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 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 سندرم تونل کارپال 

 فیبرومیالژیا

 نقرس 

 استئوآرتریت

 استئوماالسی

 پوکی استخوان

 بیماری پاژت 

 تومور استخوان

 استئوکندروما 

 کیست استخوان
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 مقدمه

 

 انسان بدن اسکلتی داربست که است محکمی و زنده ماده استخوان

 استوار آن بر اعضای دیگر که است محکمی پایه استخوان. میسازد را

 را حساس های بافت اطراف استخوان نقاط، از بسیاری در و میشوند

میکند محافظت آن از و گرفته  

 و هستند خون قرمز و سفید های گلبول تولید محل ها استخوان

 هر که میدهند تشکیل را کلسیم بخصوص و معدنی مواد از منبعی

میدهند قرار آن اختیار در داشت احتیاج آنها به بدن موقع  

 

 اصلی بافت. است شده ساخته متنوعی های بافت از استخوان

 های بافت حال این با. میگویند استخوانی بافت را آن دهنده تشکیل

 و عصب خونی، رگ پریوست، اندوست، استخوان، مغز مانند دیگری

.دارد وجود آن در نیز غضروف  

 

 شدن بزرگ با. دارند وجود بدن در استخوان ۰۷۲ حدود تولد زمان در

 در و چسبیده هم به ها استخوان این از بعضی سن افزایش با و بچه

.میکنند ایجاد بالغ فرد یک برای را استخوان ۰۲۲ نهایت  
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 استخوانچه آنها کوچکترین و ران استخوان بدن استخوان بزرگترین 

هستند میانی گوش های  

 

چیست اناستخو کارکرد  

 مکانیکی کارکرد آنها مهمترین. دارد اساسی کارکرد چند استخوان

است زیر موارد شامل که است  

 

 و مغز از جمجمه حفاظت مانند درونی های اندام از حفاظت:  حفاظت

ریه و قلب از سینه قفسه  

 بدن کل به که میکنند درست را داربست یک ها استخوان:  ساختمان

میدهد ثابت شکل یک  

 مفاصل و ها رباط ها، تاندون عضالت، کمک با ها استخوان:  کتحر

 اشیاء حرکت و بدن حرکت موجب و میسازند را بدن حرکتی سیستم

میشوند بدن توسط به  

 صورت میانی گوش های استخوانچه در انتقال این:  صوت انتقال

 میگیرد
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. است بدن ساز و سوخت و متابولیسم در استخوان دیگر کارکرد

از عبارتند کارکردها این رینمهمت  

 

 بدن فسفر و کلسیم ذخیره محل استخوان:  معدنی مواد ذخیره 

 مواد این به خود کارکرد درست انجام برای بدن که موقع هر و است

میکند برداشت استخوان از را آنها باشد داشته احتیاج  

هستند چرب اسیدهای ذخیره محل زرد استخوان مغز:  چربی ذخیر  

 بازی های نمک کردن آزاد و جذب با استخوان:  بدن باز و اسید تعادل

دارد نگه متعادل را خون اچ پی و کرده عمل بافر یک مانند میتواند  

 و کند جذب خود به را سنگین فلزهای میتواند استخوان:  زدایی سم

 را آنها زمان مرور به سپس. کند دور بدن حساس های بافت از را آنها

شوند دفع بدن زا تا کرده آزاد  

 

 میكروسكوپ با را آن اگر. نیست یكنواخت و ساده ای ماده استخوان

 شده تشكیل گوناگونی های قسمت از كه میشویم متوجه كنیم نگاه

 كاری آنها از كدام هر كه دارند وجود آن در متفاوتی های سلول. است

میدهند انجام را متفاوت  
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 آن تا دارند وجود تخواناس درون خونی های رگ كه میكنیم مشاهده

 رشد است، زنده بافت یك استخوان. دارند نگه زنده و كرده تغذیه را

میدهد شكل تغییر و میكند  
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 سندرم تونل کارپال از ناهنجاری های استخوانی است.

