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 ساخلوردگي طبيعي 
 دآرت مينا جمد

 :مقدمه
مهه افراد در حال ساخلوردگي هستند اما افراد خمتلف به صـورهتاي            

برخي از مردم عمر طـوالني تـري دارنـد و           . متفاوت پري مي شوند   
 .قادرند آيفيت زندگي هبرتي داشته باشند

 :سالمت يك فرد ساملند حاصل
 تعامل اثرات ساخلوردگي  •
 بيماريهاي اضافه شده به پريي طبيعي  •
 تاثري عوامل خطر ساز در طول عمر مثل سيگار •

بنابراين وضعيت سالمت يك ساملند را مي توان حاصل دو          . مي باشد 
پديده مـشخص سـاخلوردگي فيزيولوژيـك و سـاخلوردگي پاتولوژيـك            

 .دانست
وردگي فيزيولوژيك شـامل آن دسـته از تغـيريات بـدن            پروسه ساخل 

انسان است آه بدون دخالت بيماريها يا عوامل حميطي، با گذشـت            
اما در پروسه ساخلوردگي پاتولوژيك مداخالت      . زمان اجياد مي شود   

ميـزان مـشارآت    . بيماريها و عوامل حميطي نيز اضافه مي شـوند        
. ي چطور پري مي شـود     اين دو پديده است آه مشخص مي آند هر فرد         

 :در اينجا به شرح پروسه ساخلوردگي فيزيولوژيك مي پردازمي
 اميـد بـه زنـدگي در بـدو تولـد در بيـشرت               ١٩از ميانه قـرن     

در نيمه اول   . آشورهاي توسعه يافته تقريبًا دو برابر شده است       
 پيشرفتهايي در واآسيناسيون و درمان بيماريهاي عفوني        ٢٠قرن  

ست از طريق آاهش مرگ مادر و نوزاد اميد بـه           اجياد شد آه توان   
 افـزايش اميـد     ٢٠در دهه هاي اخري قرن      . زندگي را افزايش دهد   

به زندگي ناشي از آاهش ميزان مرگ ناشي از بيماريهـاي مـزمن             
 .دژنراتيو به علت پيشرفت در پزشكي و جراحي اجياد شد

روزه قسمت زيادي از آنچه آه قبًال به پريي نسبت داده مي شد امـ             
به صورت بالقوه، عوامل خطر     . به بيماريها نسبت داده مي شوند     

قابل تعديلي براي اين بيماريها شناخته شده اند آه عبارتنـد           
 : از

 مصرف زياد الكل •
 استعمال دخانيات •
 مداخالت تغذيه اي  •
 عوامل حميطي  •

برنامه هاي پيشگريي اوليه روي اين عوامل خطر آه بـالقوه مـي             
ده مورتـالييت و موربيـدييت ناشـي از بـسياري           توانند آاهش دهن  

 .بيماريها باشند هدف گذاري شده اند
تعداد آمي از افراد واقعًا به علت سن بـاال و پـريي مـي مرينـد                 
پروسه پريي به تنهايي نبايد منجر به ناتواني شديدي شود امـا            

 .به هر حال ظرفيتهاي فيزيولوژيك را آم مي آند
Linnanae   ندي را به عنوان يك روند زيـسيت مهـراه            و مهكارانش سامل

با آاهش پيش رونده در عملكرد اآثـر دسـتگاههاي بـدن آـه در               
هنايت منجر به ناتواني در بـرآوردن نيازهـاي بـدن در ادامـه              

آاهش ظرفيت عملكـردي بـدن را       . زندگي مي شود توصيف آرده اند     
مي توان به آاهش پيشرونده سلوهلاي فعال بافتها در اثـر بـاال             

ــسبت داد  ــن ن ــنت س ــات  . رف ــاي ثب ــي مكانيزمه ــرايط طبيع در ش
در پاسخ به تغيريات حميطي اعم از حميط داخل يا          ) هومئوستاز(بدن

بالغني جوانرت در متـام     . خارج بدن به حالت تعادل باقي مي ماند       
اعضاي بدن خود داراي يك ظرفيت ذخريه عملكـردي هـستند ويل بـا              
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اين روند آهسته   . ت مي رود  افزايش سن اين ظرفيت بتدريج از دس      
و تدرجيي به گونه اي اتفاق مي افتد آـه در افـراد سـاملند در                
شرايط اسرتاحت اآثر اعمال فيزيولوژيك به ميزان آايف اجنام مـي           

وقيت آه فرد مسن در معـرض يـك اسـرتس فيزيولوژيـك مثـل               . شوند
عفونت، تغيريات شديد دما يا ورزش سنگني قـرار مـي گـريد، ايـن               

ر ظرفيت عملكردي سبب مي شود آه مكانيزمهاي ثبات بـدن           آاهش د 
جهت برقراري وضعيت تعادل در بدن فرد آمرت مـوثر          ) هومئوستاز(

باشند در اين حال احنراف از حالت تعادل بدن بيـشرت و بازگـشت              
 . به آن طوالني تر خواهد بود

تغيري در مكانيزم هـاي هومئوسـتاز يعـين بـه عنـوان مثـال در                
رد ساملند با يك عفونت روبرو مي شود تب منـي آنـد             شرايطي آه ف  

يا تعداد گلبوهلاي سفيد باال مني رود و در واقع ظرفيت بدن فرد             
 .براي مقاومت در مقابل اين اسرتس آاهش يافته است

 
 :تئوريهاي پريي

در طي تاريخ تالش بسيار شده آـه علـل سـاخلوردگي و مراحـل آن                
 : موجود استشناخته شود چند تئوري در اين مورد

 :تئوري هاي ژنتيك
بر اساس اين تئوري متام پديده پريي حتـت آـنرتل عوامـل ژنتيكـي               

 لئونارد هاي فليك يكي از هبرتيـن تئوريهـاي          ١٩٧٧در سال   . است
وي پيشنهاد مي آند آه تعداد دفعاتي آـه         . ژنتيك را معريف آرد   

به زماني آه يك سلول     . سلول تقسيم مي شود حتت آنرتل ژنتيك است       
حد تعيني شده اش رسيد تقسيم متوقف مي شود و پس از مـرگ ايـن                

بنـابراين پـريي حاصـل      . سلول، سلول ديگري جايگزين خنواهد شـد      
آاهش تدرجيي در تعداد آل سلوهلا در بدن مهراه با از دسـت دادن              

 .پيشرونده عملكرد آهناست
  :Damage theoriesتئوري هاي آسيب 

توا است آـه در اثـر واآـنش هـاي           اساس تئوري هاي آسيب اين حم     
شيميايي نقص هاي غري قابل برگشت در مولكوهلا اجياد مي شود آـه             

 .با گذشت زمان جتمع مي يابد
آسيب هاي آوچك مكرر ناشي از عوامل خمتلف، مثـل گرمـا، اشـعه              
ماوراء بنفش و عوامل عفوني هنايتًا منجر به نقصي مي شوند آـه             

 .ملكرد خواهد شداگر ترميم نشود منجر به آاهش ع
پروسه هاي طبيعي ترميم آه از اين آسيبها پيـشگريي مـي آننـد              
ممكن است بسته به آثرت عوامل آسيب رسان تشديد شوند و يا بـه              

 .علت پريي آاهش يابند
بنابراين از دست دادن عملكرد تدرجيي است اما به دليـل وجـود             

ي از  ذخاير قابل توجه در سيستم فيزيولوژيك مقدار قابل تـوجه         
عملكرد قبل از اينكه نارسايي در سيستم اجياد شود از بـني مـي              

يكــي از شــناخته شــده تــرين انــواع تئــوري هــاي آســيب . رود
راديكاهلـاي آزاد حمـصوالت متابوليـسم       . راديكاهلاي آزاد هـستند   

اآسيژن هستند و به دليل ساختار شيميايي خود قادرند به ساير           
اجزاي سلويل مورد هتاجم اين     . مولكوهلا متصل شده وآسيب برسانند    

راديكاهلا قرار گرفته واآسيده مي شوند آه هنايتًا منجر به مرگ           
 .سلويل خواهد شد

 
 :Thermoregulationتنظيم حرارت 

يكي از مسائل خطر ساز براي افراد ساملند اين است آه در معرض             
زيرا تنظيم حرارتي آنـان نـاقص       . تغيريات شديد دما قرار گريند    

 . شدمي با
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وقيت شخصي در معرض سرماي شديد قرار مي گريد از طريـق لرزيـدن              
اما از آجنـا آـه      . گرماي متابوليك الزم براي بدن حاصل مي شود       

در ساملندان عضالت حتليل يافته اند گرماي متابوليـك بـازال در            
آهنا آمرت بوده و مهچنني توانايي آهنا براي توليد گرماي بيشرت از            

با افزايش سـن اليـه سـطحي پوسـت          . د مي باشد  طريق لرزيدن حمدو  
نازك مي شود و چربي زيـر پوسـيت در منـاطقي مثـل              ) اپي درم ( 

اندامها آاهش مي يابد آه اين امر باعـث تـضعيف عـايق بنـدي               
طبيعي بدن در مقابل گرما مي گردد، لـذا افـراد پـري وقـيت در                

تعريـق  . معرض گرمـاي شـديد قـرار گرينـد آسـيب خواهنـد ديـد              
رين وسيله بدن براي خنك شدن است با پـريي پوسـت، آـاهش              موثرت

عالوه بر ايـن    . قابل مالحظه اي در تراآم غدد عرق اجياد مي شود         
جريان خـون پوست آــاهش مي يابد و ظرفيت بـدن بـراي از بـني               
بردن گرماي اضافه از طريق افزايش دمــاي سطحي بدن حمدود مـي            

اي شديد قرار مي گريد بـه       وقيت يك فرد ساملند در معرض گرم      . شود
صورت تاخريي عرق مي آند و زماني آه عرق آـردن شـروع شـد الزم                
است براي مدت طوالني تري ادامـه يابـد زيـرا شـدت تعريـق در                

 .ساملندان آمرت از افراد جوانرت است
 

 :سيستم اميين
غـده  . باافزايش سن تغيريات خمتلفي در سيستم اميين اجياد مي شـود          

اين غـده  . نت قدامي پشت قسمت فوقاني جناغ است      تيموس در مدياس  
 دخالت دارد و بعد از بلوغ حتليل        Tدر تـوليد سلوهلاي لنفوسيت     

به حنوي آه در سنني پريي چيزي از اين غده باقي منانـده             . مي رود 
بـا حتليـل و آوچـك شـدن         . و بافت مهبند جايگزين آن شـده اسـت        

جياد مي شـود آـه بـه        تيموس، نقص پيشرونده ايي در اميين سلويل ا       
 و تغـيري در نـسبت        Tعلت آاهش در تعداد آل سـلوهلاي لنفوسـيت          

 و T helper  بــه صــورت آــاهش لنفوســيتهاي Tســلوهلاي لنفوســيت 
از طرف ديگـر عملكـرد   .  مي باشدT suppresseافزايش لنفوسيتهاي 

 و سطح اميونوگلوبولني ها با ساخلوردگي تغـيري منـي           Bلنفوسيتهاي  
اد ساملندان براي عفونتها زياد شـده و گـرايش بـه            استعد. آند

ميزان بـروز   . اينكه عفونتها شديد و برق آسا شوند وجود دارد        
بدخيمي ها به علت درگريي سيستم اميين در ختريب سلوهلاي غري طبيعي            

 .افزايش مي يابد
در سنني باال با ضعيف شدن سيستم اميين بيماريهاي هنفته قبلي مثل            

 .باره فعال شوندسل ممكن است دو
ميزان بروز بيمارهاي خود اميين نيز در ساملندي افزايش مي يابد           

 .آه نشانه اختالل در پروسه هاي اميين خمتلف مي باشد
 

 :دستگاه قليب عروقي
يكي از قابل توجه ترين تغيريات آه در سيستم قليب عروقي اجيـاد             

ن ايـ .مي شود، افزايش فشار خون سيـستوليك و دياسـتوليك اسـت           
موضوع ناشي از آاهش ظرفيت عروق خوني و افزايش مقاومت حميطـي            

به نظر مي رسد اين تغيريات بـه        . در مقابل جريان خون مي باشد     
طور عمده ناشي از پروسه هاي بيماري و نه خبـشي از سـاخلوردگي              

بارورسپتور ها آه گرينده هـاي فـشار هـستند در           . طبيعي باشند 
بـه نـام سـينوس      (  آاروتيـد    قوس آئورت و خبـشي از سـرخرگهاي       

اين گرينده هـا تغـيريات فـشار خـون را           . قرار دارند ) آاروتيد
تشخيص داده و پاسخهاي مناسب قليب عروقي را براي تنظيم فـشار            

به هنگام افت ناگهاني فشار خون رفلكسهاي       . خون اجياد مي آنند   
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اين بارورسپتورها در حفظ جريان خون در ارگاهناي حيـاتي مثـل            
 .يت دارندمغز امه

وقيت يك فـرد    . متاسفانه با پري شدن، اين رفلكسها افت مي آنند        
پري ناگهان از وضعيت خوابيده به ايستاده بلند مي شـود، افـت             

 .زيادي در فشار خون سيستوليك اجياد خواهد شد
 ميلي مرت جيوه باشد مهم اسـت و         ٢٠وقيت افت فشار خون بيشرت از       

آم رسـيدن خـون بـه       . ه مي شود  افت فشار خون وضعييت ناميــــد    
، )Faint(سيستم عصيب مرآزي مي تواند منجر به عالئمي مثل افتادن         

 درصـد از افـراد      ٣٠ختمني زده مي شود آه تـا        . گيجي و ضعف شود   
 سال از اين مشكل رنج      ٧٥ درصد ساملندان باالي     ٥٠ ساله و    ٦٥-٧٥

 .مي برند
 سالگي به ٣٠از ) Resting cardiac output(برون ده زمان اسرتاحت قلب 

حـداآثر تعـداد ضـربان      . ميزان يك درصد در سال آاهش مي يابد       
 ضربان آاهش   ٥-١٠ سال به ميزان     ١٠قلب در ورزشهاي مقاوميت هر      

مي يابد و متاسفانه هيچ مقدار ورزشي منـي توانـد ايـن رونـد               
 .آاهش يابنده را متوقف آند

. مـي يابـد   حجم ضربه اي نيز در اثر آاهش انقباض قلـب آـاهش             
بنابراين حجم ذخريه قلب آه به حداآثر ضربان قلب و حجم ضـربه             

 .اي آن وابسته است آاهش مي يابد
هم در حال اسرتاحت و ) Cardiac output(با افزايش سن برون ده قليب 

هم طي ورزش آاهش يافته و باعث آـم شـدن خونرسـاني بـه متـام                 
 .قسمتهاي بدن مي شود

