  ایجاد  دنده ای  غضروف های  مسیر  در  باالرونده 
می تواند منجر به درد قفسه سینه و مشکالتی از قبیل تورم 
در دنده های بیمار گردد و در خانم ها هم شایع تر از مردان 
است و ممکن است با درد ناشی از سکته قلبی اشتباه گرفته 

شود 

قفسه  درد  تیتز  سندرم  اصلی  عالئم  از  یکی  ولییان:  دکتر 
سینه است. در این حالت، درد در اطراف یک یا چند دنده از 
چهار دنده باالیی شما احساس می شود، به ویژه در جایی که 
دنده های شما به استخوان سینه متصل می شود. همان طور 
که گفته شد و طبق تحقیقاتی که در مورد این بیماری انجام 

شده است، دنده دوم یا سوم معموالً درگیر می شود

دبیر علمی بیس��تمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشكی با 
تاکید بر نقش موثر آزمایشگاه های بالینی در ارائه خدمات بهداشتی و تشخیصی گفت: 
امروزه از نشانگرهای زیستی در تشخیص زودهنگام طیف وسیعی از بیماری ها همچون 
سرطان، بیماری های قلبی-عروقی، بیماری های دستگاه گوارش، بیماری های خونی و 
تشخیص های قبل از تولد استفاده می شود. به گزارش مهر، پروفسور امیرحسن زرنانی 
با اشاره به نقش و جایگاه حیاتی آزمایشگاه ها بر تشخیص، درمان و پایش بیماری ها، 
اظهار داشت: در کنگره بیستم که در روزهای ۲۶ الی ۲9 اردیبهشت ماه سال 140۲  
برگزار می شود، سعی شده تا با ارائه مباحث پیشرو و دانش روز در بخش های مختلف 
آزمایشگاه بالینی، متخصصین حوزه آزمایشگاه با تكنولوژی های نوین و کاربرد آن ها در 
تش��خیص بیماری آش��نا و از یافته های علمی نوین در ارائه خدمات تشخیصی بهتر و 

موثرتر بهره مند گردند. وی  گفت: استفاده مناسب از خدمات آزمایشگاه بالینی، توانایی 
پزش��كان را در اتخاذ تصمیمات تشخیصی و درمانی مبتنی بر شواهد برای بیماران و 
به حداقل رس��اندن هزینه های کلی مراقبت های بهداشتی افزایش می دهد، همچنین 
خدمات آزمایش��گاهی بالینی مقرون به صرفه ترین و کم تهاجمی ترین منبع اطالعات 
بهداشتی در پیشگیری و تشخیص بیماری، تضمین سالمتی بیمار و نظارت بر سالمت 
عمومی اس��ت. وی ادام��ه داد: با توجه به اینكه یافته های جدید نش��ان می دهند که 
بسیاری از بیماری ها تا زمان پیشرفت بیماری نشانگان آزمایشگاهی قابل توجهی ندارند 
و هرچند یافته های آزمایش��گاهی کمک موثری در بررسی سالمت بیماران محسوب 
می شوند ولی یافتن مارکرهایی که بیماری را در همان اوایل پیدایش نشان دهند بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. زرنانی افزود: نشانگرهای زیس��تی یا بیومارکرها برای پیش بینی، 

تشخیص یا پایش بیماری، مفید هستند و روشی عینی و قابل اندازه گیری برای توصیف 
بیماری ارائه می دهند، با تجزیه و تحلیل نمونه های خون یا ادرار اندازه گیری می  شوند 
و به پزشكان کمک می کنند تا از روش های تهاجمی پیچیده اجتناب کنند. وی گفت: 
نش��انگر زیس��تی خوب به راحتی اندازه گیری می ش��ود و می توان از آن به عنوان یک 
نشانگر تشخیص یک بیماری و یا شدت آن بیماری استفاده کرد. امروزه از نشانگرهای 
زیستی در تشخیص زودهنگام طیف وسیعی از بیماری ها شامل سرطان، بیماری های 
قلبی- عروقی، بیماری های تنفسی، بیماری های دستگاه گوارش، بیماری های خونی، 
بیماری های نورودژنراتیو و تشخیص های قبل از تولد استفاده می شود که در بیستمین 
کنگره ارتقاء کیفیت پانل های متعددی با محوریت بیومارکرها در تشخیص آزمایشگاهی 

بیماری های مختلف ارائه می شود.

نشانگرهای زیستی برای پیش بینی، تشخیص یا پایش بیماری مفید هستند 


