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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

، َّسهَى ولسی سًَیي. َّسهَى Dػبهل دس سؼییي فیضیَلَطی اسشخَاى ًمص داسًذ: ولسین، فسفش، َّسهَى دبساسیشٍئیذ، ٍیشبهیي  5

 ضَد ٍ َّسهَى ولسی سًَیي اص سلَلْبی دبسافَلیىَالس خَد سیشٍئیذ. دبساسیشٍئیذ اص غذد دبساسیشٍئیذ سشضح هی

ی ثالسشیه)سَلیذ دشٍطُ -1اسشخَاًی ًمص داسًذ.  massدشٍسِ داسین وِ دس سؼییي ول حجن یب  2ولیبر هشبثَلیسن اسشخَاى: 

اسشخَاى( دس حیي اسشخَاى سبصی سَسط سلَلْبی اسشئَثالسز اػوبلی وِ سجت غبلت ضذى ایي سًٍذ هیطًَذ: فشٍد ضشٍع ثِ 

گشفشي ٍصى سٍی اسشخَاى هیطَد، یب سحشیىبر الىششیىی یب هصشف فلَئَسال یب دشٍسِ شاس فؼبلیز وٌذ هثل فؼبلیشْبیی وِ هَجت ل

دس حبل اًجبم ّسشٌذ ٍ ّیچگبُ هشَلف ًویطًَذ ثلىِ دس هشحلِ ّبی هخشلف  دشٍسِ دائوبًدٍ دشٍسِ جزة اسشخَاى. ایي  -2سضذ. 

 صًذگی ًسجشطبى ووشش ٍ ثیطشش هیطَد. ّیچگبُ وبهالً جزة یب سَلیذ ًذاسین.

ی طَالًی هذر. سَء سغزیِ .دشٍسِ ّبیی وِ ثبػث هوبًؼز اص سًٍذ اسشخَاى سبصی هیطًَذ: صهبًی وِ سحول ٍصى دچبس اضىبل ضَد

 هصشف الىل. سًٍذ ًشهبل افضایص سي. ثیوبسیْبی هضهي ٍ ...

سطذیذ ثشداضز ٍ سَلیذ دٍ دشٍسِ سلَلْبی اسشئَثالسز دس ّش صهبى وِ الصم ثبضذ هَاد هؼذًی سا اص اسشخَاى جزة هیىٌٌذ. دس سًٍذ 

ی اسشخَاى ٍ دَوی اسشخَاى هیطًَذ. هثل دشٍسِ ای وِ ثبػث سطذیذ ثشداضز هیطًَذ، ثبػث وبّص داًسیشِ -1ٍجَد داسًذ: 

سحول ٍصى سٍی وبّص ٍصى گزاسی سٍی اسشخَاى وِ سحول ٍصى اًذاهْب وبّص هیبثذ. یب فضبًَسداى وِ دس اثش ًجَد جبرثِ 

دشٍسِ ّبیی وِ ثبػث هوبًؼز اص  -2اص ثیي هیشٍد. دس ًشیجِ ثبیذ یه سشی سشویجبر َّسهًَی ّوشاُ خَد داضشِ ثبضٌذ. اًذاهْبیطبى 

ثشداضز هیطًَذ. ػبهل هْن دس ثیوبسیْبی هضهي ٍ ثیوبساًی وِ ساُ سفشي دس آًْب دچبس اخشالل هیطَد هثل ثیوبساىِ ػصجی ٍ ... ٍ 

بّص اسشخَاى دس آًْب ضذر دیذا وشدُ اسز. ایي وبّص حجن اسشخَاى ّن دس اًذاصُ ٍ ّن دس احشوبالً اسشئَدشٍص داسًذ ٍ سًٍذ و

سؼذاد ٍ ّن دس ػولىشد سلَل ّبسز. افضایص َّسهًَْب یب اسششٍئیذ سٍی ػولىشد سأثیش هیگزاسد. ػذم ٍصى گزاسی سٍی اًذاهْب اص 

افضایص دیذا هیىٌذ ٍ والً اسشخَاى ثیطشش ثِ سوز سًٍذ جزة  ػَاهلی اسز وِ سؼذاد سا ًیض وبّص هیذٌّذ ٍ سؼذاد اسشئَثالسز ّب

 دیص هیشٍد سب سبخشِ ضذى.

آٍسًذ: صهبًی وِ ......... داسین. ثشای ّویي هیگَیین ٍلشی ثیوبس سىشِ هیىٌذ ی هوبًؼز اص جزة ثؼول هیػَاهلی وِ دشٍسِ

 ای آى اسفبق ثیبفشذ.ّبی ثبًَیِ ثشفیضیَسشادی ثشای آى اًجبم دّین وِ ثبػث ًطَد ضىسشگی

ی اسشخَاى اسز دس ثشاثش آى َّسهَى ولسی سًَیي اص سیشٍئیذ سشضح هیطَد وِ دلیمبً ػول َّسهَى دبساسیشٍئیذ وِ حزة وٌٌذُ

 . وبّص ولسین ثبػث جزة اسشخَاى هیطَد.Dهخبلف آى سا داسد. اسششٍطى اثش هْبس وٌٌذُ جزة اسشخَاى داسد. وبّص ٍیشبهیي 

% دس اسشخَاى اسز وِ غیش اص ػولىشد اسىلشٍسیه وِ 99ًیي اص جزة جلَگیشی هیىٌذ. هیضاى ولسین ثیص اص َّسهَى ولسی سَ