در خونرساني آليه در زمـان اسـرتاحت و         اين تغيريات بيش از مهه      
 .خونرساني به دستگاه اسكليت عضالني طي ورزش آشكار هستند

 
 :دستگاه تنفسي

در شرايطي آه بيماري خاصي وجود نداشته باشـد و يـا فـرد در               
معرض عوامل خطرساز مثل سـيگار نباشـد، دسـتگاه تنفـسي فـرد              

ي متوسط خواهد   ساملند سامل عملكرد خوبي را طي اسرتاحت و ورزشها        
 .داشت

برخالف حداآثر برون ده قليب، آه به داليل توضـيح داده شـده در              
باال آاهش مي يابد، دستگاه ريوي معموًال عامل حمـدود آننـده در             

 .دستيابي به حداآثر ظرفيت آاري نيست
 

 :آبد 
اين ارگان حياتي مسئول متابوليسم بـسياري از مـواد انـدوژن            

. گزوژن مثل ترآيبات دارويي مـي باشـد       مثل بيلريوبني يا مواد ا    
آبد مهچنني بسياري از مواد حياتي مورد نياز بدن مثـل آلبـومني             

وزن . با پري شدن، سايز آبد آـوچكرت مـي شـود          .را توليد مي آند   
 ٦/١ سالگي   ٩٠ درصد وزن بدن و در سن        ٥/٢آبد در پنجاه سالگي     

آم شدن  مهراه با اين    . درصد وزن بدن را به خود اختصاص مي دهد        
. وزن آبد، آاهش تدرجيي در جريان خون آبدي هم اجيـاد مـي شـود              

آـاهش در   . ظرفيت آبد پري براي بازسازي خودش آـاهش مـي يابـد           
فعاليت آنزميهاي ميكروزومي آه نقش مهمي در متابوليسم دارنـد          

 .نيز وجود دارد
بنابراين در ساملندي داروهايي آه بايد از آبد عبور آـرده ودر            

) آلريانـس   ( وليزه شوند، ميزان پاك شدن آهنا از پالمسا         آجنا متاب 
 .آاهش يافته ونيمه عمر پالمسايي آهنا افزايش مي يابد

آه احتمـاًال بـه     (با افزايش سن ميزان بروز عوارض جانيب داروها         
. ديـده مـي شـود     )  دليل طوالني شدن زمـان درمعـرض بـودن اسـت          



 ٩

آه به طــور مـشخص     داروهاي خاصي مثل برخي از بنزو ديازپني ها         
نيمــه عمــر طوالني تر دارند در ساملندان باعث اثـرات طـوالني            

 .شده ناخواسته مي شوند
 

 :دستگاه گوارش 
اين مـشكل اغلـب چنـدين علـت         . يبوست شكايت شايع ساملندان است    

دارد اما ممكن است تا حدي ناشي از اين حقيقت باشـد آـه زمـان                
سـاير  .  افـزايش مـي يابـد      عبور مواد از آولون با افزايش سـن       

عوامل خمصوصًا رژمي غذايي و داروها احتمـاًال نقـش عمـده تـري در               
 .بسياري از موارد يبوست دارند

 مـي   Presbyoesophagusتغيريات وابسته به سن در حرآات مري به نـام           
بـه طـور    . در حرآات دودي مري قدرت انقباض آم مـي شـود          . باشد

تنها هنگـامي آـه     . جياد مني آند  معمول اين موضوع مشكالت باليين ا     
 .بيماري ديگري اضافه شود ، حرآت مري تاثري مي گريد

ايـن  . با افزايش سن تعداد سلوهلاي پاريتال معده آم مي شـوند            
بنـابراين ترشـح اسـيد      . سلوهلا مسئول توليد اسيد معده هـستند      

اما در شرايط غري بيماري اين موضوع عالئـم         . معده آاهش مي يابد   
 ..اندآي داردباليين 

 
 

 :دستگاه ادراري  
. يك آاهش مداوم در عملكرد آليوي با افزايش سن اجياد مـي شـود             

اندازه آليـه هـا، جريـان خـون ،ميـزان فيلرتاسـيون گلـومرويل               
)GFR(                و تعداد نفروهنا آم شده و فيـربوز در بقيـه بافـت آليـه

 ضخيم  )basement membrane(غشاي فيلرتاسيون نفروهنا . اجياد مي شود
موجب مـي   ) ميزان فيلرت آردن خون در نفروهنا      ( GFRآاهش  .مي شود 

شود برخي داروها آه عمدتًا از آليـــه دفع مي شوند نيمه عمـر             
مهانطور آه قبًال گفته شد اين      .باالتري را در ساملندي داشته باشند     

نيمه عمر افزايش يافته مي تواند منجـر بـه عـوارض جـانيب يـا                
 .دت دارو شودتاثريات طوالني م

به دليـل   . از دست دادن نفروهنا روي تغليظ ادرار اثر مي گذارد         
بـراي  .ساير تغيريات ظرفيت رقيق آردن ادرار نيز آاهش مي يابـد          

آليه هاي پري به طور فزاينده اي نگهداري سدمي در زمان نيـاز و              
ترشح آب آزاد، وقيت آه مايع اضـايف در بـدن وجـود دارد ، سـخت                

كل خبصوص در زمان بيماري يا سـاير استــــرس هـا            اين مش . است  
به علت ظرفيت حمدود آليـه هـا در تنظـيم آب            . آشكـــار مي شود  

بدن ، ساملندان بسيار مستعد آم آبي، زيـادي مايعـات و اخـتالل              
 .الكرتولييت مثل هيپوناترمي هستند

ظرفيـت مثانـه    . با افزايش سن تغيرياتي در مثانه اجياد مي شـود         
بنابراين مثانه ، آمـرت از حجـم حـداآثر          .اهش مي يابد    تدرجيًا آ 

خود را مي تواند ادرار را نگهدارد و بسيار مستعد انقباض هاي            
اگر اين انقبـاض هـا      . مي شود   ) ناپايداري دترسور ( ناپايدار  

به اندازه آايف قوي باشند به بي اختياري ادرار منجـر خواهنـد             
 .شد
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 :دستگاه اسكليت عضالني 
ني در دومني وسومني دهه هاي زندگي به حداآثر رسـيده و            قدرت عضال 

ايـن آــــاهش بـه طـــور        . بعد از آن به تــدريج آم مي شود         
عمده به علت آم شدن توده عضالني و جايگزيين آن با بافت مهبنـدي              

 .مي باشد
اگر چه توده عضالني با افزايش سن آم مي شود ، اما ايـن آـاهش                

 بـه طـور   weight – bearing مترينات ورزشي با يك رژمي مناسب غذايي و
 .چشمگريي تعديل مي شود

مثـل  ( وضعيت تغذيه اي بسياري از افراد ساملند به داليل خمتلفي           
آمرت از حد معمول است و ايـن        ) حمدوديت اقتصادي يا بي اشتهايي      

حالت مهراه با عدم فعاليت فيزيكي مي تواند منجر به آاهش بافت            
 .عضالني شود

ي آه به علت نوع شغل، عضالت قوي دارند نسبت بـه افـرادي              افراد
آه معموًال نشسته هستند، هبرت مي توانند در سنني پريي توده عـضالني             

 .خود را حفظ آنند
 سالگي تدرجيي است و بعد از       ٦٠از دست دادن قدرت عضــالني تاسن       

مي توان  سرعت حتليـل عـضالت را بــه مقـدار             . آن شدت مي يابد     
آنـد  ) Resistance strength training(ا اجنـام ورزشـهاي مقـاوميت    زيادي ب

با اين مترينات افراد مـي تواننـد بـراي سـاهلا در سـطح               .  آرد
باالتري از قدرت مبانند و اگر قبًال زندگي نشسته داشـته انـد از              
حتليل عضالت پيشگريي آرده و حيت مقداري از بافت عضالني حتليل رفته            

عالوه براين افراد پريي آـه حتـت مترينـات          . دخود را جايگزين آنن   
هستند معمـوًال گـزارش مـي    ) Resistance strength Training(منظم مقاوميت 

 . آنند آه قدرت و نشاط آهنا افزايش يافته است
در صدي از   . هرچه پيــر مي شومي ترآيب بدمنان نيز تغيري مي آند           
 در حاليكـه    وزن بدن آه از چربي تشكيل شده افـزايش مـي يابـد            

ايـن  . قسميت آه از عضله و استخوان تشكيل شده آاهش مـي يابـد              
عمدتًا در نواحي   . بافت چربي جديد به شكل خاصي توزيع شده است          

مرآزي بدن مانند امنتوم ، اطـراف آليه ها و ارگان هاي مرآزي            
افزايش وزن  در تنه وآاهش بافت چربي زيـر          .مثل آبد مجع مي شود    

در مردان ايـن افـزايش وزن       .  پاها ديده مي شود    پوسيت در دست و   
در اطراف شكم بسيار قابل توجـه اسـت در حاليكـه در زنـان در                

 .مرحله اول در ناحيه لگن اجياد مي گردد
 سـالگي بـه     ٤٠بعـد از    . قامت فرد نيز با ساملندي تغيري مي آند       

طور متوسط در حدود يك سانيت مرت در هر دهه، ميزان قد آاهش مـي               
هر چند اين آاهش در برخي افراد بسيار مشخص تر خواهـد            . يابد  

آاهش قد ناشي از صاف شدن قوس پـا ، افـزايش قـوس سـتون                . بود
مهره و آاهش واقعي طول ستون مهره به علت خشكي ديسك هـاي بـني               

خود جسم مهره نيز به علت شكستگي هاي ناشـي          . مهره اي مي باشد   
 . از پوآي استخوان آوتاه مي شوند

 استخوان وضعييت است آه بسياري از زنان يائسه و برخـي از             پوآي
در زنان شروع عالئم يائـسگي بـا        . مردان ساملند را مبتال مي آند     

اين آـاهش اسـرتوژن     . آاهش مشخص در هورموهنايي مثل اسرتوژن است        
 سال اول بعـد از يائـسگي        ٥باعث حتليل استخواهنا مي شود آه در        

اين حتليل واقعي در حمتواي استخوان      به دنبال   . بسيار مشخص است    
، استخواهنا ضعيف و شكننده شده و با فشار آمرتي نسبت به گذشته             

بنابراين در قسمتهاي حساس مثل سـتون مهـره ، مـچ            .  مي شكنند 
دست و گردن فمور، با فشار هاي معمول و در حد قبـل ، شكـستگي                

 . اجياد مي شود
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دچار پـوآي اسـتخوان مـي       زنان به داليل متعددي بيشرت از مردان        
ميزان حداآثر بافت اسـتخواني آـه در اوايـل بزرگـسايل            . شوند  

حاصل مي شود آمرت از مردان است، اما زنان بيشرت عمر مي آنند و              
در جوامع غربي   . فرصت بيشرتي براي ضعيف شدن استخوان ها دارند         

از آجنا آـه    . يكي از منابع اصلي آلسيم رژمي غذايي لبنيات است          
لب معتقدند آه مصرف لبنيات خامنها را چاق مي آننـد احتمـال             اغ

 .اينكه خامن ها لبنيات آمرتي مصرف آنند بيشرت خواهد بود
 

 :دستگاه عصيب 
) سـلول عـصيب   ( ختمني زده مي شود آه پنجاه تا صـد هـزار نـرون              

با افزايش سن ايـن آـاهش نروهنـا بـه           . روزانه از بني مي رود      
يك در مغز خود را نشان مـي دهـد، بـه            صورت تغيريات ماآروسكوپ  

اين ترتيب آه بافت  مغـز مجـع شـده و شـيارهاي آن عميـق مـي                   
فضاهاي ارتباطي مرآزي در مغز آه بطن ناميـده مـي شـوند             .شود

وسيعرت مي شوند به حنوي آـه آمبـود بافـت مغـزي را جـربان مـي                  
اين تغيريات وابسته به سن در مغز با انواع راديوگرايف          . آنند  
عالوه بـر   . له سي تي اسكن يا ام آر آي  قابل تشخيص است             از مج 

 درصـد   ٢٠ سالگي جريان خـون مغـزي حـدود          ٧٠ تا   ٢٠اين از سن    
 .آاهش مي يابد

نتيجه چنني تغيرياتي اين است آه سيـستم اعـصاب مرآـزي افـراد              
ساملند به نظر مي رسد اطالعات را با سرعت آمرتي نسبت به جـوان              

 افراد ساملند در فعاليتهاي شناخيت آند       .تر ها  پردازش مي آند     
تر هستند ودر مواردي آه اين فعاليتها پيچيده تـر مـي شـوند              

 .اين آندي افزايش مي يابد
آهنا ظرفيـت   .ساملندان در مراحل تفكر انعطاف پذيري آمرتي دارند       

آمرتي براي شكل دادن به مفاهيم جديد دارند وتوانايي انتـزاع           
بنابراين ساملندان نسبت بـه     . ته است   مفاهيم در آهنا آاهش ياف    

جوانان آمرت قادرند آه حميط هاي جديد و چـالش هـاي شـناخيت را               
به هر حـال علـي رغـم مهـه اينـها برخـي از               . جذب و درك آنند   

ساملندان به طرز تعجب آوري مي توانند توانـايي هـاي خـود را              
با ساملندي طبيعي حافظه آمي آاهش مـي يابـد امـا            . نشان دهند 

افـراد مـي تواننـد      . يقا تاثريي روي عملكرد روزانه نـدارد      دق
تنـها هنگـامي آـه      . توانايي ذهين خود را تاسنني پريي حفظ آنند       

بيماريهايي مثل آلزامير يا سكته مغزي اضافه شود اختالل شناخيت          
 .قابل توجهي اجياد خواهدشد

 
 :حواس 
ه مهـانطور آـ   . بينايي با افزايش سن تغيري مـي آنـد           : بينايي

افراد به سنني ميانسايل مي رسند دچار دوربـيين شـده و در ديـد               
اين موضوع در زماني آه بـراي نـخ         . نزديك مشكل پيدا مي آنند    

. آردن سوزن يا خوانــدن  تالش مي آنند ، آامًال آشكار مي شـود             
علت اين است آه با افزايش سن خاصيت االستيك عدسي هـاي داخـل              

 طور طبيعي شكل عدسي را تغيري مـي         چشم آمرت شده و عضالتي آه به      
در نتيجـه اآثـر سـاملندان بـه         . دادند ضعيف و آترويف مي شوند     

 .عينك مطالعه نياز دارند
آاتاراآت يا آب مرواريد با افزايش سن بـه وجـود مـي آيـد ،                
. هرچند در سنني جواني هم ممكن است به علـل خمتلـف اجيـاد شـود                 

مبـتال بـه آاتاراآـت       سـال    ٧٥ درصـد افـراد بـاالي        ٤٠تقريبًا  
يك عامل خطر مهم در اجياد آاتاراآـت قـرار گـرفنت در             . هستند  