 

 سوزن سوزن ، حسی بی باعث که است وضعیتی کارپ تونل سندرم

 در کارپال تونل سندرم. شود می زوبا و دست در عالئم سایر و شدن

ی قسمت در باریک گذرگاه یک ، کارپال تونل در شده فشرده عصب اثر

شود می ایجاد شما مچو دست کف از  

 

 احتمالی حرکات و سالمتی مشکالت ، شما دست مچ آناتومی

باشد داشته نقش کارپ تونل سندرم در تواند می دست تکراری  

 

  حسی بی و شدن سوزن سوزن فعر باعث معموالا  مناسب درمان

کند می بازیابی را دست و دست مچ عملکرد و شود می  

 

 

 اولین. شود می شروع تدریج به معموالا  کارپال تونل سندرم عالئم

 و ، شست انگشت در شدن سوزن یا حسی بی شامل اغلب عالئم

رود می و آید می که است میانی انگشتان  
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 کف و مچ در ناراحتی ایجاد باعث است ممکن نیز کارپ تونل سندرم

 زیر موارد شامل معمول کارپال تونل سندرم عالئم. شود شما دست

 است

 

حسی بی یا شدن سوزن سوزن . 

 

 .ضعف

 

شود می ایجاد مدیان عصب بر فشار اثر در کارپ تونل سندرم  

 

 شما دست مچ در گذرگاه طریق از شما ساعد طریق از میانه عصب

 انگشت جز به. یابد می جریان شما ستد سمت به( کارپ تونل)

. کند می حس را شما انگشتان و دست کف جانبی قسمت ، کوچک

 پایه دور به عضالت دادن حرکت برای عصبی های سیگنال همچنین

کند می فراهم( حرکتی عملکرد) شما شست انگشت  
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  کند تحریک یا فشرده کارپ تونل فضای در را مدیان عصب که چیزی هر

 دست مچ شکستگی. شود کارپ تونل سندرم به منجر است ممکن

 که همانطور ، کند تحریک را عصب و کند تنگ را کارپ تونل تواند می

کند می ایجاد نیز روماتوئید آرتریت از ناشی التهاب و تورم  

 

 است ممکن این. است شایع زنان در کلی طور به کارپال تونل سندرم

 نسبتاا  مردان به نسبت زنان در کارپ تونل ناحیه که باشد دلیل این به

است کوچکتر  

 

 جمله از عصبی آسیب خطر دیابت مانند مزمن بیماریهای از برخی

دهد می افزایش را مدیون عصب به آسیب  

 

 و دهد افزایش را کارپ تونل داخل فشار است ممکن مایعات احتباس

 عشای یائسگی و بارداری دوران در این. کند تحریک را مدیون عصب

 بارداری از پس کلی طور به بارداری با همراه کارپ تونل سندرم. است

شود می برطرف  
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 که مونتاژ خط روی یا ارتعاش ابزارهای با کار که دارد وجود امکان این

 است ممکن ، دارد دست مچ تکراری یا طوالنی شدن خم به نیاز

 ار موجود عصبی آسیب یا کرده ایجاد مدیان عصب روی مضر فشار

کند بدتر  
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 فیبرومیالژی از ناهنجاری های استخوانی است.

 

 عضالنی اسکلتی گسترده درد با که است اختالل نوعی فیبرومیالژیا

. است همراه خلقی و حافظه ، خواب ، خستگی مشکالت با همراه

در   شما مغز پردازش نحوه بر تأثیر با فیبرومیالژیا که معتقدند محققان

  کند می تقویت ار دردناک احساس ، درد های سیگنال

 

 یا عفونت ، جراحی ، جسمی ضربه یک از پس اوقات بعضی عالئم

 بتدریج عالئم ، دیگر موارد در. شود می شروع توجه قابل روانی فشار

شوند نمی جمع واحد کننده تحریک حادثه هیچ و زمان گذشت با  

 