داسد دس سٌظین ػولىشد ػضلِ ٍ ػصت ٍ ... ًمص داسد. دس دشٍسِ ّبی اًؼمبدی ًیض ووه وٌٌذُ اسز. هؼوَالً ثِ ضىل ولسین آصاد دس 

اسز وِ حذٍد  totalیی دیذُ هیطَد. ولسیوی وِ هب دس آصهبیص هیجیٌین دالسوبی خَى ٍ ولسین هشصل ثِ دشٍسئیٌْبی دالسوب

 % آى هؼوَالً ثِ ضىل یَى اسز.22

 گشم دس سٍص 622هیضاى ولسین هَسد ًیبص ثشای ّش لطش جبهؼِ: وَدوبى دیص اص سي ثلَؽ ; 

 هیلی گشم دس سٍص 1322وَدوبى دس سي ثلَؽ ;  

 هیلی گشم دس سٍص 752ثبلغیي وِ سًٍذ سضذضبى سىویل ضذُ اسز ;  

 هیلی گشم دس سٍص 1522صًبى ثبسداس ;  

 هیلی گشم دس سٍص 2222صًبى ضیش دُ ; 
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 هیلی گشم دس سٍص 1522دٍساى یبئسگی ; حذالل 

 گشٍُ آخش ثیطشش دس هؼشض ضىسشگی ًبضی اص دَوی اسشخَاى لشاس داسًذ.

هیطًَذ وبّص اثش اسششٍطى اسز صیشا اص ثیي سفشي آى سجت یىی اص ػَاهلی وِ خبًوْب ثؼذ اص سي یبئسگی دچبس دَوی اسشخَاى 

 دَوی اسشخَاى هیطَد.

 افشاد دص حذ ًشهبل ثبضذ اص جزة اسشخَاى جلَگیشی هیطَد.  Dاگش هیضاى ولسین ٍ ٍیشبهیي 

% 85ًذ. اسشخَاًی هؤثش اسز. ػالٍُ ثش ایي دس سٌظین ػولىشد آًضیوْب ٍ ٍاوٌطْبی ضیویبیی ًمص داس فسفبر دس افضایص حجن

هیلی گشم دس  1522سب  1222فسفبر ثذى دس اسشخَاى اسز ٍ ثصَسر آصاد ّن دس دالسوب دیذُ هیطَد. هیضاى دسیبفشی آى ثبیذ ثیي 

 سٍص ثبضذ وِ دس ثیطشش هَاد غزایی وِ هصشف هیىٌین دیذُ هیطَد.

 اسشخَاًی داسًذی وبّص داًسیشِ –ی اسشخَاًی داسًذ ولیبر ثیوبسیْبی اسشخَاًی: افضایص داًسیشِ

 سًٍذّبیی وِ اسشخَاى سا دسگیش هیىٌٌذ:ّب دیذُ هیطًَذ. الگَی ولی دس ولیطِ 2ایي 

ًسج  -2لسوز هیٌشالیضُ)هیٌشال;هبدُ هؼذًی( ضذُ  -1لسوز داسد:  2اسشخَاى. اسشخَاى ثطَس ولی  massاسشئَدشٍص: وبّص ول 

لسوز ثب ّن وبّص دیذا هیىٌٌذ. )ّن همذاس هَاد هؼذًی ٍ  2ئَدشٍص ّش )هبسشیىس( وِ هَاد هؼذًی سٍی آى اضبفِ ضذُ. دس اسشًشم 

 ّن هبسشیىس( اسشئَدشٍص دس خبًوْب ضبیغ سش اسز هخصَصبً ثؼذ اص ًبثَدی اثش اسششٍطى. دس سیگبسیْب ٍ الىلی ّب ًیض اسفبق هیبفشذ.

ّسشٌذ یؼٌی ثبػث  debilicatingّبی اّویز اسشئَدشٍص: ثبػث یه سشی ضىسشگی ّب دس اسشخَاى هیطًَذ وِ ضىسشگی

هیطًَذ فشد دچبس هطىلز ػوذُ ضَد، هثل ضىسشگی هْشُ وِ طَالًی هذر ثشای فشد دسد ایجبد هیىٌذ یب ضىسشگی ّیخ وِ والً 

ثیوبس سا خبًِ ًطیي هیىٌذ ٍ یب ضىسشگی دیسشبل اسشخَاى سادیَس وِ دس ّش صهیي خَسدى خبًوْبی یبئسِ هیشَاى اًشظبسش سا 

 داضز.

 اسز. DEXAی ًذ سطخیص اسشئَدشٍص اص ولیطِ سبدُ ضشٍع هیطَد ٍ اصل سطخیص آى دشٍسِسٍ

ثشای دسهبى اص یىسشی داسٍّب هثل ....... اسشفبدُ هیطَد. آى چیضی وِ هیگَیٌذ خبًْبی یبئسِ هصشف وٌٌذ، اسششٍطى اسز وِ ثشای 

ی ثذی سٍی سحن ٍ دسشبى داسد ٍ هضشاسی وِ ایجبد هیىٌذ دیطگیشی اسز وِ اهشٍصووشش اص آى اسشفبدُ هیىٌٌذ. صیشا اثشار جبًج

ثیطشش اص هضایبی آى اسز هگش ایٌىِ ثب دشٍطسششٍى ّوشاُ ضَد وِ ثبص ّن ّضیٌِ دسهبى ثیص اص دیطگیشی اسز. ّیچَلز اص اسششٍطى 

 ثشای دسهبى اسشئَدشٍص اسشفبدُ ًویىٌین.