بنـابراين اسـتفاده از عينـك       . معرض اشعه ماوراء بنفش اسـت       
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آفتابي با حفاظت ماوراء بنفش خوب در خـارج منـزل خـصوصًا در              
وقيت آب مرواريد بينايي را دچار اخـتالل        . تابستان ضروري است    

است آه در اين موارد عدسي بيمار بـا عدسـي           آند جراحي ضروري    
 .مصنــوعي جايگزين مي شود

 درصد افـراد    ٥٠ مشكالت شنوايي در ساملندي شايع است        :شنوايي  
.  سال از آاهش شنوايي ناشي از پريگوشي رنج مي برنـد             ٧٥باالي  

اين حالت ناشي از شروع تدرجيي آاهش شنوايي عصيب دوطرفه بـراي            
  .فرآانس هاي باال است

. آاهش شنوايي براي فرآانس هاي باال و توهناي خالص مـي باشـد              
فرد در متايز صداهاي بلند خمتلف مشكل پيدا مي آند، خمصوصًا وقيت            
آه سعي مي آند صحبت هاي آسي را آه در حميط شلوغ صحبت مي آند               

حيت با آمك مسعك اين مشكل وجود       .بفهمد ، مسئله قابل توجه است       
 سال  ٦٥ درصد از افراد باالي      ٣٠-٣٥مي شود آه    ختمني زده   . دارد  

به اندازه اي آاهش شنوايي دارند آـه دليـل قـانع آننـده اي               
 .براي استفاده از مسعك باشد

 
يكي از آشكار ترين تغيريات آه با ساملندي اجياد مي شود           :پوست  

با افزايش سن، پوست شل تر و چروك تر مـي           . تغيريات پوسيت است    
ار گرفنت در معرض تابش نور خورشـيد بـه طـور            هر چند قر  . شود  

مزمن، ممكن است بــاعث درصــد باالي موارد چـروك پوسـيت باشـد             
اما اين موضوع در مواردي آه پوست حمافظت شده باشد هـم ديـده              

 .مي شود
اليه سطحي يا اپيدرم آـه شـامل        .پوست انسان دواليه اصلي دارد      

سطح حرآت آـرده و ريـزش       طبقات سلوهلاي پوسيت است آه تدرجيًا به        
 .مي يابند

با افزايش سن توانايي اپيدرم براي جـايگزيين و تـرميم خـودش             
آاهش مي يابد و سطح اپيدرم خشك وپوسته دار مي شـود و ظـاهر               

 .خشك پوست در ساملندان را اجياد مي آند
اليه عميق تر پوست آه درم نام دارد شامل بافـت محايـت آننـده               

. ژن وفيربهاي االستني تـشكيل شـده اسـت          پوست است و از شبكه آال     
ساملندي با خرابي واختالل در اين الياف مهـراه اسـت آـه باعـث               
. نازآي و آاهش حالت ارجتاعي وانعطاف پذيري اليه درم مـي شـود            

 .با افزايش سن گردش خون درم آاهش يافته و ناآايف خواهد شد
 پوست ساملندان 

 .به سرعت هببود مني يابد •
 .ر خورشيد آسيب پذير تر است در مقابل نو •
 .در تنظيم حرارت بدن بي آفايت مي شود •
ظرفيت آن براي اجياد پاسخ التـهابي در مقايـسه بـا پوسـت                •

 .جوان آمرت است 
بدون شك به طور مزمن در معرض خورشيد بودن باعـث بـسياري از              
تغيريات پوسيت مي شود آه به عنوان خبـشي از تغـيريات غـري قابـل                

 .در نظر گرفته مي شوداجتناب پريي 
 و مهكارانش از عكسهاي صـورت بـا وضـوح بـاال و              Warren ١٩٩١در  

 ٢٥-٣١ابزار اندازه گريي االستيسييت براي مقايـسه صـورت زنـان            
 ساله اي آه در دو گروه در سال گذشته بيش           ٤٥-٥١ساله و زنان    

 ساعت در هفته در معرض نـور خورشـيد          ٢ ساعت يا آمرت از      ١٢از  
مقدار زيـاد نـور خورشـيد       . ه بودند استفاده آردند   قرار گرفت 

باعث تفاوت قابل توجهي در االستيسييت و رنگ پوست يـا چروآهـا             
 .در گروه زنان جوانرت نشده بود
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نتايج در گروه مسن تر آامًال فرق داشت، به طور مشخص در پوسـت              
زنان مسين آه در معرض آفتاب شديد قـرار گرفتـه بودنـد چـروك               

با افزايش سن موها به طـور       . تيسييت آمرت وجود داشت   بيشرت و االس  
تعـداد فوليكوهلـاي مـوي سـر بـه طـور            . پيشرونده آم مي شوند   

 فوليكـول مـو در      ١١٠٠اجتناب ناپذيري در طول عمر از تقريبًا        
 فوليكول مو در هر     ٦٠٠هر سانيت مرت مربع در دوران نوجواني به         

و در هر سـانيت مـرت        فوليكول م  ٤٥٠سانيت مرت مربع در دهه سوم و        
البته در برخـي مـردان طاسـي        . مربع در دهه هنم آاهش مي يابد      

مدل مردانه هم اضافه شده و منجر به از دسـت دادن موهـا بـه                
 .طور آامل مي گردد

 
 :عملكرد جنسي

فعاليت جنسي در سنني باال آاهش مي يابد اما مشخص نيست آه چـه              
چه مقـدار بـه علـت       مقدار از اين آاهش مربوط به پريي طبيعي و        

يائسگي باعث آترويف واژن و آاهش نرمي واژن مـي          . بيماري است   
سطح تستو سرتون   . اين موضوع ارتباط جنسي را مشكل مي آند       . شود

تدرجيًا با سن آم مي شود اگر چه تـاثري آن روي توانـايي جنـسي                
)Potency ( و متايل جنسي)Libido ( نامشخص است. 

سي افـزايش مـي يابـد ايـن موضـوع           با افزايش سن ناتواني جنـ     
انسيدانس باالي بيماريهاي عروقي و عصيب در ايـن گـروه سـين را              

هبرحال به خوبي شناخته شده آه مـردان سـاملند          . منعكس مي سازد  
قدرت باروري دارند وبسياري از زوجها در سنني پـريي هـم داراي             

 .رابطه جنسي مناسب هستند
 

 :نتيجه 
تغـيريات در   .  نسبتًا خوش خـيم اسـت        مراحل فيزيولوژيك ساملندي  

عادات و ظاهر فيزيكي بدن اجيـــاد مي شود آه يك فـرد پـري را               
 .از جوان متمايز مي آند

علي رغم اين ظواهر خارجي ، در شرايط اسرتاحت، عملكرد بدن يك            
فرد ساملند آه فقط در پروسه ساملندي فيزيولوژيك قـرار گرفتـه            

 .ت باشد مشابه بدن افراد جوان اس
تنها وقيت فرد ساملند حتت اسرتس هايي مثل بيماري يا ورزش قـرار             

پريي در بسياري از دسـتگاههاي      . بگريد ، تفاوهتا آشكار مي شوند     
بدن ذخاير فيزيولوژيك را آم مي آند اما هبرحال مداخلـة پـريي             
پاتولوژيك است آه بر سالمت فــرد پـري اثـر مـي گـذارد و مـي                 

 .  ناتواني شودتواند به طور مشخص موجب
با افزايش اميد به زندگي بايد اميدوار باشيم از طريـق تـامني             
سالمت عمومي، برنامه هاي پيشگريي و پيشرفت در علم پزشكي تعداد           

 ق./زيادي از مردم به پريي بدون بيماري و ناتواني برسند
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 دآرت شهربانو مقصود نيا
 متخصص طب ساملندي 

 :بيماريهاي قليب ـ عروقي
ريهاي قليب ـ عروقي شايعرتين علت مرگ و مري در ايران بيما

اين بيماريها شامل بيماري عروق کرونر قلب، بيماري . هستند
بسياري . عروق مغز، فشارخون باال و بيماري عروق حميطي مي باشند

از بيماريهاي قليب ـ عروقي از آترواسکلروز در عروق اصلي ناشي 
جر به اختالل در خونرساني شده مي شوند که اين پديده هنايتًا من

 .و باعث ايسکمي و يا آسيب ارگان مي شود
 

 ـ  قليبيهايماري بي شناخته شده برايسک فاکتورهاي رـ١جدول
 يعروق

 فشارخون باال سيگار کشيدن چاقي ساملندي
سابقه فاميلي بيماري قليب ـ  ديابت شريين اختالالت چربي

 عروقي
 

 :فشار خون باال .١
به حتقيقي نياز دارمي که در آن از فشارخون به در ايران ما 

ـ درفصل ( تعريف شده است استفاده شود JNDCET (VI)صورتي که در 
ميزان خطر بيماري قليب ـ عروقي ). به تفصيل بيان شده است

مستقيمًا به سطح فشارخون و تاثري ساير ريسک فاکتورها بستگي 
 .دارد
 :آتروسکلروز  وکلسرتول باال .٢

 قويًا با بروز بيماري HDLول توتال و کلسرتول سطوح کلسرت
 ارتباط معکوس حمکمي با HDLکلسرتول . قليب ـ عروقي ارتباط دارد

 پيش بيين HDLبروز بيماري قليب ـ عروقي دارد، لذا سطح کلسرتول 
کننده مطمئن تري براي مرگ و مري بيماريهاي قليب ـ عروقي هست 

الگري بايد پروفايل چربي اگر چه در برنامه ريزي دوره اي غرب
آتروسکلروز که . (Total Cholesterol, HDL, TG)خون را آزمايش داد 

مستقيمًا در ارتباط با بيماري عروق کرونر قلب هست بايد مورد 
 ريسک فاکتورهاي متعددي (Coronary Artery Disease)توجه قرار گريد 

ود اسرتوژن هايپرکلسرتول، مصرف سيگار، کمب: دارد که عبارتند از
 .Vit B6و کمبود 

 ۴۵ سال يکبار حداقل از سن ۵ پروفايل چربي را هر :ه هايتوص
افرادي که غلظت کلسرتول توتال . سالگي بايد اندازه گريي کرد

 ٣ باشد، ميزان بيماري قليب ـ عروقي ٢۶۵ mg/dlآهنا بيش از 
معهذا شدت ارتباط بني . برابر آناني است که غلظت کمرتي دارند

ح کلسرتول و بيماري قليب ـ عروقي با افزايش سن کم مي شود سط
.  سالگي شايد چنني آزمايشي ارزش نداشته باشد٨٠بطوريکه در 

 ٧۵هبمني دليل است که در بيماران داراي چربي طبيعي خون پس از 
هرچند چنني . سالگي ديگر غربالگري ليپوپروتئني اجنام مني شود

 ).٢جدول (ي بيمار باشد تصميمي بايد براساس شرايط شخص
 
 
 
 

 ده آلي انيپوپروتئيل/ ل کلسرتول ي پروفاـ٢جدول
mg/dlکمرت از  کلسرتول توتال
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٢٠٠ 
mg/dlبيشرت از   HDLکلسرتول 

۵٠ 
mg/dlکمرت از   LDLکلسرتول 

١٣٠ 
TG   کمرت ازmg/dl

٢۵٠ 
 نيز عامل خطر مهمي براي (TG)در ساملندان تري گليسرييد 

ونر قلب مي باشد ويل با اين وجود نرخ باالي بيماري عروق کر
بيماري قليب ـ عروقي تنها زماني مشاهده مي شود که سطوح باالي 

TG مهراه با سطوح پايني کلسرتول HDLسطح باالي تري .  باشد
گليسرييد مي تواند به علت چاقي، سيگار کشيدن و ورزش نکردن 

 را به TG کاهش وزن به تنهايي مي تواند سطوح باالي. باشد
 .طبيعي بازگرداند

چربي %  ٧چربي، کمرت از % ٣٠رژمي توصيه شده شامل کمرت از 
.  کلسرتول در روز مي باشد٢٠٠ mgاشباع شده و کمرت از 

 را HDL را پايني و  LDL گرم در روز٣ تا ۵/١اسيدنيکوتينيک 
 ٣ Vit B6 ميلي گرم در روز و ۴٠٠استفاده از فوالت . باال مي برد

رم در روز هايپر مهوسيستينمي را درمان و در نتيجه ريسک ميلي گ
 .بروز آتروسکلروز را کم مي کند

در کنار اين توصيه هاي مي بايست ورزش را نيز در نظر 
 .گرفت
 :دنيگار کشيس .٣

ترک مهمرتين عامل پيشگريي از مرگ زودرس در بسياري از 
ـ ارتباط بني سيگار کشيدن و بيماري قليب . کشورها مي باشد

عروقي و عروقي مغز، بيماري مزمن انسدادي ريه، سرطان ها 
جماري تنفسي، مري، کليه، مثانه، پانکراس، دستگاه گوارش سينه (

مثًال پوکي (و برخي بيماريهاي مزمن ديگر ) و دهانه رحم
بايد به بيماران خاطر . به خوبي شناخته شده است) استخوان

ندان مي تواند خطر نشان منود که قطع سيگار کشيدن در سامل
بيماري قليب ـ عروقي را به اندازه آنان که هرگز سيگار نکشيده 

 عروق کرونر قلب به سرعت پس از قطع يماريخطر ب. اند کم کند
 ري سال زمان الزم دارد تا به سطح غ١٠ابد اما ي يگار کاهش ميس
 سال ٢ ـ ۴ن زمان ي ايها باز گردد، در مورد سکته مغزيگاريس

 .شد کيطول م
 سيگار کشيدن مهچنني با کاهش عملکرد جسمي مهراه است؛ 
افرادي که سيگار مي کشند ضعيف تر بوده، داراي تعادل کمرت مي 
باشند و تستهاي قدرت، چابکي و موزوني را با دقت کمرتي اجنام 

 نيکوتيافته نيزان کاهش ي با مييگارهاي که سييآهنا. مي دهند
 . عروق کرونر قرار ندارنديماريسک کمرت بي کنند در ريمصرف م

ارتباط نزديک بيمار با پزشک و اعتماد داشنت رکن اصلي کمک 
ارائه پيامهاي مفيد و راهنمائيهاي . به ترک سيگار بيمار است

گرچه برخي . گام به گام و مستمر از ديگر عوامل سودمند است
سيگاريها توانسته اند در يک مقطع زماني به ترک سيگار 

 .بپردازند
 .فراموش نکنيم که هيچ وقت براي ترک سيگار دير نيست

 :عدم حرکت و ورزش .۴
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 ٣براي پيشگريي بيماريهاي قليب ـ عروقي و مهچنني استوپروز 
بار در هفته ورزش کردن موثر         مي باشد، مهچنني سن به 