 افرادی از بسیاری. هستند فیبرومیالژیا معرض در مردان از بیشتر زنان

 اختالالت ، تنشی سردردهای دارای همچنین دارند فیبرومیالژیا که

هستند افسردگی و اضطراب ، پذیر تحریک روده سندرم  
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است زیر موارد شامل فیبرومیالژیا عالئم  

 

.گسترده درد  

.خستگی  

شناختی مشکالت  

 

 ممکن ، دارد ها خانواده در دویدن به تمایل فیبرومیالژیا که آنجا زا

 است ممکن که باشد داشته وجود خاصی ژنتیکی های هشج است

کند مستعد اختالل این به ابتال از را شما  

 

 رانندگی تصادف مانند جسمی ضربه یک با اوقات گاهی فیبرومیالژیا

 این است ممکن همچنین روانشناختی استرس. شود می ایجاد

آورد وجود به را شرایط  
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 به مبتال افراد مغز تغییر باعث صبیع مکرر تحریک که معتقدند محققان

 برخی در طبیعی غیر افزایش مستلزم تغییر این. شود می فیبرومیالژیا

 دهنده انتقال) درد سیگنال که است مغز در خاص شیمیایی مواد از

. هستند( عصبی های  

 خاطره نوعی که رسد می نظر به مغز درد های گیرنده ، این بر عالوه

که معنی این به ، شوند می تر حساس و کنند می ایجاد درد از  

دهند نشان واکنش حد از بیش درد های سیگنال برابر در توانند می   
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 نقرس از ناهنجاری های استخوانی است 

 

 کسی هر بر تواند می که است آرتروز پیچیده و شایع نوعی نقرس

 ، تورم ، درد شدید و ناگهانی حمالت با بیماری این. بگذارد تأثیر

است  مفاصل حساسیت و قرمزی  

شود می مشخصپا   بزرگ انگشتدر اغلب  

 

 این با غالباا  ، بیفتد اتفاق ناگهانی طور به تواند می نقرس به حمله

 شب وسط در را شما ، است آتش در شما بزرگ انگشت که احساس

  است متورم ، گرم دیده آسیب مفصل. کنید بیدار

 

 ، گذارد می تأثیر شما بزرگ انگشت بزرگ مفصل روی معموالا  قرسن

 معموالا  که مفاصل سایر. شود ایجاد مفصل هر در است ممکن اما

 انگشتان و دست مچ ، جآرن ، زانوها ، پا مچ شامل هستند مبتال

 درد شروع از بعد اول ساعت 21 تا چهار طی در درد این احتماالا . است

بود خواهد شدید  
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 از مفاصل های ناراحتی از برخی است ممکن ، درد فروکش از بعد

  طول بیشتر احتماالا  بعدی حمالت. یابد ادامه هفته چند تا روز چند

گذارد می تأثیر مفاصل بر بیشتر و کشد می . 

 و گرم ، لطیف ، متورم دیده آسیب مفاصل یا مفصل. قرمزی و التهاب

شوند می قرمز  

 عادی طور به نتوانید است ممکن ، نقرس پیشرفت با. حرکت محدوده

دهید حرکت را خود مفاصل  

 

 شما مفصل در پورین  های کریستال که دهد می رخ هنگامی نقرس

. شوند می نقرس حمله شدید درد و التهاب باعث و شوند می جمع

 اسید باالی میزان که شوند تشکیل هنگامی توانند میها کریستال

باشد داشته وجود شما خون در اوریک  

 

 ها ارگان گوشت ، استیک مانند خاصی غذاهای در همچنین ها پورین

 سطح همچنین غذاها سایر. شوند می یافت دریایی غذاهای و

 و ، آبجو ویژه به ، الکلی های ابهنوش مانند ، اوریک اسید از باالتری

کنند می تقویت را( فروکتوز) میوه قند با شده شیرین های نوشیدنی  
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 نوشیدنی و دریایی غذاهای و گوشت از سرشار غذایی رژیم خوردن