ِ حجن اسشخَاى وبّص دیذا هیىٌذ دس اسشخَاًْبی طَیل وِ ثبیذ ی اسشئَدشٍص چِ هیجیٌین؟ ضخبهز وشسىس ٍلشی ودس ولیطِ

dense دس ثیطشش ثیوبسی هشبثَلیه ثشای سطخیص سٌْب یه ولیطِ ثبضذ وبّص دیذا هیىٌذ( یhand  هثالً دس یه .)وبفی اسز

ی سبلن ٍاضحبً وبّص دیذا وشدُ ٍ ضخبهز وشسىس ی اسشئَدشٍص ًسجز ثِ ولیطِی اسشخَاى دس ولیطِداًسیشِ handی ولیطِ

اسشخَاى ثبضذ ٍ ثبیذ اص یه وَسسىس یه الیِ ثبضذ. هیجیٌین  shaftدیبهشش لسوز اسشخَاى یب  1/3ثیي .................. حذالل ثبیذ 

بی اسشخَاًی دس یه ضذُ اسز. دس یه ًوبی دیگش هیجیٌین وِ سشاثیىَلْ 1/3وِ داًسیشِ ٍاضحبً اّص دیذا وشدُ ٍ ووشش اص 

َاًی سطىیل ضذُ وِ خیلی ٍاضح اسشخَاى ًشهبل ًویجیٌین ٍلی دس ایي ثیوبسی یه حبلز هطجىی هیجیٌین وِ اص سشاثیىَلْبی اسشخ

 اسز.

ی اسشخَاًْب دس سشسبسش سشَى ضبیؼششیي ضىسشگی دس اسشئَدشٍص وِ ضىسشگی ثبًَیِ اسز، ضىسشگی هْشُ اسز. وبّص داًسیشِ

ّبی هْشُ ّب سٍی ّن افشبدُ ٍ چیض صیبدی اص  endexpectای اسز دس داسد وِ سٌْب چیضی وِ ثبلیوبًذُ یه لجِ هْشُ ّب ٍجَد

هْشُ ثبلی ًوبًذُ ٍ ایي وبّص حجن اسشخَاى سجذیل ثِ یه ضىسشگی ضذُ وِ ثبػث وبّص اسسفبع هْشُ دسسزِ جلَیی آى ضذُ 



 

  متابولیک استخوانبیماریهای  –دهم جلسه 
Page 3 

 
  

ای هیگَیٌذ اسز وِ ضبیؼششیي ضىسشگی دس ثیوبساى اسشئَدشٍسیه ضىسشگی گَُ اسز. یه وبّص اسسفبع ضذیذ وِ ثِ آى ............ یب

 اسز.

DEXA(dual energy x-ray absorptiometry)ِّب افضاسی سبدُ اسز. ثب یه سشی ًشم: هىبًیسن ولی آى ضجیِ ولیط

اسشخَاًی چمذس ًسجز ثِ حجن هیضاى جزة سا سَسط اسشخَاى اًذاصُ گیشی هیىٌٌذ ٍ طی هحبسجبسی هیسٌجٌذ وِ ایي حجن 

ی ولی اًذاصُ گیشی ضذُ اسز: افشاد یه اسشخَاًی دس افشاد ًشهبل یه جبهؼِ وبّص داضشِ اسز ) لجالً دس یه سشی هطبلؼِ

سبل دس ضشایط ایذُ آل( دس ول هیضاى جزة اضؼِ سَسط اسشخَاى اًذاصُ  32سب  25ًفشی اص افشاد دس سي ثیي  122،222جوؼیز 

ثِ هب هیذٌّذ. ایي ػذد اًحشاف هؼیبس هب اص هیضاى ًشهبل جبهؼِ اسز ٍ فشد  T-scoreذ ٍ طی هحبسجبسی یه ػذد وٌٌگیشی هی

 یؼٌی فشد سب یه ػذد اًحشاف هؼیبس داسد. T-score= -1چمذس وبّص سشاون اسشخَاًی داضشِ هثالً 

-ى( ٍ ًیبص ثِ الذام دیطگیشاًِ داسد. اگش ضذُ اسز )وبّص حجن اسشخَا osteopeniaثبضذ فشد دچبس  T-score>-2.5<1-اگش 

2.5>T-score .ثبضذ فشد دس دسشِ اسشئَدشٍص لشاس داسد ٍ ًیبص ثِ دسهبى اسز 

لذاهی سٌِ هْشُ وِ دس اٍل خَد سا ثصَسر وبّص اسسفبع ًطبى هیذّذ.  porsionسًٍذ ضىسشگی دس اسشئَدشٍص: وبّص اسسفبع دس 

-ی خَد سا اص دسز هیذٌّذ ٍ ثِ ضىب هْشُداًسیشِ scleroticداهِ دیذا هیىٌذ وِ ًَاحی سبل ایي سًٍذ آًمذس ا 12ثؼذ اص گزضز 

آیٌذ وِ دچبس ضىسشگی ٍ ّن اسشئَدشٍص هیطًَذ. اص ضىسشگیْبی ضبیغ دیگش ضىسشگی گشدى فوَس اسز. گشدى ّبی هؼوَلی دس هی

 خَد لشاس ًذاسد.هحل فوَس وبهالً دفَسهِ هیطَد ٍ لسوشی اص آى جذا هیطَد ٍ لسوشی اص آى دس 

ضىسشگیْب دس خبًوْبیی اسز وِ ثب دسز ثبص صهیي هیخَسًذ ٍ ثب دسز خَد حبئل ٍصًطبى هیطًَذ ٍ ثبػث هیطًَذ فطبسی خالف 

 هحَس ػوَدی سادیَس ثِ آى ٍاسد ضَد ٍ ثبػث ضىسشگی آى ضَد.