 .تنهايي مني تواند مانع شروع يک برنامه منسجم ورزشي شود
 :هيتوص
 ر هفته  جلسه د۵ تا ٣ـ 
 HRmax (beats/min)=198-(0.63  درصد ماکزميم ضربان قلب ٧۵ تا ۵٠ـ 

 age) تا ساملند با ريسک قليب مينيمم وحتمل مناسب فعاليت ورزشي
 .به مترينات ادامه دهد

  ساعت١ تا ٢/١ـ جلسات 
 کلسرتول مي HDLراه رفنت موجب کاهش وزن چربي بدن و افزايش 

 دقيقه ٢٠ تا ۵د قبل و بعد از ورزش مسلم است که فرد باي. شود
نرمش کند و هبرت است که از پرش و حرکات سريع مهره هاي ستون 

 .فقرات گردن به جلو و عقب يا طرفني جلوگريي منايد
 

 :يچاق .۵
 . استHDLاز ريسك فاآتورهاي ديابت، فشارخون و کمي سطح 

 %٨۵ بيش از نسبت کمر به باسن: چاقي آندرويد
 %٧۵ کمرت از ت کمر به باسننسب: چاقي ژينويد

 و  قليبيهايمارياد کننده بجيد از مجله عوامل ايروئد آنيچاق
 . باشدي ميعروق
، وزن، نسبت دور ي دوره ايتهايزيد در وي بايم درمانيت

 يمشاوره ها مي تواند را اندازه گرفته و BMIکمر به باسن و 
 با قد BMI الزم به تذکر است که . الزم را ارائه دهندهبداشيت

مي تواند حساب شود و در نتيجه )   سالگي٢٠(زمان نوجواني 
 !جواب آن بستگي به حافظه بيمار دارد

تشکيل يک پروندة مناسب و جامع براي بررسي سالمت بيمار و 
در . پيگريي ضوابط درمان جزو وظايف پزشکي و تيم درماني است

 ساملند پروندة بيمار حتمًا بايد چهارچوب بررسي جامع تندرسيت
ديده شود به اضافة خصوصيات ارائه خدمات مرکز، درمانگاه، مطب 

 .که پزشک و تيم درماني در آن فعاليت دارند... و 
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 دآرت شهربانو مقصود نيا
 متخصص طب ساملندي 

 فشار خون باال در ساملندان
 : مقدمه

بيماريهاي قليب ـ عروقي عامل بسياري از موارد ناخوشي و 
 که (HTN)فشار خون باال . افراد ساملند مي باشندمرگ و مري در 

ريسک فاکتور شايع و قابل کنرتل و درمان براي بيماريهاي قليب ـ 
عروقي مي باشد، ريسک مرگ و مري و ناتواني را بسيار باال مي 

 .برد
پژوهشهاي باليين اخري در ساملندان بطور قانع کننده اي ثابت 

وشي و مرگ و مري ناشي از  ميزان ناخHTNکرده اند که درمان 
لذا تشخيص و درمان . اختالالت قليب ـ عروقي را کاهش مي دهد

 . امري ضروري مي باشدHTNمناسب 
 ـ تعاريف براساس فـشارخون سيـستوليک و دياسـتوليک و آسـيب      ٢

 :ارگان هدف
 
 
 
 
 
 
 
 

*The VII Report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure (JNC VII, May 2003). 
** Compelling indication: Heart failure, Post myocardial Infarction, High coronary disease risk, 
Diabetes, Chronic kidney disease, Recurrent stroke prevention. 

 : ـ اپيدميولوژي٣
 سال در جوامع غربي مبتال ۶٠عيت باالي  درصد از مج۵٠بيش از 

در برنامه . به فشارخون سيستوليک يا دياستوليک باال مي باشند
 ۶٨، مشخص شد که (SHEP)فشار خون سيستوليک باال در ساملندان 

باالتر رفنت .  بودندHTN ساله داراي ٧۴ تا ۶۵درصد افراد 
 ـ عروقي  ، ريسک مرگ و مري قليب١۶٠ mmHgفشارخون سيستوليک از 

 برابر و ۵/٢ برابر، ريسک سکته مغزي را ۵ تا ٢را به ميزان 
 . برابر افزايش مي يابد۵/١کل مرگ و مري را به ميزان 

 فرد را براي ابتالء به نارسائي قليب، سکته HTNبطور کلي 
مغزي، نارسائي کليه، بيماري عروق کرونر و بيماري عروقي حميطي 

ايپرترويف بطن چپ با فشارخون ريسک بروز ه. مستعد مي سازد
 .سيستوليک باال و فشارخون باالي طوالني مدت افزايش مي يابد

از مجله سيکلوسپورين، ضدافسردگي هاي سه حلقه (داروها نيز 
اي، مهارکنندگان مونو آمني اکسيداز، فنيل پروپانول آمني يا 

 و NSAIDSساير تنگ کنندگان عروقي، کورتيکوسرتوئيدها، 
 .  باشندHTNمي توانند زمينه ساز )  ي اسرتوژنفرآوردها

 
 ـ اپيدميولوژي٢جدول 

  هستندHTN سال دچار ۶۵دوسوم افراد باالي  -
۵ تا ٢فشارخون سيستوليک به طور مستقل مرگ و مري قليب عروقي را  -

 .برابر مي کند
 وابسته مورد خانوادگي،(Essential)فشارخون باالي اوليه % ٩٠ -
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 .و دارو هستندديابت، چاقي، الکل 
فشارخون ثانويه مربوط به بيماريهاي کليوي فئوکروموسيتوم،% ١٠ -

 .کوشينگ و کن سندروم هستند
اندازه گريي فشارخون در هر ويزيت بيمار و حداقل بصورت 

 فشار خون Stage Iساليانه پيشنهاد مي شود و در افرادي که در 
 که داراي باال هستند بايد پيگريي در عرض ماه اول و آهنايي

فشارخون درجه باالتر بوده و يا مبتال به آسيب ارگان هدف هستند 
بايد در عرض دو هفتة اول يا زودتر براي کنرتل و تشخيص مراجعه 

 .کنند
 
  ـ تشخيص۴

يعين بدون آسيب (  اوليه بدون عارضه HTNبيماران مبتال به 
انه حضور عالئم و نش. معموًال بدون عالمت هستند) به ارگان هدف

 .هاي بيماري نشان دهنده آسيب ارگان هدف مي باشد
 

 HTNـ تظاهرات اوليه درگريي قليب در ٣جدول 
 خستگي زودهنگام

تپش قلب و اکتوپي دهليزي يا
 بطين

 درد قفسه سينه
در روش استاندارد براي اندازه گريي فشارخون از يک 

ف استفاده از کا(فشارسنج جيوه اي سامل با سايز کاف متناسب 
وضعيت استاندارد براي . استفاده مي شود) برحسب اندازه بازو

اندازه گريي، به حالت نشسته مي باشد، البته در ساملندان فشار 
خون خوابيده به پشت و ايستاده نيز براي تشخيص احتمال افت 

 يا بيشرت افت فشار خون سيستوليک mmHg٢٠(ارتواستاتيک فشارخون 
بايد چک شود زيرا وجود اين ) ن دقيقه ايستاد٣ تا ١پس از 

) وضعييت(افت ارتواستاتيک . يافته بر درمان تاثري مي گذارد
فشارخون در ميان بيماران ساملند، خصوصًا پس از صرف غذا، شايع 

 .مي باشد
بيمار بايد حداقل نيم ساعت قبل از اندازه گريي سيگار يا 

ه يا  دقيقه نيز آرام نشست۵کافئني استفاده نکرده و مبدت 
 . خوابيده باشد

اولني صداي شنيده شده به عنوان فشارخون سيستوليک و 
ناپديد شدن آن نيز به عنوان فشارخون دياستوليک در نظر گرفته 

 .مي شود
مهگام با افزايش سن، نوسان فشارخون نيز زياد مي شود و در 

براي تعيني . نتيجه اندازه گريي منظم فشارخون را ضروري مي سازد
 بار اندازه گريي فشار و گرفنت ميانگني ۴ن پايه، حداقل فشارخو

 .آن الزم است
ضمن گفنت نتيجه فشارخون به بيمار، لزوم اندازه گريي دوره 

 .اي نيز بايد تاکيد گردد
 سالگي بطور مستمر باال ٨٠ تا ٧٠فشار خون سيستويل تا سن 

 سالگي ۶٠ تا ۵٠در حاليکه فشارخون دياستويل تا سن . مي رود
فزايش مي يابد و سپس هر دو فشار از اين سن به بعد بطور ا

 .آرام شروع به کاهش   مي کنند
 در ساملندان را بصورت فشار HTNجمامع علمي در پژوهشها، 

 ميلي مرت جيوه ٩٠ mmHg و دياستويل باالي١۶٠ mHgسيستويل باالي 
با توجه به سفارشات جلسه هفتم تشخيص، بررسي و . تفسري مي کنند
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 و امهيت تشيخص زودهنگام (JNC VII, May 2003)مان فشار خون در
 ١۴٠ mmHgفشارخون باال، تعريف فشارخون باال در ساملندان نيز از 

تشخيص .  بررسي مي شود١مي باشد و الگوريتم درمان آن در شکل 
...) چشم، قلب، کليه و (حضور يا عدم حضور بيماري ارگان هدف 

 به طراحي يک راهکار درماني موفق و ساير ريسک فاکتورها منجر
 .مي گردد

فشار خون سيستوليک ايزوله عبارتست از فشار سيستوليک 
 .mmHg٩٠ و فشار دياستوليک کمرت از mmHg١۶٠ باالتر يا مساوي 

 
 اشتباهات تشخيص

HTNعبارتست از افزايش فشار خون :  ناشي از روپوش سفيد
ر پزشک يا کادر بعلت اسرتس ناشي از حضو) اکثرًا سيستوليک(

اگر به اين موضوع دقت نشود پزشک اشتباهًا دارو جتويز . درماني
 .خواهد کرد

 
  ـ ارزيابي باليين بيمار۵

مراقب درماني بايد در اولني بررسي بيمار ساملند، فشارخون 
اين ارزيابي بايد . و عوامل خطر قليب ـ عروقي را ارزيابي کند

ي و اجنام آزمايشات خاص براي شامل تارخيچه پزشکي، معاينه فيزيک
 .تعيني ميزان آسيب ارگان هدف و شناسايي عوامل خطر ديگر باشد

 
 ـ ارزيابي باليين بيمار۴جدول

 :تارخيچه پزشکي
  و بيماري قليب ـ عروقيHTNسابقه خانوادگي  .١
سابقه فردي بيماري هاي قليب ـ عروقي، عروق مغز، کليوي و .٢

 ديابت
 فشارخوناطالع از اندازه هاي سابق  .٣
سابقه افزايش وزن، مصرف سدمي، چربي والکل، سيگار کشيدن، .۴

 هايپريدمي، اختالل بينايي و ميزان اجنام ورزش
اسرتس، مشکالت اجتماعي ـ(عوامل رواني ـ اجتماعي و حميطي  .۵

 )اقتصادي
 مصرف دارو .۶
 HTNنتايج و عوارض جانيب درمان قبلي  .٧
 

 معاينه فيزيکي
 اندازه گريي قد و وزن .١
ه گريي و بررسي ضربان قلب و فشارخون در هردو بازوانداز .٢

 )در وضعيت هاي نشسته و ايستاده(
 بررسي نبض هاي شرياني حميطي، بررسي وجود ادم .٣
 معاينه چشم .۴

 :حداقل ارزيابي پاراکلينيک براي تشخيص آسيب ارگان هدف
 )حساسيت ضعيف(الکرتوکارديوگرام 

 فرمول مشارشي کامل خون
 )ميکروآلبومينوري(آناليز ادراري با 

 (FG)قندخون ناشتا 
 (Cr, BUN, K, Na,Ca)الکرتوليت ها 

 (LDL – HDL – TG)پروفايل چربي خون 
TSH) خبصوص در زنان( 

 :HTN ـ انواع عوامل خطر و آسيب هاي مربوط به ۵جدول 
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آسيب ارگان هدف يا بيماري قليب عوامل خطر
 ـ عروقي

 سال براي۵۵سن باالي  •
ل براي سا۶۵مردان و 

 زنان
 ديابت •
 اختالل چربي خون •
سابقه خانوادگي بيماري •

 قليب ـ عروقي
۶۵در بستگان زن کمرت از (

 ) سال۵۵سال و مرد کمرت از 
 عدم حرکت و ورزش •
 چاقي •
 سيگار کشيدن •
 ميکروآلبومني در ادرار •

مانند(بيماري قليب  •
هايپرترويف بطن چپ، آنژين
صدري، سکته قليب، نارسايي

 )قليب
 تينفروپا •
 بيماري عروق حميطي •
 رتينوپاتي •
 TIAسکته مغزي يا  •

 
 HTN ـ درمان ۶
 

  mmHgفشارخون سيستوليک ( سيستوليک ايزوله HTNدرمان 
 يا ١۴٠ mmHgفشار خون سيستوليک ( دوقطيب HTNيا ) يا باالتر١۴٠

، منجر به کاهش ) يا باالتر٩٠ mmHgباالتر و فشارخون دياستوليک 
شي ناشي از بيماري قليب ـ عروقي و مغزي ميزان مرگ و مري و ناخو

 .را مي گردد
 

 سيستوليک HTN ـ کاهش مرگ و مري وابسته به درمان ۶جدول 
 ايزوله

 ريسک سکتة مغزي% ٣٣کاهش  -
 مرگ و مري سکتة مغزي% ٣۶کاهش  -
 مرگ و مري قليب ـ عروقي% ٢۵کاهش  -

 
 ـ تغيريات عادات زندگي

، افزايش فعاليت تغيريات عادات زندگي از قبيل کاهش وزن
فيزيکي، تنظيم مصرف منک و کاهش مصرف الکل را بايد در قدم اول 

مهراه با دارو درماني ) اختالل ارگاهناي هدف(و يا اگر الزم بود 
 .براي پايني آوردن فشارخون بکار برد

از کاهش مقدار مصرف دستورالعمل فعلي حمدوديت منک عبارتست 
در )  گرم سدمي٣/٢( گرم ۶ از به کمرت)و نه قطع آن (روزانه منک

در برخي بيماران، ورزش هوازي منظم کم کردن وزن را . روز
در غياب هرگونه . تسهيل کرده و باعث کاهش فشارخون مي شود

عوامل زيان بار، قرار دادن ورزش در برنامه روزانه بيمار 
 .فشارخوني که حترک کايف ندارد توصيه مي شود

اگوني که استعمال دخانيات بر با توجه به عوارض سوء گون
سالمت افراد دارد و يکي از پيامدهاي ناگوار آن اختالالت قليب ـ 
عروقي مي باشد، حتمًا بايد به بيمار در اين مورد توصيه گردد 

البته . و آگاهي هاي الزم در اين زمني در اختيار وي گذارده شود
 .اين مورد در جدول زير بيان نشده است