 افزایش باعث( فروکتوز) میوه قند با شده شیرین نوشیدنی های

 افزایش را قرسن به ابتال خطر امر این که شود می اوریک اسید سطح

  نقرس خطر افزایش باعث آبجو ویژه به الکل مصرف. دهد می

شود می  

 

 خون فشار درمان برای معموالا  که - تیازیدی های دیورتیک از استفاده

 اسید سطح تواند می نیز کم دوز با آسپرین و - شود می استفاده باال

 دفع ضد ایداروه از استفاده توان می بنابراین. دهد افزایش را اوریک

کرد تجویز ، اند شده تجویز عضو پیوند تحت که افرادی برای را  

 

 محافظتی اثر نقرس برابر در است ممکن چربی کم لبنی محصوالت

برای فرد مبتال به نقرس  پروتئین منابع این بنابراین ، باشند داشته

 بهتر است

 

 

 کنترل وزن به کنترل اسید اوریک در بدن کمک میکند 

 

www.takbook.com



   

 

   Page 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



   

 

   Page 24 

 

 

References 

Hochberg MC, et al. Clinical gout. In: Rheumatology. 6th 

ed. Philadelphia, Pa.: Mosby Elsevier; 2015. 

https://www.clinicalkey.com. Accessed Sept. 22, 2017. 

Gout. Centers for Disease Control and Prevention. 

https://www.cdc.gov/arthritis/basics/gout.html. 

Accessed Sept. 22, 2017. 

Ferri FF. Gout. In: Ferri's Clinical Advisor 2018. Philadelphia, 

Pa.: Elsevier; 2018. https://www.clinicalkey.com. 

Accessed Sept. 22, 2017. 

Gout. American College of Rheumatology. 

http://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/

Diseases_And_Conditions/Gout/ . Accessed Sept. 22, 

2017. 

Questions and answers about gout. National Institute of 

Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. 

http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Gout/default.asp. 

Accessed Sept. 22, 2017. 

www.takbook.com



   

 

   Page 25 

 

 استئو آرتریت از ناهنجاری های استخوانی است.

 

 در انسان ها میلیون که است آرتروز نوع شایعترین استئوآرتریت

 غضروف که دهد می رخ هنگامی. کند می درگیر را جهان سراسر

 زمان مرور به پوشاند می را شما های استخوان انتهای که محافظتی

شود می ساییده  

 

 این اما ، برساند آسیب مفصل هر به دتوان می استئوآرتریت اگرچه

 ایجاد شما فقرات ستون و لگن ، زانو ، دست مفاصل در بیشتر اختالل

کند می  

 

  بدتر زمان گذشت با و آهستگی به اغلب استئوآرتریت عالئم

. شوند می  

 

 درد

.سختی سفتی،  

مفصل حساسیت  
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.پذیری انعطاف دادن دست از  

 احساس سخت های توده نندما که ، استخوان اضافی های قسمت

شوند تشکیل دیده آسیب مفصل اطراف در توانند می ، شوند می  

شود ایجاد مفصل اطراف نرم بافت التهاب اثر در است ممکن این. ورم  

 

 انتهای که غضروفهایی که افتد می اتفاق زمانی استئوآرتریت

زوال به رو تدریج به پوشانند می را شما مفاصل استخوانهای  

 مفصل حرکت که است لغزنده و محکم بافت یک غضروف. ودر می 

 کامالا  غضروف اگر ، سرانجام. کند می ممکن را اصطکاک بدون تقریباا 

 از بین برود استخوان روی استخوان ساییده می شود 

 

 اما. شود می گفته" پارگی و سایش" بیماری به اغلب استئوآرتریت

. گذارد می تأثیر نیز فصلم کل در آرتروز ، غضروف شکستن بر عالوه

 شود می همبند بافتهای شدن خراب و استخوان در تغییر ایجاد باعث

  متصل استخوان به را عضله و داشته نگه هم کنار در را مفصل که

شود می مفصل آستر التهاب باعث همچنین. کند می  

 