ثیوبسیْبی خًَجی وِ هغض اسشخَى سا دسگیش هیىٌٌذ وِ یه سشی ثیوبسیْب ّسشٌذ وِ ًوبیی ضجیِ اسشئَدشٍص سا سملیذ هیىٌٌذ هثل 

ى ًوبیی ضجیِ اسشئَدشٍص داسًذ. هثالً سشاثیىَلْبی اسشخَاًی اص ّن ثبص ضذُ یب هثالً دس افشادی وِ دس حیي سادیَسشادی ایي اسفبق ثشایطب

یگزاسد. هثالً ثیوبس اص صیش صاًَ لطغ اًذام دیص هیبیذ یب صهبًی وِ ثِ ػلشی لطغ اًذام اًجبم هیطَد ٍ ثیوبس سٍی اًذام خَد ٍصى ًو

داضشِ ٍ دیگش سٍی هفبصل دبی خَد ٍصى ًویگزاسد ٍ هفصل سحول ٍصى سا اص دسز هیذّذ ٍ وبهالً اسشئَدشٍسیه هیطَد. دس سوبم 

 ل دیگش سَاًبیی سحول ٍصى ًذاسًذ.لسوشْب وبهالً سشاووص سا اص دسز هیذّذ ٍ اگش ثِ هَلغ جلَیص سا ًگیشًذ هفص

وِ اهشٍصُ اص آى ثؼٌَاى یه َّسهَى ًبم هیجشًذ سحز سأثیش چٌذ ػبهل اسز. دس ثذى هب ٍیشبهیي  D: هشبثَلیسن ٍیشبهیي Dٍیشبهیي 

D ی هبٍاسء ثٌفص خَسضیذ اسز. ضَد وِ ػبهل اصلی ایي هَضَع سحز سأثیش لشاس گشفشي دَسز سَسط اضؼِخَد ثِ خَد سبخشِ هی

آى اسفبق هیبفشذ وِ دس ًْبیز یىسشی هَاد ............. دس خَى اًسبى سطىیل هیطًَذ وِ دیص یه سشی سغییشار دس هشبثَلیسن 

ّسشٌذ ٍ ثِ سوز وجذ ثشدُ هیطًَذ. یىسشی سغییشار دس وجذ سٍی آًْب ایجبد هیطَد ٍ ثؼذ ثِ سوز ولیِ ثش  Dسبصّبی ٍیشبهیي 

اسشخَاى لبثل اسشفبدُ هیطًَذ. وسبًی وِ ووشش اص دیگشاى سحز سأثیش  وِ دس ولیِ دیذا هیىٌٌذ ثشایهیگشدًذ ٍ ثؼذ اص سغییشار ًْبیی 

ثشایطبى ٍجَد داسد. اص طشفی ثیوبساًی وِ دچبس ثیوبسی وجذی ّسشٌذ ثِ ػلز  Dی ووجَد ٍیشبهیي خَسضیذ لشاس هیگیشًذ صهیٌِ

ّسشٌذ. اص ّوِ هْوشش افشادی  Dٍیشبهیي ّبی وجذ اسّفبق هیبفشذ دس هؼشض ووجَد سحز آًضین Dی ٍیشبهیي ایٌىِ لسوشی اص دشٍسِ

ٍ دس ًْبیز دچش اخشالالر هشبثَلیه اسشخَاًی هیطًَذ ٍ ثِ سوز وبّص  Dوِ دچبس ًبسسبیی ولیِ هیطًَذ دچبس ووجَد ٍیشبهیي 

ِ آى حجن اسشخَاى هیشًٍذ. هشبثَلیسن اٍل آى وِ ثؼٌَاى اسیذ چشة دس ثذى اسفبق هیبفشذ ولسششٍل اسز وِ ٍلشی ًَس آفشبة ث

ّوبى چیضی اسز وِ  D3هیگَیٌذ. ایي  D3هیخَسد طی یىسشی ٍلبیغ سجذیل ثِ دیص سبص هیطًَذ وِ ثِ آى ......... یب ٍیشبهیي 

آى سا  25ّب وشثي ضَد. یىسشی آًضینثیوبساى وجذی ٍ ولیَی ثؼٌَاى هىول هصشف هیىٌٌذ. ولسی دشٍص ثِ وجذ هٌشمل هی

آى هیشَل ولسی سَص سجذیل هیطَد وِ دٍثبسُ ثِ سوز دَسز آصاد هیطًَذ ٍ اسفبق ثؼذی  ّیذسٍوسی 25ّیذسٍوسیذ هیىٌٌذ ٍ ثِ 

هیگَیٌذ ٍ ثبػث هیطَد اسشخَاى سًٍذ سبلن خَد سا ًگْذاسد وِ اگش  Dactiveهیطًَذ ٍ ثِ آى  B1/25دس ولیِ اسز وِ سجذیل ثِ 