 
 ريات عادات زندگي و فشار خون باال ـ تغي٧جدول 
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 ـ درمان داروئي
 که قادر HTNدرمان داروئي براي بسياري از ساملندان داراي 

به تغيري عادات زندگي نبوده يا به تغيري آن جوابي نداده اند 
بايد توجه . دارو برحسب شرايط بيمار انتخاب مي شود. الزم است

 .توصيه مني شود١٣٠/٨۵ mmHgه کمرت از منود که کاهش فشار ب
 
 

 
 ـ برخي عوامل که در تعيني داروي موردنياز فرد موثر ٨جدول 

 :هستند عبارتند از
 نارسائي احتقاني قلب -
 هايپرترويف بطن چپ -
 بيماري عروقي حميطي، -
 آنژين صدري، -
افـــت ارتواســـتاتيک -

 فشارخون
ــسدادي - ــاري انــ بيمــ

 راههاي تنفسي،
 ديابت -
 نقرس -

 گلوکوم -
 رر ادرارتک -
 بي اختياري ادرار -
 انسداد ادراري، -
 نقص عملکرد کليه -
 اختالالت چربي، -
 اختالالت حافظه -
  حترک کم -

 
آهسته شروع کن و " اصل. فشار خون بايد بتدريج کاهش يابد

را در درمان ساملندان با اکثر داروها بايد " به مرور پيش برو
 .خباطر سپرد

 
 يک ديورتيک با دوز .درمان با نصف دوز بالغني شروع مي شود

، معموًال در ترکيب با يک 12.5mg qd Hydrochlorthiazideکم، مثًال
 5mg يا Amiloride ١٠ تا mg qd 2.5ديورتيک نگهدارنده پتاسيم مثل 

qd Triamtereneدرمان با ديورتيک بطور .  را مي توان جتويز منود
 و ، سکته قليب)  درصد٣۵ ـ ۵٢(قابل توجهي ميزان سکته مغزي 

 هفته بايد ۴ تا ٢فشارخون را هر . مرگ قليب را کاهش مي دهد
کاهش فشارخون . کرد) با روال استاندارد ارزيابي(اندازه گريي 

 ـ اگر ٢٠ mmHg يا افت بيش از ١۴٠ mmHgسيستوليک به کمرت از 
 بود ـ به معين پاسخ به درمان بوده ١۶٠ تا ١٧٠فشار خون اوليه 

 .و دارو بايد ادامه يابد
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 هفته جواب به ۴ تا ٢پس از شروع يك دارو چنانچه در عرض 
درمان ناقص بود يا اصًال جواب نداد يا بيمار عوارض جانيب 

 .غريقابل حتمل پيدا کرد، بايد به يك متخصص مراجعه کند
 

استفاده از داروها در بيمار داراي افت ارتواستاتيک 
دارو بر مبناي فشارخون احتياط زيادي را مي طلبد، اساس جتويز 

 .بيمار مي باشد، نه نشستهفشار خون ايستاده 
 

 ـ عوارض جانيب
 درصد بيماران بعلت عوارض جانيب درمان را قطع ٣۵ تا ١۵بني 
فشارخون پايني بايد احتمال وجود يک حالت قابل کنرتل . مي کنند

ديگر مانند آمني، مصرف زياد يا نادرست دارو ، کم آبي بدن 
 .ندرا مطرح آ... و 
 

 ـ کاهش دارو
در ساملنداني که کنرتل فشارخون عايل بوده و عواقب قليب ـ 
عروقي وجود ندارد، مي توان دارو را کاهش داد و يا قطع منود و 

 ماه اول و سپس ساالنه بيمار، اگر فشار ۶طي بررسي ماهانه در 
با روال استاندارد (خون جمددًا باال رفت دوباره درمان را 

 درصد ۴۵ تا ٢۵ بني .آغاز منود) وع دارو درمانيارزيابي و شر
 فشارخون طبيعي   ماه يا بيشرت از قطع دارو،١٠بيماران پس از 

 .خود را باز مي يابند
 

 به صورت ١۶٠ mmHg کاهش فشارخون سيستوليک به کمرت از :هدف
 تدرجيي

 
 
 

 Hypertensive Emergencies and Urgencies:اورژانس های فشار خون
 

ـ افزايش فشار خون بدون عالئم يا آسيب ارگان هدف، به ندرت نياز 
 .به درمان اورژانسی دارد

ـ در مواردی که عالئم آنسفالوپاتی هيپرتانسيو، خونريزی داخل 
مغزی، آنژين صدری ناپايدار، سکته حاد قلبی، نارسائی حاد بطن 

شوند، چپ مهراه با ادم ريوی و آنوريسم پاره شده آئورت ديده می 
- ١٠٠ mmHgفشار هدف (فشارخون بايد کاهش يابد اما نه زياد 

 .که خود زيان آور است) ١٧٠-١١٠/١۶٠
اول دقت شود که بيمار : ـ جهت پايين آوردن اورژانسی فشار خون

 )نه هايپو و نه هايپرهيدراتاسيون(نورموومليک باشد 
Nitroprusside or Labetalol 0.5-2 mg/min 0.25 -10 µg/Kg/min IV (usual dose 3 
µg/Kg/min) 
ـ در موارد غير اورژانسی، جتويز يک دوز استاندارد پيشنهاد شده 

يا يک دوز ) Enalaprili:mg po qd-gid يا Labetalolمثل ( از داروی ديگر 
 .اضافی از داروی مصرفی کنونی بيمار توصيه می شود
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ـ رويکرد مراقبيت قدم به قدم براساس طبقه بندي عوامل ١شکل 
 خطر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. سرگيجه 
 

١۶٠< SBF*≤١۴٠ 
mmHg 

B 
تغيير 
عادات 
زندگی مبدت

A 
تغيير عادات 
زندگی مبدت 

  ماه١٢

C 
تغيير عادات 
زندگی و 
 دارو درمانی
ارجاع 
به 
 متخصص

 هفته چک شود ودرمان۴ تا٢پاسخ فشارخون به درمان بايد هر
 ماه ادامه١ حداقل B ماه و برای گروه ٣ حداقل Aبرای گروه 

 .يابد آنگاه ارزيابی داروئی اجنام شود

SBP<
١۴

SBP≥
١۴

SBP<
١۴

SBP≥
١۴

دارو 
 درمانی

ديورتي(
 )ک

دارو 
 درمانی

ديورتي(
 )ک

بررسی 
 دوره ای

بررسی 
 دوره ای

 ١بررسی در 
 ماه

 ١بررسی در 
 ماه

ارجاع به 
 متخصص
در صورت

A : بدون عوامل خطر، بدون بيماری ارگان هدف، بدون بيماری بالينی
  قلبی ـ عروقی

B :،حداقل يک عامل خطر جبز سن و ديابت، بدون بيماری ارگان هدف
 بدون بيماری بالينی قبلی ـ عروقی

C : دارای بيماری ارگان هدف يا بيماری قلبی ـ عروقی يا عوامل خطر
 ديگر

*SBP: Systolic Blood Pressur
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  دآرت فرهاد شهرام
  -فوق ختصص روماتولوژي

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي هتران 
 استئو پوروز

 
 مقدمه

پوکي استخوان يا استئوپوروز از ديرباز شناخته شده بود ويل 
 يکطرف عالمي باليين نداشت مگر زياد مورد توجه نبود، چون از
و از طرف ديگر وسيله ) شکستگي(اينکه عوارض آن ظاهر ميشد 

تشخيصي نداشت مگر مقدار زيادي از ذخريه استخواني از بني مريفت 
و باالخره و خمصوصًا به دليل اينکه امکان ) راديوگرايف مهره ها(

 . درمان نداشت
ولني وسايل اندازه  ميالدي قرن گذشته که ا٧٠از اواسط دهه 

مورد  استئوپوروز تدرجيًا ،خريه استخوان کشف و ساخته شدذگريي 
چون اندازه گريي ذخريه استخوان تدرجيًا به دقت . توجه قرار گرفت

بااليي رسيد و قابليت تکرار پيدا منود، درماهناي خمتلفي که براي 
د مقابله با از بني رفنت ذخريه استخواني در نظر گرفته شده بو

بوجود آمدن وسيله اي براي . بررسي و ارزش هريک مشخص گرديد
تشخيص استئوپوروز از يکطرف و پيدا شدن دارو هاي خمتلف براي 
مقابله با آن باعث شد که پزشکي با ديد جديدي به اين بيماري 

 . العالج نگاه منايد
استئوپوروز شايع ترين بيماري متابوليك استخوان است آه 

 يك معضل هبداشت عمومي شناخته شده آه با باال امروزه بعنوان
بطوريكه . رفنت سن متوسط جامعه امهيت آن روزبروز بيشرت مي شود

 استئوپوروز را مهراه ١٩٩١در سال ) WHO(سازمان هبداشت جهاني 
 دمشن اصلي بشر اعالم ۴با سرطان، سكته قليب و سكته مغزي بعنوان 

 .منود
حاضر مي باشد، زيرا عالئم استئوپوروز اپيدمي خاموش عصر 

باليين نداشته و درصورت عدم پيشگريي و عدم درمان پيشرفت مي 
منايد و اولني بار خود را با عوارض جانيب، آه مهان شكستگي 

درحاليكه اين . استخوان و حيت گاهي مرگ است، نشان مي دهد
بيماري ناتوان آننده امروزه در مراحل اوليه قابل تشخيص و 

 .ريي و درمان مي باشدقابل پيشگ
در جمموعه حاضر سعي شده است آه جنبه هاي خمتلف اين بيماري 

 .بطور امجال مورد بررسي قرار گريد
 

  استئوپوروزتعريف 
  يا بعبارت "پوآي استخوان"استئوپوروز ازنظر لغوي به معناي 

منظور از آن الغر شدن و .  است"ختلخل استخوان"صحيح تر مبعناي 
 . است"آترويف استخوان"ان يا درحقيقت تضعيف استخو

ازنظر تعريف برطبق توصيه آميته جهاني استئوپوروز آه در 
 در هنگ آنگ ١٩٩٣چهارمني مسپوزيوم بني املللي استئوپوروز در سال 

ارائه شد، استئوپوروز عبارت از يك بيماري منتشر استخواني 
اختمان است آه مشخص مي شود با آاهش توده استخواني و تغيري س

ميكروسكپي نسج استخوان آه منجر به افزايش شكنندگي استخوان و 
 .مي شود) نه لزومَا بروز شكستگي(افزايش ريسك شكستگي 

اين تغيريات را مي توان بصورت غريمستقيم و غريهتامجي با اندازه 
.  مشخص منودBone Mineral Density (BMD)گريي دانسيته معدني استخوان

 و احتمال شكستگي BMDبني )  درصد٨۵ تا ٧۵دود ح(ارتباط زيادي 
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وجود دارد، گرچه فاآتورهاي ديگر نيز روي اين ريسك اثر مي 
مي توان با فشار   و استئوپوروز راBMDارتباط بني . گذارند
باال بودن فشار خون يك .  مقايسه آرد(stroke)سکته مغزی خون و 

عداد زيادي از  مي باشد ويل تسکته مغزیريسك فاآتور مهم براي 
.  هستند آه فشار خون باال ندارندسکته مغزیبيماران مبتال به 

تعدادي از بيماران هستند آه . در مورد شكستگي هم مهني طور است
علريغم اين آه استئوپوروز ندارند، شكستگي استخواني پيدا مي 

شكستگي در حضور آاهش دانسييت استخواني افزايش  آنند، ويل ريسك
بنا براين مهانطور آه براي باال بودن فشار خون حدودي . مي يابد

 را و طبقه بندي تشخيصي زير تعريف عملي WHOمشخص شده است، 
براي استئوپوروز براساس اندازه گريي تودة استخواني ارائه 

 : )١شکل ( داده است
عبارت است از توده استخواني باالتر : توده استخواني طبيعي

 در مقايسه با متوسط توده استخواني (SD) ـ احنراف معيار ١از 
 .T score > - 1 SD*بالغني جوان يا  

عبارتست از توده استخواني پائني : استئوپين يا آاهش استخوان
 نسبت به متوسط توده استخواني SD 2.5- و باالتر از 1SD-تر از

 . 1SD > T score > - 2.5 SD -بالغني جوان يا 
عبارتست از توده استخواني : ناستئوپوروز يا پوآي استخوا

 نسبت به متوسط توده استخواني بالغني SD 2.5 -پائني تر از 
درصورتيكه اين ميزان توده استخواني . T score < - 2.5SDجوان يا 

مهراه با شكستگي باليين باشد بنام استئوپوروز شديد يا 
establishedخوانده مي شود  . 