یابد می افزایش سن افزایش با آرتروز به ابتال خطر  
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 روی را تکراری استرس کنید می بازی آن در که ورزشی یا شغل اگر

آرتروز  دچار نهایت در مفصل این است ممکن ، دهد می قرار مفصل

 شود

 

  بدتر زمان گذشت با که است دژنراتیو بیماری یک ستئوآرتریتا

. شود می مزمن درد به منجر اغلب و شود می  

 هایکار که شود شدید کافی اندازه به تواند می سفتی و مفاصل درد

کند دشوار را روزانه  
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 استئوماالسی از ناهنجاری های استخوانی است

 

  اشاره شما استخوانهای از توجهی قابل شدن نرم به ستئوماالسیاا

.شود می ایجاد د ویتامین شدید کمبود اثر در بیشتر که دارد  

شده نرم استخوان های  

 به منجر تواند می استخوان پوکی به مبتال بزرگساالن و کودکان 

 پاها وزن تحمل های استخوان در بخصوص رشد هنگام خمیدگی 

  شکستگی به منجر تواند می مسن افراد دراستئوماالسی . شود

 شود

 

د ویتامین تأمین شاملاستئوماالسی پ درمان  

 درمان برای هم و ، استخوانها تقویت برای هم ، کافی کلسیم و

شود بیماری این باعث است ممکن که است ای زمینه اختالالت  
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 است ممکن ، است خود اولیه مراحل در استئوماساولی که هنگامی

 عالئم است ممکن اگرچه ، باشید نداشته عالمتی هیچ شما

 مشهود تشخیصی های آزمایش سایر یا پرتونگاری دراستئوماالسی 

 ضعف و استخوانی درد است ممکن استئوماالسی فتپیشر با. باشد

شود ایجاد عضالت  

 

 شما بدن. است استخوان بلوغ روند در نقص از ناشی استئوماالسی

 قوی های استخوان ساخت برای فسفات و کلسیم معدنی مواد از

 معدنی مواد این از کافی مقدار به اگر است ممکن. کند می استفاده

 را آنها درستی به شما بدن اگر یا و نکنید تدریاف خود غذایی رژیم در

شوید ااستئوماالسی دچار ، باشد نکرده جذب  

 

د ویتامین خورشید نور  

  زندگی مناطقی در که افرادی. کند می تولید شما پوست در را

است کوتاه آفتاب ساعات که کنند می  

 با کمبود ویتامین د روبرو میشوند و باید مکمل دریافت کنند
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 در موجود پروتئین ، گلوتن حاوی غذاهای مصرف ، سلیاک ختاللا در

. برساند آسیب شما کوچک روده به تواند می ، چاودار و جو ، گندم

و کند نمی جذب را مغذی مواد خوبی به دیده آسیب روده یک  

شود کلسیم ود  ویتامین کمبود به منجر تواند می   
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 پوکی استخوان از ناهنجاری های استخوان است .

 

 - شود می ها استخوان شکنندگی و ضعف باعث استخوان پوکی

 خم مانند خفیف فشارهای حتی یا سقوط کههستند  شکننده آنقدر

 های شکستگی. شود شکستگی باعث تواند می سرفه یا شدن

 فقرات ستون یا مچ ، ران مفصل در بیشتر استخوان پوکی به مربوط

دهد می رخ  

 و شدن شکسته حال در مدام که است ای زنده بافت استخوان

 ایجاد که شود می ایجاد وقتی استخوان پوکی. است جایگزینی

باشد نداشته همخوانی پیر استخوان رفتن بین از با جدید استخوان  

 

 قرار تأثیر تحت را نژادها همه از مردان و زنان استخوان پوکی

 زنان ویژه به - آسیایی و پوست سفید زنان اما. دهد می

 را خطر بیشترین - گذارند می سر پشت را یائسگی که مسن

  وزن تحمل با ورزش و سالم غذایی رژیم ، داروها. دارند

 تقویت یا استخوان ریزش از جلوگیری به توانند می

کنند کمک حاضر حال در ضعیف استخوانهای  
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 استخوان دادن دست از اولیه مراحل در عالئمی هیچ معمول طور هب

