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 ...کمر درد 
آيا کمر داريد ومايل هستيد مطالب بيشتری در مورد بيماری بکترو)آ.اس( و انجمن ما بدانيد؟  

 دراينصورت به جای کاملا 

 !درستی مراجعه کرده ايد

 مشخصات بارز بيمار

مشخصات بارز بيمار مبتل به بکترو يک فرد جوان است که ناحيه تحتانی کمر خود، بويژه  

صبحها و هنگامشبها،   

نشستن طوالنی مدت، درد و انقباض احساس می کند. اين بيماری بطور متناوب با درد، 

 .انقباض وخستگی توأم است

 عالئم اوليه بيماری

 .درصد با علئمی از ناحيه کمر شروع می شود 60

 .درصد با علئمی در مفاصل شروع می شود 30

 .درصد با عفونت چشم شروع می شود 10

شيوع اين بيماری چقدر است؟ ميزان  

حدود يک درصد جمعيت سوئد به بيماری بکترو مبتل هستند. اين بيماری در بين مردان بيشتر 

 از زنان شايع است و

سالگی شروع می شود. اين بيماری بين افرادی که در خانواده   35تا  15معموالا در سنين بين 

 شان فرد مبتل به بکترو 

درصد افراد مبتل به بکترو دارای يک   95ايع تر از ساير افراد است. برابر ش  20وجود دارد 

 -ژن ويژه بنام اچ.ال.آ

هستند 27ب  . 

 در مورد علل اين بيماری چه می دانيم؟

علت بيماری بکترو ناشناخته است. آنچه که نشان داده احتمال ابتلء به اين بيماری را افزايش  

 می دهدعبارتند از عفونت 

رده عنبيه چشم، وجود بيماری داء الصدف)پسورياسيس(، عفونت روده ای و  های مکرر درپ

 .عفونت مجاری ادرار 

 درمان بيماری بکترو چگونه است؟ 

تمرينات جسمانی مرتب و منظم نقش تعيين کننده ای در مراحل اين بيماری دارد. اطلعات 

 صحيح در مورد اين بيماری

درد و ضد التهاب بخش مهم ديگری از درمان  بخش مهمی از درمان آن است. داروی تسکين 

 .بيماری را تشکيل می دهد

 بعداً چه خواهد شد؟ 

افراد معموالا خودرا با شرايط اين بيماری تطبيق می دهند و زندگی خوبی خواهند داشت و 

 اغلب تا زمان بازنشستگی 

 .کار می کنند
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 بيمار خود چه می تواند بکند؟

رای بيماران روماتيسمی بکترو است و در اشاعه اطلعات مربوط بهعضو شويد که انجمنی ب  

Berig  در انجمن بريگ 

بيماری فعاليت می کند و از اينرو وضع روزمره و آينده افراد مبتل به بکترو را بهبود  

 .ميبخشد

 انجمن بريگ چه ميتواند بشما ارائه کند؟ 

بخش خدمات درمانی و مسئوالن  ما مشارکت و اطلعات ارائه می کنيم، بين اعضای خود،

 تصميم گيرنده دانش و آگاهی

اشاعه می دهيم. آرمان ما شناساندن خود در بخش خدمات درمانی و در ميان افراد مبتل به  

 بيماری بکترو می باشد. کليه 

افراد مبتل به بکترو بايد از وجود انجمن بريگ اطلع حاصل کنند. کليه سياستمداران، تصميم  

ن و پزشکان بايد گيرندگا  

اطلعات مطلوبی راجع به بيماری بکترو داشته باشند تا بتوانند به موقع آنرا تشخيص دهند. ما  

 همچنين مايل هستيم منابع 

 .کافی به تحقيقات علمی اختصاص يابد تا معمای بيماری بکترو حل شود



ت ژيمناستيک انجمن بريگ فعاليتهای حفظ تندرستی مثلا بصورت تمرين در استخر و حرکا

 زمينی ترتيب ميدهد. ما 

جلسات سخنرانی علمی، جلسات ديدار شبانه در "بار" و ساير گردهمائی های جالب برگزار 

 ميکنيم. ما همچنين فعاالنه 

می کوشيم اعضای ما اطلعات جديد و مربوطه در مورد نوع درمان پزشکی موجود را  

 .دريافت کنند

 سواالت؟ 

و يا انجمن ما سوالی داريد با کمال ميل با ما از طريق آدرس زير  اگر در مورد بيماری بکتر 

 .تماس بگيريد

 !به جمع ما خوش آمديد

 بريگ

 گروه حافظ منافع بيماران روماتيسمی بکترو 
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