* T score استخواني هر فرد به متوسط  عبارتست از نسبت توده
آه بصورت احنراف ) Peak bone mass(توده استخواني بالغني جوان 

 .معيار و يا درصد بيان مي گردد
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تعريف استئوپين و استئوپوروز باتوجه به انتشلر : ١شکل 

 دانسيتة معدني استخوان در بالغني جوان
 

 :امهيت استئوپوروز
 در ساهلاي اخري و اوائل قرن استئوپوروز يك هتديد بزرگ هبداشيت

آينده حمسوب شده و مرگ و مري ساليانه ناشي از آن بيشرت از 
با افزايش سن ميزان بروز شكستگي ناشي از آن رو به . سرطاهناست

 ساله سفيدپوست متوسط ۵٠افزايش مي گذارد، بطوريكه در يك فرد 
 يعين شكستگي پروگزميال(ريسك شكستگي هاي شايع ناشي از آن 

در خامن % ۴٠در بقيه عمر حدود ) فمور، مهره و ديستال راديوس
بعبارت ديگر تنها ريسك شكستگي .  در آقايان مي باشد% ١٣ها و 

پروگزميال فمور باندازه جمموعه ريسك ابتالء به آانسر پستان، 
 ساله درطول زندگي است و ۵٠ختمدان، رحم و گردن رحم در يك خامن 

آن معادل ناتواني ناشي از سكته مغزي ميزان ناتواني ناشي از 
 . است

 سالگي مي رسد يكنفر دچار ۶۵ نفر زن آه به سن ٣از هر 
 سالگي مي ٧٠ نفر زن آه به سن ۵شكستگي مهره مي شود و از هر 

 .رسد يك نفر دچار شكستگي فمور مي شود
 ميليون ۵/٢٨ آمار منتشر شده در آمريكا، حدود يکدر 

ا خامن هستند، با خطر استئوپوروز  درصد آهن٨٠آمريكايي آه 
 ميليون نفر آهنا بيماري را دارند و ١٠حدود . روبرو هستند

 ميليون نفر ديگر داراي توده استخواني پائني هستند آه ١٨/۵
. آهنا را در معرض افزايش ريسك استئوپوروز قرار مي دهد

 ميليون شكستگي در سال شده، و ۵/١استئوپوروز منجر به 
علريغم .  شكستگي هيپ ناشي از آن است هزار٣٠٠دود ساليانه ح

 ساله در آمريكا، سه نفر ٧۵ تا ۴۵ فرد بني ۴اين شيوع، از هر 
 . هيچ  صحبيت با پزشك خود در مورد اين مسئله نكرده اند
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 سال آتي ۶٠بعالوه سنگيين چنني باري بر دوش هبداشت عمومي طي 
ات آماري پيش بيين زيرا تغيري, به شكل اسفناآي افزايش مي يابد

شده نشان مي دهد آه نسبت افراد پري جامعه شديدًا در حال 
ميالدی تعداد  ٢٠۵٠ود آه تا سال شپيش بيين مي  .افزايش است
اگر عامل تغيري . برسد ميليون نفر ١۵۵۵ ه سال ب۶۵افراد باالي 

 بروز شكستگي هيپ در آل جهان به ،دهنده اي را در نظر نگريمي
 . خواهد رسيد٢٠۵٠ميليون مورد در سال  ٢۵/۶ميزان 

 
 :وضعيت استئوپوروز در ايران

در ايران، در باره اپيدميولوژي استئوپين، استئوپوروز و 
باتوجه  .شكستگي ناشي از پوآي استخوان مطالعه کامل نشده است
 ميليون ۶۵به آمارهاي جهاني ختمني اوليه اين است آه در مجعيت 

 سال بوده، آه ۵٠ليون نفر باالتر از  مي٧نفري ايران بالغ بر 
 . ميليون نفر در خطر شكستگي هستند٢از اين عده حدود 

مطالعات اوليه واحد استئوپوروز مرآزحتقيقات روماتولوژي 
دانشگاه علوم پزشكي هتران نشان داد آه متأسفانه دانسيته 
استخوان در ايرانيان نسبت به استانداردهاي بني املللي آمرت مي 

 ۵/۶بطوريكه در خامن ها در ستون فقرات بطور متوسط .  باشد
.  درصد پائني تر مي باشد۴/۵درصد و در گردن فمور بطور متوسط 

 درصد و ٨/١٣در آقايان اين آاهش در ستون فقرات بطور متوسط 
  . درصد مي باشد۶/۴در گردن فمور 

در مطالعه اخري مهني مرکز در چند بيمارستان هتران سن بروز 
 سال پايني تر از استاندارد جهانی ١٠تگی گردن فمور حدود شکس
 .  بود
 

 : هزينه ناشي از استئوپوروز برجامعه
، شكستگي هاي ناشي از ١٩٩۵برطبق آمارهاي موجود در سال 

مورد بسرتي شدن در بيمارستان، هزار  ۴٣٢استئوپوروز منجر به 
سرتي شدن  مورد ب هزار١٨٠ ميليون ويزيت پزشكان و ۵/٢نزديك به 

هاي درماني پوآي استخوان  هزينه. در خانه هاي ساملندان شده است
 ميليارد دالر در ٢٠و شكستگي هاي مهراه آن در امريكا بالغ بر 

فقط  .سال مي باشد، آه يك سوم آن را شكستگي هيپ تشكيل مي دهد
 ١٩٩۵هزينه مستقيم پزشكي ناشي از شكستگي استئوپوروز در سال 

بنظر مي رسد در دهة .  دالر ختمني زده شده استياردميل ٨/١٣حدود 
 ارديليم ۴۵آينده اين هزينه مستقيم پزشكي فقط در آمريكا به 

 . دالر برسد
گرچه تعيني دقيق اين هزينه بر جامعة ما ميسر نيست، اگر فقط 
خمارج عمل جراحي يك شكستگي سراستخوان ران را حماسبه منائيم، 

 آه اين بيماري به مملكت حتميل مي ديد آوچكي از خمارج عظيمي
درحال حاضر اجنام عمل جراحي شكستگي . منايد بدست خواهد آمد

گردن فمور، براساس تعرفه بيمه در اتاق عمومي با حداقل 
خدمات، باتوجه به خمارج عمل جراحي، آمك جراح، اطاق عمل، 
بيهوشي، راديوگرايف ها، الكرتوآارديوگرايف، روزختت بيمارستان و 

 هزار تومان در بيمارستان دوليت هزينه ۵٠٠قيمت پروتزمور حدود 
باتوجه به اينكه هزينه عمل فوق در بيمارستان خصوصي .  دارد

 برابر ارقام فوق است و درحقيقت اين اختالف قيمت بصورت ۶حدود 
سوبسيد توسط دولت تأمني مي شود، مي توان هزينه اي آه به 

اين هزينه صرف نظر از خمارج . جامعه حتميل مي شود را حدس زد
توانبخشي بعداز عمل، ضرر ناشي از عدم حضور در سر آار، 

 .  معلوليت هاي بدنبال آن و مرگ و مري ناشي از بيماري است
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  فيزيولوژی استخوان
استخوان يك بافت زنده بوده و سه نقش مهم در بدن ايفاء مي 

 :آند
  ـ اسكلت بندي سيستم عضالني ـ اسكليت١
 ـ حفاظت ارگاهناي حياتي ٢
 )خونسازي، مهوستاز آلسيم( ـ ذخريه متابوليك ٣

استخوان مانند هر بافت مهبند ديگر از دو جزء تشكيل شده 
شامل استئوآالستها، استئوبالستها و (سلويل  يك جزء. است

بني سلويل يا ماتريكس آه شامل مواد آيل   ، و يك جزء)استئوسيتها
 I از بافت آالژن نوع" ماتريكس عمدتاقسمت آيل . و معدني است

بشكل آريستاهلاي هيدروآسي " تشكيل شده است و قسمت معدني عمدتا
 .آپاتيت مي باشد آه به رشته هاي آالژن متصل هستند

. درحال تغيري و حتول و نوشدن است" بافت زنده استخوان مرتبا
آهنا از يكطرف استخواهناي قدميي تر ازبني رفته، ازطرف ديگر جباي 

در اوائل زندگي ). Remodeling(استخوان جديد ساخته مي شود 
ميزان استخوان ساخته شده بيشرتاز استخوان ختريب شده است، 

افزايش يافته تا ) Bone Mass(بنابراين بتدريج توده استخواني 
 Peak Boneبه يك حداآثر برسد آه به آن حداآثر توده استخواني 

Mass) يا (PBMسالگي حاصل مي شود٣۵ در حدود سن  مي گويند آه  .
بعداز اين سنني ميزان استخوان ساخته شده به آمرتاز ميزان 
استخواني آه ختريب شده مي رسد، و بتدريج توده استخواني بدن 

اين پديده تا آخر عمر ادامه مي يابد . روبه آاهش مي گذارد
دود در خامن ها بعداز يائـسگي بطور موقت در يك دوره ح). ٢شكل(
 ساله ميزان اين آاهش استخوان سرعت پيدا آرده و به ١٠

 . دوبرابر معمول مي رسد
 استخوان و تنظيم فيزيولوژي آن سه نوع Remodelingدر پديده 

 :سلول دخالت دارند
استئوآالست ها ـ آه منشاء آهنا از سلوهلاي مونونوآلئر ـ ١

ئيين مغزاستخوان بوده و سبب حل خبش معدني و هضم خبش پروت
 ، بسيج و مهار (differentiation)متايز . استخوان مي شود

فاآتورهاي رشد و  استئوآالستها حتت آنرتل عوامل هورمين،
 .سايتوآائني هاي متعددي مي باشد

.   استئوبالستها ـ آه از منشاء سلوهلاي مزانشيمي مي باشندـ٢
نقش اصلي آهنا سنتز ماتريكس پروتئيين استخوان مي باشد، 

الوه نقش فعال آردن استئوآالستها و شروع ختريب استخوان را بع
 .نيز بعهده دارند

استئوسيتها ـ نقش آهنا خبوبي دو رده سلويل فوق شناخته شده ـ ٣
ارتباط آهنا از طريق آاناهلاي باريك در سطح استخوان . نيست

مي تواند منايانگر نقش آهنا در تنظيم متابوليسم استخوان و 
 .آلسيم باشد
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 تغيريات تودة استخواني در سنني خمتلف زندگي: ٢شكل 

 
 در استخوان فرآيندي پيوسته بوده آه شامل Remodelingپديده 

 :چهار مرحله است
ـ در طي آن پره استئوآالستها حتت ) Activation(فعال شدن ـ ١

ئوآالستهاي به است" تاثري سيتوآائني هاي خمتلف حتريك و هنايتا
اولني سلوهلايي آه فعال مي شوند . بالغ ديفرانسيه مي شوند
استئو سيت ها و پره استئو بالستها (سلوهلاي رده استئو بالست 

استئوسيتها در شروع اين سيكل، .  مي باشند)در مغز استخوان
تغيري شكل يافته و شروع به ترشح آالژناز و ديگر آنزمي هايي 

ز پروتئني هاي سطح استخوان مي گردد، مي منايند آه باعث لي
 را ترشح مي Osteoclast differentiation factor (ODF)مهچنني ماده اي بنام 

-Tumor necrosis factor-related activation در حقيقت  فاآتوراينآنند آه 
induced cytokine (TRANCE)مي باشد . 

TRANCE نامب به رسپتوري بر روي استئوآالست ها Receptor 
activator of NF-kappaB (RANK) واآنش بني . دوشمی  متصلTRANCE/ 

RANKمهاجرت، متايز و اتصال سلوهلاي  شدن منجر به فعال ،
مهاتوپويتيك رده استئو آالست شده آه اين اعمال منجر به شروع 

 مي RANK عالوه بر TRANCE. پديده استخوان خواري خواهد شد
يا  Osteoclastogenesis inhibitory factorنام بتواند به پروتئني ديگري 

Osteoprotegrin نيز متصل گردد، آه توسط استئوبالست ها و ساير 
 اين پروتئني نقش مهمي در .سلوهلاي مغز استخوان اجياد مي شود

در حيوانات ترانس ژنيك فاقد  و فعاليت استئوآالست ها دارد
 .اهد شداين پروتئني، استئو پوروز شديدي اجياد خو

ـ استئوآالستها با ترشحات خود سبب هضم و ) Resorption(جذب ـ ٢
استئوآالست . حل ماتريكس آيل و معدني استخوان آهنه مي شوند

ها مواد معدني و ماتريكس استخواني را تا حد معيين برداشت 
مشخص نيست آه چه چيزي باعث توقف اين پديده خواهد . مي آنند

م در ناحيه اي آه استخوان در حال شد اما غلظت باالي آلسي
جذب شدن مي باشد و مواد آزاد شده از ماتريكس استخوان در 

 .داردتوقف استخوان خواري نقش 
ـ فرآيند جذب بعداز رسيدن به حد ) Reversal(معكوس شدن ـ ٣

تعيني شده متوقف گشته و سلوهلاي  مزانشيمي سدي در برابر جذب 
سلوهلا سطح استخوان را براي اين . بيشرت تشكيل خواهند داد

يك اليه از ماده غين . فعاليت استئو بالست ها آماده مي آنند
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از گليكو پروتئني روي سطحي از استخوان آه خورده شده است را 
 استئوبالست ها . ناميده مي شودCement lineمي پوشاندآه اصطالحا 

ئو به راحيت به اين ماده متصل خواهند شد و در اين اتصال است
 سلوهلاي تك هسته اي آه در .پونتني نقش آليدي را ايفا مي آند

اين مرحله وارد عمل مي شوند مهچنني سيگنال هاي الزم براي 
 .متايز و مهاجرت استئو بالست ها را نيز اجياد مي آنند

ــ استئوبالسـتها حتـت تـاثري هورمنـها و           ) Formation(تشكيل  ـ  ۴
نسيه مي شوند و آجنا را با       عوامل رشد به حمل جذب شده و ديفرا       

اين مرحله تا سـاخته شـدن        .ساخت استخوان جديد پر مي منايند     
آامل استخوان خورده شده توسـط استئوبالسـتها ادامـه خواهـد            

 هنگامي آه اين مرحله امتام يابد سطح اسـتخوان سـاخته            .يافت
مفروش خواهد آـرد و  ) Lining cells(شده را سلوهلاي هپن پوشاننده 

ي استخواني در اين ناحيـه آمرتيـن فعاليـت را خواهنـد             سلوهلا
 ديگري  Remodelingداشت و اين آاهش فعاليت تا هنگامي آه سيكل          

 . آغاز گردد ادامه خواهد داشت
مرحله .  متغيري خواهد بودRemodelingطول مدت مراحل خمتلف سيكل 

اول يا جذب استخوان احتماال حدود دو هفته طول خواهد آشيد، 
 چهار تا پنج هفته طول خواهد آشيد در حايل آه Reversal مرحله

مرحله ساخت تا هنگامي آه استخوان ساخته شده ساختمان آاملي 
را پيدا آند به درازا خواهد اجناميد، اين مرحله مي تواند 

 .تا چهار ماه نيز به طول اجنامد
به اين گروه سلويل آه در رابطه باهم فرآيند فوق را اجياد مي 

 .)٣شكل ( مي گويند Bone Remodeling Unitد واحد استخوان سازي آنن
توده استخواني توسط تعادل ميان آهنا و جذب و تشكيل استخوان 

)Coupling ( حفظ شده و باالنس منفي استخوان)Uncoupling ( ناشي از
فعاليت بيش ازحد استئوآالستها يا نقص (نقص عملكرد آهنا 

 .مي باشد) وان يا هردواستئوبالستها در ساخت استخ
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  در واحد استخوان سازيRemodelingمراحل خمتلف : ٣شكل 
حتريك : ٢فعال شدن استئوبالستهاي در حال اسرتاحت : ١

 استئوآالستها و جذب استخوان 
 جذب استئوبالستها به حمل و تشكيل ماتريكس : ۴معكوس شدن : ٣
آامل شدن سنرت : ۶يكس و معدني شدن آن ادامة سنتز ماتر: ۵

 استخوان جديد
 

اسكلت را مي توان به دو خبش عمده ازنظر نوع تقسيم بندي 
 :منود
  شامل ستون فقراتAxialحموري يا ـ ١
  شامل استخواهناي بلند مثل بازو و رانAppendicularـ حميطی يا ٢

و مرتاآم  (Trabecular)ازنظر هيستولوژيك دو نوع استخوان اسفنجي 
)Cortical (در آهنا قابل متايز مي باشد)  ستون فقرات . )۴شکل

از " از استخوان اسفنجي و استخوان هاي بلند عمدتا" عمدتا
در انتهاي استخواهناي بلند . استخوان مرتاآم تشكيل شده اند

در " مثال(جمموعه اي از استخوان اسفنجي و مرتاآم وجود دارد 
استخوان % ٢۵استخوان اسفنجي و % ٧۵انتهاي ديستال راديوس 