 استخوان پوکی از شما استخوانهای که هنگامی اما. ندارد وجود

 که باشید داشته عالئمی و عالئم است ممکن ، است شده ضعیف

از عبارتند  

 

ها مهره افتادن یا شکستگی از ناشی ، کمردرد  

زمان مرور به قد دادن دست از  

ایستاده حالت  

شکند می انتظار حد از تر راحت بسیار که استخوانی  

 

 جدید استخوان - دارند قرار مداوم تجدید حالت در شما استخوانهای

 هنگامی. شوند می شکسته قدیمی های استخوان و شده ساخته

 تجزیه را کهنه استخوان آنکه از سریعتر شما بدن ، هستید جوان که

 افزایش شما استخوانی توده و کند یم ایجاد جدید استخوان ، کند

 تا افراد بیشتر و شود می کند روند این 12 دهه اوایل از پس. یابد می

. رسند می خود استخوان اوج به سالگی 02 سن  
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. دارد استخوان تضعیف به تمایل جنسی هورمون سطح کاهش

 عوامل مهمترین از یکی یائسگی در زنان در استروژن میزان کاهش

است استخوان پوکی روزب در خطر  

 

  کاهش تستوسترون سطح تدریج به ، سن افزایش با مرداندر

 سطح کاهش باعث که پروستات سرطان درمان. یابند می

 سطح کاهش باعث که پستان سرطان درمان و مردان در تستوسترون

 استخوان رفتن بین از باعث احتماالا  ، شود می ها خانم در استروژن

شود می  

 

 کمبود. دارد نقش استخوان پوکی ایجاد در کلسیم العمر امماد کمبود

 و استخوان زودرس ریزش ، استخوان تراکم کاهش باعث کلسیم

شود می شکستگی خطر افزایش  

 

 پوکی به ابتال خطر ، گذرانند می نشستن در را زیادی زمان که افرادی

 فعالیت هرگونه. هستند تر فعال که است افرادی از بیشتر استخوان

 بدن خوب وضعیت و تعادل ایجاد باعث که هایی فعالیت و برداری وزنه

 ، رفتن راه اما ، است مفید شما های استخوان برای ، شود می

است مفید ویژه به برداری وزنه و رقصیدن ، پریدن ، دویدن  
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 بیماری پاژت ازناهنجاری های  استخوانی است

 

  تداخل شما بدن طبیعی روند با استخوان تپاژ بیماری

 بافت جایگزین تدریج به استخوان جدید بافت آن در که ، کند می

. شود می استخوان یمیقد  

 ناهنجاری و شکنندگی باعث تواند می بیماری این ، زمان گذشت با

  در بیشتر استخوان  پاژت بیماری. شود دیده آسیب استخوانهای

کند می بروز پاها و فقرات ستون ، جمجمه ، لگن  

 

 اعضای اگر. یابد می افزایش سن افزایش با پاژت بیماری به ابتال خطر

. یابد می افزایش نیز شما خطر ، باشند داشته را اختالل نای خانواده

 ضعف ، استخوان شکستگی شامل تواند می پاژت بیماری عوارض

باشد فقرات ستون در عصب فشار و شنوایی  

 

 معمول حد از سریعتر شما بدن شود می باعث بیماری این که آنجا از

 و رمترن استخوانی سریع بازسازی در، کند تولید جدید استخوان

  کند می تولید طبیعی استخوان از تر ضعیف

شود شکستگی و شکل تغییر ، استخوان درد به منجر تواند می که  
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 تأثیر تحت را شما بدن از ناحیه دو یا یک فقط است ممکن بیماری این

 و عالئم وجود صورت در. باشد گسترده است ممکن یا دهد قرار

دارد بستگی نبد دیده آسیب قسمت به شما های نشانه  

 

 در اضافی خونی های رگ. شکنند می تر راحت مبتال استخوانهای

 پا ساق های استخوان. شود می خونریزی باعث ها استخوان این

 تأثیر رفتن راه در شما توانایی بر تواند می این و کج شوند توانند می

 بگذارد
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 تومور استخوان از ناهنجاری های استخوان است.