ثبضذ دس اسشئَدشٍص ّن لسوز هؼذًی وبّص دیذا هیىٌذ  ( دیص هیشٍد. یبدهبىricketsًجبضذ فشد ثِ سوز اسشئَهبالسی ٍ سیىِشض)
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ّن هبسشیىسی اهب دس سیىشض فمط لسوز هؼذًی اسشخَاى اسز وِ دچبس هطىل هیطَد. لسوز هبسشیىسی وِ چبسچَة اسششٍهبیی 

ل ًذاسد ٍ اسز دس حذ ًشهبل اسز اهب دبسَلَطی آى طَسی اسز وِ چَى هیٌشالیضُ ًطذُ اسز سَاًبیی سحول ٍصى سا دس حذ ًشهب

دیص هیبیذ. اگش لجل اص ثسشِ ضذى اسشئَلیل ثبضذ  bowingاسشخَاى آى طَس وِ ثبیذ سفز ًیسز ٍ هطىالسی چَى خن ضذى یب 

ٍ وبّص هیٌشالیضاسیَى  Dوِ سًٍذ ثلَؽ اسشخَاًی اسز ثِ آى .......... یب ّوبى ساضیشیسن هیگَیٌذ. اهب اگش ایي اسفبق وبّص ٍیشبهیي 

ثلَؽ ثبضذ ادی فیضّب ثسشِ ضذُ ثبضٌذ ثِ آى اسشئَهبالسی گَیٌذ. اخشالف ایي دٍ دس صهبى اسز. لجل اص ثسشِ ضذى اسشخَاى ثؼذ اص 

ای وِ اسشخَاى آى ًشم اسشذس فیضّب یب ثؼذ اص آى. اسشخَاًْبی ًشم هوىي اسز سحز سأثیش ٍصى اسفبلی ثشایطبى ثیبفشذ هثالً ثچِادی

ثِ آساهی ضشٍع ثِ دْي ضذى هیىٌذ )ادی فشي هیىٌذ ٍ سٍی اًذام خَد ٍصى هیگزاسد، ادی فیض آى سیىشض ٍلشی وِ سبصُ ضشٍع ثِ ساُ س

. طَس وِ ثبیذ ولسیفیىبسیَى دیذا وٌذ، ولسین دس آى سسَة ًویىٌذفیض اص ثمیِ لسوشْبی اسشخَاى ضؼیف سش اسز( ٍ ادی فیض آً

 یب سیص سیص هیگَیٌذ. trayًٍذ لسوشْبیی اص اسشخَاى سطىیل هیطَد اهب وبهل ًیسز وِ ثِ ایي س

ادی فیض دْي هیطَد ثِ  -2سخ هیذّذ.  bowingاسشخَاًْبی دساص هؼوَالً اًحٌب دیذا هیىٌٌذ ٍ  -1ًوبی سیذیه ثیوبسیْبی سیىشض: 

حبلز سیص سیص  -3همذاسی وِ دس ًوبی ًشهبل اًشظبس ایٌمذس دْي ضذگی سا ًذاسین ٍ اصطالحبً حبلز ًؼلجىی ضىل دیذا هیىٌذ. 

 ضذى وِ ّیچگبُ دس اسشخَاًْبی ًشهبل دیذُ ًویطَد.

اضح ًیسز صیشا اسشخَاى ضىل خَد سا گشفشِ ٍ همذاسی سًٍذ دس آى صیبد ٍ bowingاسشئَهبالصی وِ دس سٌیي ثبالسش اسفبق هیبفشذ 

سحول ٍصى سا داضشِ. دس ایي ثیوبسی ضؼف اسشخَاى خَد سا ثِ ضىل یىسشی ضىسشگیْبی ثبسیه ٍ خطی ًطبى هیذّذ وِ دس 

ثِ حذ وبفی  یىسشی هٌبطك ضبیؼشش اسز. هثالً گشدى فوَس ٍ دس لسوشْبیی وِ وبهالً هشحول ٍصى اسز ٍ اگش هبسشیىس اسشخَاى

یب سٍی ّن افشبدگی اص هبسشیىس اسشخَاى اسفبق هیبفشذ وِ ثبػث هیطَد لسوشی وِ ولسین ًذاسد ٍ سٍی ّن  collapseًجبضذ یه 

 اسز. fractureافشبدُ ثِ ضىل یه خط صبف ثجیٌین وِ ّوبى ضىسشگی ؟سَدشصٍم؟ یب سَدش 

هصشف ًىشدُ این ٍ  Dغزاییوبى ثغ اًذاصُ وبفی دیص سبص ٍیشبهیي  ػَاهلی وِ ثبػث اسشئَهبالسی هیطًَذ: صهبًی وِ هب دس سطین

وِ هحلَل دس چشثی اسز( جزة  Dصهبًی وِ ثِ اًذاصُ وبفی دس هؼشض آفشبة لشاس ًویگیشین یب یىسشی ثیوبسیْبیی وِ )ٍیشبهیي 

گزاسًذ هثل آًْبیی وِ سٍی ولیِ سبثیش هی Dیىسشی ثیوبسیْب ّسشٌذ وِ وبهالً سٍی هشبثَلیسن ٍیشبهیي چشثی دچبس هطىل هیطَد.