 در استخوان اسفنجي فعال تر Remodelingسيكل ). مرتاآم وجود دارد
استخوان مرتاآم در % ١٠استخوان اسفنجي و % ۴٠بوده، بطوريكه 
ميزان ازدست دادن استخوان نيز در استخوان . سال جتديد مي شود

 . آنداسفنجي سريع تر مي باشد و آنرا مستعد به شكستگي مي
استخوان مرتاآم سه سطح دارد آه هريك ويژگي هاي آناتوميك 

اين سه . )۴شکل  (خود را دارا بوده ويل سلوهلاي مشاهبي دارند
 :سطح عبارتنداز

 )آه در جماورت مغزاستخوان است(ـ پوشش آندوست ١
 )در سطح خارجي استخوان(ـ پوشش پريوست ٢
ميان آندوست و شامل بافت استخواني (ـ پوشش داخل آورتكس ٣

 )پريوست
 

 
  استخوانانواع هيستولوژيک: ۴شكل 

 
 استخوان در هريك از پوشش هاي فوق بسته به Remodelingفعاليت 

بطوريكه در دوران آودآي . سن و فاآتورهاي ديگر تفاوت مي آند
تشكيل استخوان در پريوست بيش از ختريب آن در آندوست بوده آه 

عكس اين . ارجي استخوان خواهد بودبرآيند آن افزايش ديامرت خ
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حالت در سنني باال رخ داده آه نتيجه آن آاهش توده استخواني، 
 . نازك شدن پوشش داخل آورتكس و افزايش حميط مغزاستخوان است

) Trabecula(استخوان اسفنجي شبكه اي از صفحات افقي و عمودي 
 توده آاهش. متصل هبم بوده آه سبب استحكام مكانيكي آن مي شود

در ترابكوهلاي افقي رخ مي دهد آه " استخواني در ابتدا و عمدتا
سبب آاهش مقاومت مكانيكي و افزايش استعداد شكستگي در اثر 

 .اسرتس هاي فيزيكي مي شود
  

 ): PBM(عوامل موثر در ميزان حداآثر توده استخواني 
 :الف ـ ارث
رهاي تغيريا ت توده استخواني وابسته به فاکتو% ٨٠بيش از 

 :ژنتيک است
ـ ارتباط فاميلي ـ تراآم استخوان خبصوص در خامن هاي جوان 
ارتباط بسيار نزديكي با تراآم استخوان در وابستگان آهنا 

 .دارد
ـ ارتباط تراآم استخوان در دوقلوهاي تك ختمكي بسيار نزديك 

 .تر از دوقلوهاي دوختمكي است
 سبب  آاهش D ـ نقص هاي ژنتيك خبصوص در ژن رسپتور ويتامني

 .تراآم استخوان مي شود
 :ب ـ نژاد

ـ توده استخواني در سياهپوستان بيشرت از سفيدپوستان و 
 .زردپوستان است

 :ج ـ جنس
 .ـ توده استخواني در آقايان بيشرت از خامن هاست

 :د  ـ تغذيه
. ـ خبصوص ازنظر ميزان آلسيم موجود در غذاي روزمره مهم است

ه به سن متفاوت است، جتويز آلسيم اثر حفاظيت آلسيم بست
 . مي شودPBMتكميلي به بالغني جوان سبب افزايش 

 Anorexiaمانند ) Eating disorders(ـ اختالالت در حنوه مصرف غذا 
Nervosa و Bulimia Nervosaسبب آاهش تراآم استخوان مي شود . 

 :هـ ـ ورزش
 مي PBMـ ورزش در خالل سنني نوجواني و بلوغ سبب افزايش 

 .شود
ـ ورزش بيش از حد بويژه اگر سبب قطع قاعدگي گردد، آاهش 

 . توده استخواني را بدنبال خواهد داشت
 استخوان شده و حفظ تراآم Remodelingـ ورزش سبب حتريك پديده 

. استخوان بستگي به نوع و تواتر ورزش و اثر ثقل دارد
ه استمرار ورزش ضروري بوده زيرا اثرات مثبت آن بر تود

 .استخواني به سرعت پس از آنار گذاشنت آن ازبني مي رود
 : و  ـ وضعيت هورموني

عوامل هورموني متعددي در فيزيولوژي استخوان دخالت دارند 
، ويتامني )PTH(مانند هورموهناي جنسي، هورمون پاراتريوئيد 

Dآلسيتونني، هورموهناي تريوئيد، گلوآوآورتيكوئيدها ،  . 
 ـ اسرتوژن سبب افزايش تعداد استئوبالستها  هورموهناي جنسي-١

و حتريك سنتز آالژن توسط آهنا شده و درعني حال موجب مهار 
بعالوه اين هورمون مانع از . فعاليت استئوآالستها مي گردد

 گشته، سبب حتريك ترشح آلسيتونني و نيز جذب PTHفعاليت 
 پروژسرتون مانع از.  آلسيم از راه دستگاه گوارش مي گردد

اثرگلوآوآورتيكوئيدها در استخوان شده و بعالوه حتريك توليد 
آندروژن ها اثر آنابوليك .  استخوان جديد را بعهده دارد
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در استخوان داشته و در خامن ها بعداز يائـسگي يك منبع 
تودة استخواني در خامن  .براي توليد اسرتوژن حمسوب مي گردند

 .ردها با وضعيت سيكل هاي قاعدگي بستگي دا
 PBM سبب افزايش  بودن آن زودرس:)Menarch(ـ شروع قاعدگي 

 . مي شودPBMو تأخري آن موجب آاهش 
 نامنظم بودن قاعدگي آاهش تودة استخواني :ـ وضعيت قاعدگي

آاهش را % ٣٠را موجب شده آه در موارد شديد خود بيش از 
 .بدنبال داشته است

حيت بدون عالمت و  خامن هاي با عدم ختمك گذاري :ـ ختمك گذاري
در فقدان آمنوره، توده استخواني آمرتي نسبت به افراد 

 . طبيعي دارند
 سبب بسيج و افزايش فعاليت استئوآالستها و :PTHـ ٢

 .استئوبالستها مي گردد
 شكل فعال آن آلسي تريول بوده آه سبب افزايش :Dـ ويتامني ٣

ستها جذب آلسيم از دستگاه گوارش، افزايش فعاليت استئوبال
منجمله حتريك سنتز پروتئني و مينراليزاسيون ماتريكس مي 

 .شود
 تريوئيد  ترشح شده و سبب مهار C از سلوهلاي :ـ آلسيتونني۴

 .فعاليت استئوآالستها مي شود
از طريق ( بطور مستقيم يا غريمستقيم :ـ هورموهناي تريوئيد۵

عث برروي استخوان مؤثر بوده و مي تواند با) فاآتورهاي رشد
 .افزايش جذب در استخواهنا گردد

 سلوهلاي استخوان داراي :ـ گلوآوآورتيكوئيدها۶
رسپتورگلوآوآورتيكوئيدها بوده و افزايش اين هورمون ها 
سبب مهار سنتز آالژن توسط استئوبالستها و آاهش جذب آلسيم 

 .  از راه دستگاه گوارش مي شود
 

  فيزيوپاتولوژی استئوپوروز
ريف استئوپوروز آمده است، نكتة اساسي در مهانطورآه در تع

. اجياد آن آاهش تودة استخواني و افزايش شكنندگي استخوان است
در مبحث فيزيولوژي استخوان ديدمي آه پديده ازدست دادن 

. استخوان يك پديده فيزيولوژيك بوده و در مهه اجياد مي شود
درحقيقت فيزيوپاتولوژي استئوپوروز اضافه شدن عوامل 

تولوژيك و تشديد مسائل فيزيولوژيك در تسريع ازدست دادن پا
بنابراين استئوپوروز يك بيماري موليت فاآتوريال . استخوان است

بوده و در هر بيمار و حيت در انواع باليين خمتلف آن مي توان 
چندين علت براي اجياد آن را پيدا منود مثل زمينه ژنتيك، آمبود 

ي مناسب و بي حرآيت، اختالالت تغذيه اي، عدم فعاليت فيزيك
هورموني، مصرف داروها، بيماريهاي خمتلف التهابي و روشهاي 

 .نادرست زندگي
عامل مهم ديگر در فيزيوپاتولوژي استئوپوروز عالوه بر تودة 

دو استخوان با دانسيتة يكسان . استخواني، آيفيت استخوان است
. داشته باشندممكن است بعلت آيفيت متفاوت شكنندگي مشابه اي ن

بطوريكه درصورت يكسان بودن تراآم استخواني، شيوع شكستگي در 
آيفيت . يك شكستگي مهره داشته اند بيشرت است" افرادي آه قبال

استخوان عالوه بر دانسيته بستگي به فاآتورهاي داخلي نيز دارد 
يكي طرز . آه در آن دو مسئله مهم زير را بايد درنظر داشت

 آهنا خبصوص در Architectureكوالهاي استخواني يا قرار گرفنت تراب
استخواهناي هپن مثل مهره ها، ديگر ميزان آسيب ناشي از فرسودگي 

 .  استخوان خبصوص در استخواهناي دراز مثل هيپFatigueيا 
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باالخره در بروز شكستگي ناشي از استئوپوروز نقش تروما 
در ) Fall(ط عللي آه باعث افزايش شيوع سقو. بسيار مهم است

افراد مسن مي شوند، ميزان تروماي وارده به استخوان را بيشرت 
 :مي آنند آه عبارتنداز

 ـ قدرت آم عضالني١
ـ آاهش بافت نرم بويژه چربي آه بطور طبيعي مي تواند قسمت ٢

 .عمده انرژي ناشي از سقوط را بگريد
 CNSـ بيماريهاي ٣
ور، روانگردان و مثل داروهاي آرام خبش، خواب آ(ـ داروها ۴

  .  )الكل
 

 و عوامل مؤثر در اجياد آهنا انواع بالينی استئوپوروز
: استئوپوروز برحسب عالمت به دو نوع اصلي تقسيم مي شود

 .اوليه و ثانويه
 به مواردي اطالق مي گردد آه بظاهر استئوپوروز اوليه

 هيچگونه علت مرضي روشين نداشته باشد آه خبصوص در خامن ها بعداز
استئوپوروز اوليه را مي توان به دو . يائـسگي مشاهده مي شود

 : زير گروه تقسيم منود
در استخواهناي اسفنجي بوده و ارتباط "  ـ  عمدتاIالف ـ تيپ 
 . دارديائسگیمستقيم با 

در استخواهناي مرتاآم بوده و ناشي از "  ـ عمدتاIIب  ـ تيپ 
 .تشديد فرآيند فيزيولوژيك آهولت سن است

 مهانگونه آه از نامش پيداست، ناشي ار ستئوپوروز ثانويها
علل شكستگي ها % ٢٠حاالت و بيماريهاي خمتلفي بوده و نزديك به 

علل مهم استئوپوروز ثانويه . را به خود اختصاص مي دهد
 :عبارتنداز

خبصوص از نظر کمبود کلسيم، فقدان : اختالالت تغذيه ایـ ١
ی پروتئينهای زياد، و يا پروتئني يا برعکس رژميهای حاو

 .فسفات باال
استئوبالست ها به اسرتس هاي مكانيكي : ـ کاهش فعالّيت فيزيکی٢

به نظر مي رسد سيستم اسكليت نيازمند حتريكات . حساس هستند
 ، مي شودBone lossفيزيكي مداوم بوده در غري اينصورت دچار 

فضايي به مهني دليل در بي حرآيت هاي طوالني ويا در سفرهاي 
 . مي گردندپينانساهنا دچار استئو

مثل کشيدن سيگار، مصرف زياد قهوه : ـ عادات غري صحيح زندگی٣
 .و الکل

 مثل يائسگی زودرس و هيپوگوناديسم: ـ اختالل هورموهنای جنسی۴
 مثل هيپرپروالآتينمي، هيپرتريوئيدي، :آندوکرينبيماريهاي ـ ۵

 .ديابت قنديو هيپرآورتيزوليسم، 
 .  مثل آرتريت روماتوئيد:اريهاي التهابي مزمنبيمـ ۶
 مثل ميلوم مولتيپل، آانسرهاي :بيماريهاي بدخيمـ ٧

 .متاستاتيك
  . مثل نارسايي مزمن آليه:بيماريهاي آليويـ ٨
 مثل سندرم هاي سوء جذب، گاسرتآتومي و :ـ بيماريهاي گوارشي٩

bypassروده . 
تشنج، هورموهناي  مثل آورتون، داروهاي ضد:ـ مصرف داروها١٠

 .تريوئيد، هپارين، آنيت اسيدهاي حاوي آلومينيوم
 مثل استئوپوروز اميپرفكتا، :ـ بيماريهاي مادرزادي١١

 .مهوسيستينوري و سندرم اهلرزـ دانلوس
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 عالئم بالينی استئوپوروز
متأسفانه پوآي استخوان هيچگونه عالئم هشدار دهنده اي ندارد 

ه مهان شكستگي هاي استخواني است، و قبل از پيدايش عارضه آن آ
در واقع استئوپوروز دزدي است . بيماران عالميت ندارند" معموال

 The silent(آه بي سروصدا سرمايه استخواني را به يغما مي برد 
thief(.  