 

 اما ، شود شروع بدن در استخوانی هر از تواند می استخوان سرطان

 تأثیر پاها و بازوها در طوالنی های استخوان یا لگن در میزان بیشترین

 کل از درصد 2 از کمتر و است نادر بسیار استخوان سرطان. دارد

 غیر استخوانی تومورهای ، حقیقت در. دهد می شکیلت را سرطانها

است سرطان از تر شایع بسیار سرطانی . 

 

 دیگر جای از که نیست سرطانهایی شامل استخوان سرطان اصطالح

 ، درعوض. یابند می گسترش استخوان به و شوند می شروع بدن

 ، شوند می نامگذاری اند کرده شروع که مکانی برای سرطانها این

است شده متاستاز استخوان به که پستان سرطان مانند  

 

 ، دهد می رخ کودکان در اول درجه در استخوان سرطان انواع از برخی

 برداشتن. هستند مبتال بزرگساالن در بیشتر دیگر برخی که حالی در

 نیز پرتودرمانی و درمانی شیمی اما ، است درمان ترین شایع جراحی

 ، جراحی از استفاده به تصمیم. یردگ قرار استفاده مورد است ممکن

 تحت استخوان سرطان نوع براساس پرتودرمانی یا درمانی شیمی

است درمان  
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از عبارتند استخوان سرطان های نشانه و عالئم  

 

استخوان درد  

دیده آسیب منطقه نزدیکی در حساسیت و تورم  

شود می شکستگی به منجر و شده ضعیف استخوان  

 خستگی

ستهناخوا وزن کاهش  

 

 در که مواردی مانند ، پرتودرمانی زیاد دوزهای معرض در گرفتن قرار

 سرطان به ابتال خطر ، شود می تجویز سرطان برای پرتودرمانی طول

دهد می افزایش آینده در را استخوان  
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 استئوکندروما از ناهنجاری های استخوان است.

 

(استئوکندرم)  استئوکندروم  

است استخوان خیم خوش تومور ترین شایع  

  

 آن به که اشدب منفرد استخوانی تومور یک صورت به است ممکن

میگویند منفرد اگزوستوز یا منفرد استئوکندروم  

 آن به که باشد استخوان متعدد تومورهای صورت به است ممکن یا و 

میگویند متعدد اگزوستوز یا متعدد استئوکندروم  

 

 از الیه یک آنرا سطح روی که است استخوان از تومور این جنس

 رشد ناهنجاری کی واقع در تومور این. است پوشانده غضروف

 استخوان رشد صفحه از قسمتی عارضه این در. است استخوانی

. میشود آن سطح روی در استخوان رشد موجب که میابد تغییر طوری

است آن سطح در استخوانی برجسته توده یک نتیجه،  
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 بلوغ یافتن پایان با و میکند رشد نوجوانی و بچگی دوره در ها توده این

 شایعترین عارضه این. میشود متوقف هم آن رشد بدن رشد توقف و

 تومورهای کل درصد ۰۲ حدود و است استخوان خیم خوش تومور

 ۰۲-۰۲ سنین در تومور این. میشود شامل را استخوانی خیم خوش

 و نداشته ضربه به ربطی آن تشکیل. میشود داده تشخیص سالگی

است یکسان مرد و زن در آن شیوع  

 

 ممکن. است ساده رادیوگرافی بوسیله موالا مع تومور این تشخیص

. شود استفاده توده وسعت بررسی برای اسکن تی سی از است  

 یک در اگر. کند بررسی را توده روی غضروف وضعیت میتواند آی ار ام

 دردناک توده یا باشد سانتیمتر دو از بیش غضروف این کلفتی بالغ فرد

دشو بررسی بدخیمی نظر از غضروف باید باشد  

 