سأثیش هیگزاسًذ یب سٍی سًٍذ جزة سٍدُ سأثیش هیگزاسًذ یب سٍی وجذ سأثیش هیگزاسًذ یب یىسشی اص ثیوبسیْبی طًشیىی وِ طیف گسششدُ 

اسز هطىلی اسز وِ  ………Renal Tubularوِ هخفف  RTAوِ دس سٍدُ اسفبق هیبفشذ.  bad absorptionای داسًذ هثالً 

ی اص دوذْبی ولسین اسفبق هیبفشذ ٍ ّبیذش دشٍسشبط وِ دس یه سًٍذ، وبًبل ولسیوی سلَل اسشئَثالسز دچبس هطىل هیطَد ٍ دس یى

 سا دسن وٌذ وِ یه ثیوبسی هبدسصادی ضذیذاً وطٌذُ اسز. Dactiveًویشَاًذ 

 

 همبیسِ اسشئَدشٍص ٍ اسشئَهبالسی:

ضُ ضذُ وِ حجوص ون اسز ٍ اوثش اسشخَاى هیٌشالیضُ ضذُ ٍ سصَیشش سٍضي اسشخَاى ًشهبل: اسشخَاًی وِ لسوشی اص آى هیٌشالی

اسز. دس اسشئَدشٍص ول آى وبّص دیذا وشدُ ٍ دس اسشئَهبالسی حجوص ًیض ون ضذُ اسز ٍ لسوشی اص اسشخَاى وِ هیٌشالیضُ ثَدُ 

 وبّص حجن دیذا وشدُ.

ذاضشِ ثبضذ دس سٌیي ثبال اسفبق هیبفشذ هثالً فشدی وِ یبئسِ ضذُ ٍ سفبٍر دیگش: اسشئَدشٍص ثیوبسی اسز وِ اگش فشد ضىل صهیٌِ ای ً

یب آلبیبًی وِ ثِ دالیلی ًویشَاًٌذ دیگش فؼبلیز وٌٌذ. سیذیه ایي ثیوبسی هوىي اسز دس ّش سٌی اسفبق ثیبفشذ. ػلز اصلی اسشئَدشٍص: 

اسشئَدشٍص داسًذ دچبس دسدّبی هَضؼی هیطًَذ هثل  . ثیوبساًی وDِیبئسگی ٍ ... ػلز اصلی اسشئَهبالسی ٍ سیىشض: ووجَد ٍیشبهیي 

داسًذ.  دسدّبیی وِ دسد هْشُ ّبیطبى ٍ .................... اهب ثیوبساًی وِ اص اسشئَهبالسی سًج هیجشًذ هؼوَالً دسد دس سوبم اسشخَاًْبیطبى

هؼوَالً دس سشَى هْشُ ای گشدى ّیخ ......... خصَصبً دس اًذام سحشبًی. ضىسشگی ًبضی اص اسشئَدشٍص هؼوَالً دس اسىلز هحَسی اسز. 

 اسز ٍ ضىسشگیْبی اسشئَهبالسی هؼوَالً لشیٌِ ّسشٌذ ٍ ثیطشش سٌِ اسشخَاًْبی دساص سا دسگیش هیىٌٌذ هثل فوَس.
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............ یىی دیگش اص فبوشَسّبیی وِ اسشخَاى سبصی سا سحز سبثیش لشاس هیذّذ َّسهَى دبساسیشٍئیذ اسز وِ اگش دچبس اخشالل ضَد...

 افضایص دیذا هیىٌذ ٍ اًشظبس داسین سغییشار صیش سا دس اسشخَاى ثجیٌین:

اًذ دیذُ هیطَد وِ هوىي اسز اٍلیِ، ثبًَیِ، یب اگش صهبًی ثجیٌین وِ افضایص َّسهَى دبساسیشٍئیذ دس آصهبیص خًَی وِ ثشایوبى آٍسدُ

ًَم دس خَد داسد وِ ایي آدًَم ثطَس خَدوبس َّسهَى دبساسیشٍئیذ سشضح ثبلثیِ ثبضذ. اٍلیِ صهبًی اسز وِ غذُ دبساسیشٍئیذ یه آد

شالل ضذُ ٍ ولسین اص اسشخَاى خَى دبییي آهذُ ٍ دس جَاة هیىٌذ. فشم ثبًَیِ صهبًی اسز وِ ثِ ّش دلیل هشبثَلیسن ولسین دچبس اخ

ضَد ٍ ٍاسد خَى ضَد سب ًیبص خَى سا ججشاى وٌذ ایي وبّص َّسهَى دبساسیشٍئیذ افضایص دیذا وشدُ اسز سب ولسین اص اسشخَاى جزة 

هثل صهبًی وِ سٌذسٍم سَء جزة یب ًبسسبیی ولیِ داسین ٍ ًویشَاًین ولسین سا جزة وٌین. ًَع سَم صهبًی اسز وِ فشم ثبًَیِ ثِ 

ی ولسین خَى ثطَس لذسی طَالًی ضَد وِ دسهبى ًطَد وِ غذُ خَدوبس ضَد ٍ احسبس ًیبص ثِ ولسین ًىٌذ ٍ ثذٍى سَجِ ثِ اًذاصُ

خَدوبس َّسهَى سشضح وٌذ. والً ّبیذش دبساسیشٍئیذیسن یه سًٍذ جزثی اسز ٍ داًسیشِ اسشخَاى ثطَس ولی وبّص هیبثذ. اص ایي 

وِ دس ولیطِ اسذبیي ػالٍُ ثش وبّص داًسیشِ  spine ٍ دیگشی   handثیوبساى هؼوَالً دٍ ولیطِ سْیِ هیطَد. یىی ولیطِ 

ایي ًوب سا ثِ لجبس ثبصیىي ساگجی سطجیِ وشدُ اًذ وِ یه .........  لذاهی ٍ سحشبًی داسین. end expectاسشخَاًی وبّص دس ًبحیِ 

یذیسن اسز. دس ولیطِ هیگَیٌذ ٍ ًوبی سطخیص ثیوبسی ّبیذشسیشٍئ« جشثیساگجی »اسد وِ ثِ آى اصطالحبً ًوبی دس ثبال ٍ دبییي د

hand  ًشهبل هؼوَالً وشسىسmedial  ٍlateral  ضىل یىسبًی داسًذ ٍلی دس ایي ثیوبسی وَسسىس وِ دس سوز اسشخَاى اٍلٌبس

اثش  لشاس گشفشِ هؼوَالً صبف ٍ هٌظن اسز ٍلی آى سوز وِ طشف اسشخَاى سادیَس اسز وبهالً هحذّة ضذُ ٍ فشٍ سفشِ اسز.

َص اسشخَاى ثبػث هیطَد ثِ آساهی جزة ضَد ٍ چَى سشاثیىَل ّب اص ّوِ ًبصوشش ّسشٌذ صٍدسش اص ّوِ جب دیذُ دبساسیشٍئیذ سٍی دشی

سا دسگیش هیىٌٌذ. دس ثشخی هَالغ ایي افضایص جزة ایٌمذس دیطشفز هیىٌذ وِ چیضی اص ولسین  4، 3، 2هیطًَذ ٍ هؼوَالً اًگطز 

ا هیجیٌین ٍ صهبًی وِ یىی اص اسشخَاًْب وبهالً .......... ضذُ ٍ اص ثیي سفشِ ٍ ثجیٌین اسشخَاى ثبلی ًویوبًذ ٍ فمط هبسشیىس اسشخَاى س

دیذُ هیطَد وِ فمط ثیوبسی ّبیذشسیشٍئیذی دیذُ هیطَد ٍ ّیچ جبی دیگش دیذُ ًویطَد ٍلی هؼوَالً اص ثمیِ  brownسَهَس 

هیگزاسًذ ٍ  steelاص جٌس  intramedullary nailضبیؼشش اسز. هؼوَالً دسهبى حوبیشی داسد ٍلی دس صَسر ضىسشگی یىسشی 

 دیگش ًویشَاى وبسوشدی اص اسشخَاى اًشظبس داضز ٍ ّش لحظِ هوىي اسز اسشخَاى ثطىٌذ.

داسد یىسشی اخشالالر  Dدیسششٍفی: ّشگبُ ولیِ دچبس هطىل ضَد چَى ًمص اسبسی دس سٌظین ولسین ٍ ٍیشبهیي یوبسی اسشئَث

ػمت افشبدى سضذ ضًَذ. دس وِ هوىي اسز دسد اسشخَاًی یب ػظالًی ثشای هب ایجبد وٌذ ٍ یب ثبػث  اسىلشی ثشای هب اسفبق هیبفشذ

دچبس هطىل هیطَد ٍ ثیوبسیْبی ولیَهی هخصَصبً اص ًَع ........... وِ هؼوَالً دیبلیض هیطًَذ وِ ّن جضء ولیِ ٍ ّن گلَهشٍل ولیِ 

یِ ولیسن جزة ًىٌذ. یىی اص اػوبل ولیِ ایي اسز وِ ػٌصش ولیسن سا وبّص دیذا هیىٌذ وِ ثبػث هیطَد ول Dactiveٍیشبهیي 

ثبصجزة ٍ فسفبر سا سشضح هیىٌذ ٍلشی وِ فسفبر ثبال هیشٍد یىسشی اثشار هٌفی هیگزاسد یؼٌی خَدش ثطَس ثبًَیِ سٍی ٍیشبهیي 

D ًَِشهبلطبى ثِ ّن ثخَسد ثِ ّن هشصل ضذُ ای ّسشٌذ وِ اگش سٌظین آًْب اص حذ ًٍ جزة ولسین اثش هیگزاسد. ولسین ٍ فسفبر ثگ

ٍ ثبػث سٌگ ولیِ ٍ سسَة ولسین دس ًسج ًشم هیطًَذ یب هوىي اسز دس سٍدُ ثِ ّن ثچسجٌذ ٍ اص جزة دس سٍدُ جلَگیشی وٌٌذُ 

 ثٌبثش ایي گسششُ آًْب خیلی حسبس اسز ٍ احشوبل سسَة آى دٍ ًیض ٍجَد داسد اگش فسفبر ثبال سٍد ٍ ولسین هب ون ضَد ثبػث

هیطَد دبسا سیشٍیذ دس خَى افضایص یبثذ ثٌبثش ایي سوبم اخشالالر دس ولیِ اسفبق هیبفشذ. ثیوبسیْبی دیگشی ّسشٌذ وِ ثبػث وبّص 

سشاون اسشخَاى هیطًَذ هثالً دس آوشٍهگبلی ثٌذ آخش اًگطبسبى خیلی ضخین هیطَد ٍ ضجیِ ػالهز آسِ دیه هیطَد. ّبیذش سیشٍئیذی 

 هیگزاسد ٍ........ ایجبد هیىٌذ دس ًشیجِ ّوِ ایٌْب داًسیشِ اسشخَاًی اس ون هیىٌٌذ. دس هغض اسشخَاى سأثیش 

ی خَى سبصی ثیوبسیْبیی وِ داًسیشِ اسشخَاى سا صیبد هیىٌٌذ هثالً ........ وِ جضء ثیوبسیْبی خًَی اسز ٍ هغض اسشخَاى سا وِ ٍظیفِ

َاى سجذیل ثِ لَلِ سَ دشی هیطَد وِ ثِ دسد خَى سبصی ًویخَسد.اسشخَاى لگي داسد سا وبهالً اص ثیي هیجشد ٍ وبهالً دش هیىٌذ ٍ اسشخ

 ٍ جٌبؽ ٍ وشف ٍ ...وِ ٍظیفِ خَى سبصی داسًذ سا دسگیش هیىٌٌذ.