 نظر تحت باید بیمار ولی ندارد خاصی درمان به نیاز اوقات اکثر در

 یا عروق روی یا شود دردناک توده اگر. بماند باقی ارتوپد پزشک

 با باید شود زیاد آن روی غضروفی الیه قطر یا کند وارد فشار اعصاب

شود خارج جراحی  
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 فرد نیبد رشد پایان از بعد به جراحی امکان صورت در است بهتر

 وجود آن کردن خارج از بعد توده مجدد رشد احتمال وگرنه شود موکول

 دارد

 

 در که تفاوت این با است منفرد اگزوستوز مثل متعدد اگزوستوز عالئم

 ها استخوان متافیز بیماری این در. میشود ایجاد بدن از متعددی نقاط

 آنها روی بر که استخوانی های برجستگی و بوده معمول از تر پهن

 بوجود بلند های استخوان متافیز در دارد وجود غضروفی کالهکی

 میاید
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 کیست استخوان از ناهنجاری های استخوانی است.

 

استخوان ساده کیست  

خیلی بطور و است خیم خوش تومور یک  

 داخل در و شده تشکیل استخوان داخل در که است حفره یک ساده 

است پرشده رنگ کاهی مایع یک از آن  

 

. میشود دیده سال بیست زیر سنین در بیشتر خیم خوش تومور این

 لگن، در گاهی ولی میاید بوجود ران یا بازو استخوان باالی در معموالا 

 بیماری این علت. میشود دیده هم پاشنه یا تالوس استخوان

است ناشناخته  

 

 در و تصادفی بطور آنها از بعضی. ندارند عالمتی ها تومور این اکثر

 دیگر بعضی. میشوند دیده دیگری منظور به اندام از عکسبرداری حین

 به استخوان دیواره اگر. نشوند داده تشخیص هیچوقت است ممکن

 حین در است ممکن باشد شده نازک خیلی کیست، وجود علت

شود ایجاد درد رفتن راه یا بدنی فعالیت  
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. بشکند که شود ضعیف آنقدر کیست علت به استخوان است ممکن

 در. است ساده رادیوگرافی از استفاده با معموال تومور این تشخیص

 دیده مشخص دیواره با استخوانی توخالی حفره یک شده تهیه عکس

 میشود

 

 به نیازی است ممکن باشد نداشته عالمتی و بوده کوچک کیست اگر

میگیرد نظر تحت را بیمار فقط ارتوپد پزشک موارد این در. نباشد درمان  

 

 زیاد استخوان شدن شکسته خطر که باشد بزرگ قدری به توده اگر

 معموالا  باشد شدن بزرگ حال در توده یا باشد دردناک توده یا باشد

میگیرد درمان به تصمیم پزشک  

 

 و کلفت های سوزن از استفاده با که اینست درمان های روش از یکی

 داروی میشود فرستاده حفره داخل به پوست راه از که مخصوصی

میکنند تزریق حفره درون را کورتیکوستروئیدی  
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 های استخوان شده گفته سوزن طریق از ارتوپد پزشک دیگر روش در

 که است محلی استخوان بانک)  استخوان بانک از که را ای شده ریز

 در و کرده آماده میگیرند شده فوت افراد از که را هایی استخوان آن در

 گرفته( شوند استفاده بیماران برای تا میکنند نگهداری خاصی شرایط

 لگن ناحیه از استخوان مغز این)  شده مخلوط استخوان مغز با و شده

 پر کیست تا میکند تزریق کیست داخل به( میشود گرفته بیمار خود

 چند شده ذکر اقدامات باشد الزم کامل بهبودی تا است ممکن. شود

شوند تکرار بار  

 

 باز جراحی بصورت را درمان میگیرد تصمیم معالج دکتر اوقات گاهی 

 روی استخوان از قسمتی جراحی، حین در موارد این در. دهد انجام

 با سپس و شده تراشیده ابتدا آن داخل و شده برداشته کیست

میشود پر شده گرفته استخوان بانک از که هایی استخوان  
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