اسشئَدششٍص: ثبػث افضایص هبسشیىس اسشخَاى ٍ داًسیشِ آى هیطَد ٍ یه اسشخَاى سٌگی ٍ سیوبًی ایجبد هیىٌذ وِ ثِ آى اسشخَاى 

ایٌجب اسشخَاى  جشثی هیطَد.ٌذ. وِ سوبم اسشخَاًْبی لگٌی خیلی سفیذ ٍ دًِس هیطًَذ. سمشیجبً ضجیِ ًوبی ساگجیهشهوشی هیگَی
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ًشهبل اسز ٍ چَى هَادی سٍی آى سَاس ضذُ لجِ ّبی ًوبیی ضبسح داسًذ. اضىبل ایي اسشخَاًْب ایي اسز وِ ًشهبل ًیسشٌذ ٍ سفز 

ىٌٌذ ٍ چَى فؼبلیز سَلیذی اسشخَاى ثسیبس صیبد اسز ّش صهبى وِ ثطىٌذ ثبػث ّسشٌذ ٍ سبخشبسی طجیؼی ًذاسًذ ٍ ساحز هیط

 جَش خَسدى سشیغ آى هیطًَذ اهّبّش دفؼِ هوىي اسز دٍثبسُ ثطىٌذ. ایي افشاد ّفذُ یب ّجذُ سبل ثیطشش ػوش ًویىٌٌذ.

ثشای هب لبثل سطخیص ًیسز وِ خیلی  ثیوبسی ..........: وِ دس آى ول اسشخَاى دسز دًِس هیطَد ٍ ّیچ وبًبل هشوضی اسشخَاًی

 chalkًبدس اسز یه ًوبی سیذیه داسد آى ّن ایي اسز وِ ثٌذ آخش اًگطشطبى خیلی سیض هیطَد ٍ ضجیِ گچ هیطَد وِ ثِ آى 

deforming  .هیگَیٌذ 

هیبفشذ ثؼلز افضایص سبخز : دس ایي ثیوبسی افضایص داًسیشِ اسشخَاى اسفبق هیبفشذ. هؼوَالً دس سٌیي ثبال اسفبق packetsثیوبسی 

اسشخَاى دچبس هطىالسی هیطًَذ اص لجیل سحز فطبس لشاس گشفشي سبخشوبًْبی اطشاف آًْب ٍ وبًبلْب، گبّی ٍص ٍص گَش ػبهل هشاجؼِ 

سشش وبهالً دًِس ٍ  calpariumی سبلِ هشاجؼِ وشدُ ٍ دس ولیطِ هیجیٌین وِ ًبحیِ 62یب  52. هثالً یه فشد آًْب ثِ دضضه اسز

خین ضذُ ٍ یب دس افشادی اسشخَاى فوَسال خیلی ضخین ضذُ ٍ اػصبة ٍ ػشٍق ٍ وبًبلْبیی وِ اص ایي اسشخَاًْب ػجَس هیىٌٌذسحز ض

ی دسخز ی اسشخَاى اسز. دس همطغ ػشضی اسشخَاى سبخشبسی ضجیِ ثِ سٌِفطبس ّسشٌذ. ػلز آى سمص دس سسَة الیبف هیٌشالیضُ

ی ّبٍسس هٌظن وٌبس ّن لشاس داسًذ ٍلی دس ایي ثیوبسی سسَة ًبهٌظن ولسین ثِ ّن هیشیضد ٍ داسًذ ٍ خیلی هٌظن ّسشٌذ ٍ هجشاّب

ضجیِ هَصاییه هیطَد. ایي اسشخَاى خیلی ضخین اسز ٍلی ّیچگبُ وبسایی اسشخَاى طجیؼی سا ًذاسد ٍ ................ ٍ هؼوَالً دس سٌیي 

ّب هثل ............... هؤثش هیذاًٌذ. اًذ ٍلی سأثیش ثشخی ٍیشٍساى دیذا ًىشدُثضسگسبلی ضشٍع هیطَد ٍ ٌَّص ػلز فطؼی طًشیىی ثشایِ 

ی جزة اسشخَاى ّن داسًذ ػلی سغن ایٌىِ سسَة ٍلشی ایي ثیوبسی اص حذی ثیطشش هیطَد دچبس ًىشٍص دس اسشخَاى هیطًَذ ٍ دذیذُ

 ًسج اسشخَاًی داسًذ ػول جزة ًیض داسًذ.

ٍ  packetsی دٍ ثیوبسی اسز: یىی یجیٌین وِ لسوشی اص اسشخَاد داسد جزة هیطَد هطخّصٍِلشی اسىلشٍص هیجیٌین ٍ ثؼذ ه

 دیگشی فمط هشبسشبصّبیی وِ اص سشطبى دسشبى ٍ دشٍسشبر هیبیٌذ وِ ّن جزة ٍ ّن اسشخَاى سبصی داسًذ.