بنابراين مي توان گفت آه ازنظر باليين عالمت اصلي 
 مهم ترين .استئوپوروز مهان عارضة آن يعين شكستگي استخوان است

و شايع ترين حمل اين شكستگي ها مهره ها، گردن استخوان ران و 
مچ دستها مي باشد، ويل مي تواند در هراستخواني ازمجله استخوان 

شكستگي هاي گردن . هومروس، تي بيا، فمور و غريه اتفاق بيفتد
براثر زمني خوردن و ضربات جزئـي " استخوان ران و ساعد معموال

.  آه عالئم شكستگي هاي معمويل را خواهد داشتاتفاق مي افتد
شكستگي هاي مهره ها ممكن است بدون عالئم باليين بوده و بتدريج 
صورت گريند و بطور اتفاقي در يك راديوگرايف آه به منظور ديگري 

گاهي نيز دردهاي شديد و ناگهاني . اجنام شده مشاهده گردند
اين حالت بيمار بطور در . ستون فقرات عالمت شكستگي مهره هاست

ناگهاني بعداز يك فعاليت خمتصر مانند خم شدن جبلو يا پريدن از 
روي يك جوي آب دچار درد شديد ستون فقرات شده آه از پشت 

درد با . بطرفني در ناحيه فالنكها و جلوي شكم انتشار مي يابد
دورة درد . آوچكرتين حرآت مانند چرخيدن در ختت تشديد مي يابد

وز تا چندهفته متغري بوده و براي مدتي بيمار را جمبور از چندر
در بعضي . به اسرتاحت مي آند و بعد درد خودخبود ازبني مي رود

بيماران محالت درد شديد در ستون فقرات وجود نداشته، بلكه 
بصورت دردهاي مزمن آمر بوده آه با ايستادن و حرآت تشديد مي 

 . شود
تگي هاي متعدد بصورت حالت گاهي نيز تغيري شكل بعداز شكس

مخيدگي در ستون فقرات پشيت و تشديد لوردوز فقرات گردني ديده 
 مي گويند و با آوتاهي قد مهراه Widow’s humpمي شود آه به آن 

 .است
 

 عالئم پاراکلينيکی استئوپوروز
 از دست يه علل ثانوردجهت استئوپوروز در  :عالئم آزمايشگاهی

 فسفر  وشود آه شامل اندازه گريي آلسيمدادن استخوان اجنام مي 
و آراتينني مي ، D هيدروآسي ويتامني ٢۵، TSH،  و ادرارسرم
 و در بعضي ، تستهاي آبدي،، آلكالن فسفاتازCBCچنني  مه.باشد

 الكرتوفورز پروتينهاي ادرار و سرم ممكن است ،ESR، PTHموارد 
 . الزم باشد

ارزيابي استئوپوروز  گاهًا در : استخوانيturnoverمارآرهاي 
سنتز استخوان  مارآرهاي تشكيل استخوان .استفاده مي شود

بوسيله استئوبالست ها يا متابوليسم پروآالژن را نشان مي دهند 
 استئوآلسني،،آلكالن فسفاتاز استخواني: آه عبارتند از

و آربوآسي ) N-(شامل آمينو  پروتئني هاي پرآورسور آالژن  
مارآرهاي . )PINP,PICP( پروآالژن I تيپ تيدپپروپ )C-(ترمينال 

جذب استخواني فعاليت استئوآالست ها و ختريب آالژن را نشان مي 
 استخواني چون turnover بيماران با افزايش ، يائسگيدر  ودنده

هيدروآسي  : ازندعبارتپاژه و استئوپوروز باال مي باشند آه 
 و دزوآسي پرييدينولني شامل پرييدينولني( Pyridinum crosslink ،پرولني

گليگوزيد هيدروآسي ،  تلوپپتيد آالژن،)ادراري و اخريًا سرمي
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، )TRAP( اسيد فسفاتاز مقاوم به تارتارات ،ليزين
  .سيالوپروتئني استخواني

ليكن مي ، مارآرها ارزش آمي در تشخيص استئوپوروز دارند اين
 دهند نشانتوانند يك مناي ديناميك از متابوليسم استخوان را 

تومرتي استخوان آه يك ارزيابي استاتيك را يدر مقابل دانس(
 ريسك آاهش ذخريه  تعيني مي توانند درمهچنني ).عرضه مي آند

 سرعت براي تشخيص . باشندکمک کنندهاستخواني و ريسك شكستگي 
turnover  تور اثرات درمان يمان  درورد فاستخوانيantiresorptive در 

 . شندمي با بيماران مفيد
از نظر هيستولوژي استئوپوروز با آاهش در  : استخوانبيوپسي

ضخامت آورتكس و آاهش در تعداد و اندازه ترابكول هاي خشن 
 وليكن مينراليزاسيون استخوان ، مشخص مي شودCancellousاستخوان 

 استخوان ترابكولر .هپناي استوئيد نرمال مي باشدو طبيعي است 
اده و به صورت قطعات و خرده هاي پيوستگي خود را از دست د

اما اين روش هتامجي بوده و قابل . )۵ شکل (استخوان ديده مي شود
تكرار در طول زمان جهت تعيني پاسخ درمان و پيگريي وضيعت بيمار 

لذا امروزه روش راجيي در تشخيص استئوپوروز مني باشد و . نيست
 .بندرت مورد استفاده قرار مي گريد

 
  در استئوپوروز استخوانکاهش ترابکوالهای: ۵شكل 

 
آه براي تشخيص است  قدميي ترين وسائـلي  از:راديوگرافی ساده

قبل از بروز شكستگي، راديوگرايف . پوآي استخوان بكار مي رفت
معمويل براي تشخيص استئوپوروز غريحساس بوده و دقت الزم را 

 زيرا براي اينكه اولني عالئم ،)Insensitive and Inaccurate(ندارد 
کاهش  ستیاستئوپوروز در راديوگرايف ساده استخوان ظاهر شود باي

عالئم راديوگرافيک  . درصد باشد۴٠ تا ٢۵ حدودتراآم استخوان 
 بشكل آاهش و از بني رفنت پاترن ترابكوالر پاستئوپوروز در هي

عالئم . رويت است است آه معموًال در گردن فمور قابل  آننرمال
ها بشكل آمرنگ شدن جسم مهره  در مهرهاستئوپوروز راديوگرافيك 

 کورتيکال  استخوانزيرا .و در نتيجه پر رنگي خط دور مهره است
که دور جسم مهره را پوشانده مقاوم تر از خود جسم مهره می 

كوالر بوده و زودتر دچار باسفنجي يا تراباشد که حاوی استخوان 
  .)۶شکل  (ته ميشودآاهش دانسي
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 راديوگرافی ساده در استئوپوروز: ۶شكل 

 
بيشرت از آن که در تشخيص استئوپوروز امروزه از راديوگرايف 

مثل جذب ساب ( علل ثانوي استئوپوروز بررسیدر استفاده شود 
پريوستال در هيپر پاراتريوئيدي، تغيريات ليتيك استخوان در بد 

.  استفاده ميشود)خيمي ها و نيز شكستگي آاذب در استئوماالسي
مهره هاست که بعالوه آاربرد مهم ديگر راديوگرايف تشخيص شكستگي 

می تواند کامال بدون عالمت باشد، و با تغيري شکل مهره ها به 
 biconcaveدفرمييت (قوس آفه مهره افزايش : اشکال خمتلف بروز منايد

يا  Wedge Fracture  بصورتآالپس جسم مهره ،)Codefishيا دهان ماهی 
Crush Fracture. 

 
 دانسيتومرتی استخوان

با توجه به تعريف توافق شده بني املللی استئوپوروز توسط 
WHO تشخيص آن بايستی بر اساس تعيني توده استخوانی و کيفيت ،

از آجنائيکه هيچ وسيله بالينی قابل . استخوان متمرکز باشد
ای تعيني کيفيت استخوان وجود ندارد، تشخيص قبولی بر

امروزه . استئوپوروز براساس اندازه گريی توده استخوانی است
 Bone Mineral Density (BMD)اندازه گريی دانسيته معدنی استخوان يا 

برای . جزء اساسی هر مطالعه و حبثی درمورد استئوپوروز می باشد
ود دارد آه مهگي آهنا بدون روشها و دستگاههاي خمتلفي وجاجنام آن 

درد و غري هتامجي بوده و براحيت اجنام پذير هستند اما از نظر 
مقدار و نوع اشعه دريافتی توسط بيمار، مدت زمان اجنام تست و 

 از ميان روشهای گوناگون . با هم متفاوت هستنداندازه گريیدقت 
وشی ، ر)ايزوتوپ، راديوگرافيک، سونوگرافيک و اسکن کامپيوتری(

که چه از جنبه تکنيکی و چه ازجنبه ارزشهای بيولوژيک بيش از 
 Dual Energy X-ray يا DXAمهه مورد توجه قرار گرفته است، روش 

Absorptiometry است که بعنوان Gold standard يا روش انتخابی برای 
 . تشخيص تلقی می گردد

 Pencil( اشعه ايكس سوزني DXAمنبع انرژي مورد استفاده در 
beam( و يا بشكل بادبزن )Fan beam( ميزان اشعه دريافيت توسط و 

بيمار يا فرد اجنام دهنده اسكن بسيار آم مي باشد، بطوريكه 
 DXAاساس آار . نياز به پوشش حمافظ سرب يا ضداشعه مني باشد

 )low و high(  متفاوت انرژيPeak  اشعه بااستفاده از دو نوع
با  و ،فتهاي نرم و استخوان دارنداست آه جذب متفاوتي در با

استفاده از فرموهلاي رياضي مي توان دانسيتة نسج مورد نظر 
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را حماسبه آرد آه امروزه با آامپيوتر به آساني ) مثًال استخوان(
 ۵/٠ بسيار آم و درحد Percision Errorميزان خطاي حماسبه . عملي است

 اندازه گريي يعين اگر براي بيمار دوبار(درصد مي باشد  ١تا 
اختالف عدد اندازه گريي شده   استخوان با مهان دستگاه اجنام شود،

بنابراين مي توان با خيال ).  درصد خواهد بود١ تا ۵/٠حداآثر 
آسوده اندازه گريي ها را هريك تا دو سال براي بررسي تغيريات 

دقت اندازه گريي زياد . تراآم استخوان مناطق خمتلف تكرار منود
 . سرعت اسكن آردن بيمار نيز زياد استبوده و

 هر ناحيه برحسب گرم در سانتيمرت مربع توسط BMDميزان 
. آامپيوتر حماسبه شده و برروي منحين مجعيت رفرانس مشخص مي گردد

) حداآثر تراآم استخواني (Peak Bone Massمهينطور نسبت به ميانگني 
 يان مي گردد بT Scoreحماسبه شده و بصورت افراد جوان طبيعی 

مهچنني مي توان آن را نسبت به . )بصورت درصد يا احنراف معيار(
 مشخص مي Z Scoreميانگني افراد مهسن و مهجنس سنجيد آه بصورت 

باتوجه به اين اعداد عالوه برتعيني و تشخيص پوآي . شود
استخوان، مي توان ريسك شكستگي را براي هر فرد حماسبه منود 

  ).٨ و ٧شكل هاي (

 
اسكن،  (DXAدانسيتومرتي ستون فقرات آمري بروش : ٧شكل 

 )دانسيتة مهره ها، منحين رفرانس
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اسكن، دانسيتة  (DXA بروش استخوان راندانسيتومرتي : ٨شكل 

 )، منحين رفرانسنواحی خمتلف
 

 امروزه :ان استئوپوروزکاربرد دانسيتومرتی در تشخيص و درم
دانسيتومرتی استخوان بطور وسيعی در دسرتس قرار دارد و بصورت 

کاربردهای خمتلف . شايعی در بالني از آن استفاده می شود
 : دانسيتومرتی عبارتند از

 با توجه به تعريف استئوپوروز، امروزه :الف ـ در تشخيص
 روش انتخابی .تشخيص آن براساس اندازه گريی توده استخوانی است

(Gold standard) دانسيتومرتی حموری به روش DXAتوصيه .  استWHO و 
 International Osteoporosis Foundation (IOF)بنياد بني املللی استئوپوروز 

در مورد حمل استاندارد برای تشخيص استئوپوروز اندازه گريی هيپ 
استفاده ، و از نظر مرجع استاندارد )گردن، توتال، يا هر دو(

 سال برای ٢٩ تا ٢٠ در خامنهای NHANES III از اطالعات مربوط به
از نظر تشخيصی دانسيتومرتی های حميطی و .  می باشدT scoreتعيني 

 . ساير روشها ازمجله به روش اولرتاسونيک قابل قبول نيستند
 DXA به روش BMD اندازه گريی :ب ـ در پيش بينی ريسک شکستگی

اخته شده پيش بينی کننده ريسک شکستگی است، و قويرتين عامل شن
 .ريسک شکستگی تقريبًا دو برابر می شود BMD کاهش ١ SDبا هر 

 مهان BMDگرچه ريسک شکستگی يک استخوان بيشرتين ارتباط را با 
 متام حملها صّحت يکسانی در پيش بينی ريسک BMDاستخوان دارد، و 

جمموع برای تعيني ريسک کلی برای متام شکستگی ها دارند، ولی در 
شکستگی هيپ، فقرات، و بطور کلی مهه شکستگی ها اندازه گريی 

BMD فمور ارجح تر از اندازه گريی BMD در هر جای ديگر بدن 
استفاده از دانسيتومرتی حميطی و روشهای راديوگرافيک و . است

اولرتاسونيک در تعيني ريسک شکستگی جايز است، ولی ارزش سی تی 
 . اين مورد مطالعه نشده استاسکن در 

 دانسيتومرتی نه تنها برای تصميم :ج ـ در تصميم برای درمان
. به اجنام درمان، بلکه برای تعيني نوع درمان نيز بکار می رود
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ولی تأکيد روی اين مسئله ضروری است که آستانه تشخيصی لزومًا 
که بعالوه هيچ دليل خاصی وجود ندارد . مهان آستانه تداخل نيست

 برای تداخل درمانی استفاده کرد، بلکه متام DXAتنها از 
ارزش خاص ) چه بالينی و چه دانسيتومرتيک(روشهای تعيني ريسک 

 . خود را دارند
 DXA در حال حاضر دانسيتومرتی به روش :د ـ در پيگريی درمان

هبرتين وسيله برای ارزيابی تأثري درماهنای ضد استئوپوروز از نظر 
 اندازه گريی جمدد برای پيگريی بيماران بصورت روتني .بالينی است

هر دو سال يکبار توصيه می شود، ولی تغيري درمان بر اساس کاهش 
BMD در اّولني بررسی follow-upاستفاده از .  توصيه منی شود

دانسيتومرتی حميطی و ساير روشها برای ارزيابی درمان تأئيد 
 .نشده است

 در مرتی برای تشخيص استئوپوروز ـانديکاسيون اجنام دانسيتو
 ارزمشند، (screening)حال حاضر بعّلت نبودن يک اسرتاتژی غربالگری 

 (case finding)در تشخيص استئوپوروز توصيه به اسرتاتژی بيماريابی 
يعنی بيماران بر اساس وجود يک ريسک فاکتور قوی تعيني . می شود

بر اساس مطالعات .  اندازه گريی می شودBMDو تنها در آهنا 
 National  و پيشنهادcost-effectivenessسيستميک و آناليزهای 

Osteoporosis Foundation يا NOF اندازه گريی ،BMD فقط وقتی توصيه 
می شود که نتيجه آن روی تصميم درمانی تأثري داشته باشد که 

 : عبارتند از موارد زير
  سال ۶۵ـ در متام خامنهای باالتر از 

چند  سال در صورت وجود يک يا ۶۵ متام خامنهای يائسه زير ـ در
 سک فاکتور شکستگی غري از يائسگیير

 ـ در متام خامنهای يائسه با سابقه شکستگی
 ـ فرد مبتال به هيپرپاراتريوئيديسم اّولّيه 

ريسک فاکتورهاي شکستگی غري از يائسگی که انديکاسيون اجنام 
 : ر اساس آهنا باشد شاملدانسيتومرتی استخوان می تواند ب

 : ـ وجود ريسک فاکتورهای بالينی مهم زير١
، ) سالگی۴۵قبل از (ـ کمبود اسرتوژن مثل منوپوز زودرس 

 هيپوگوناديسم اوليه آمنوره ثانويه بيشرت از يکسال، و 
 ميلی گرم ۵/٧معادل يا بيشرت از (ـ مصرف کورتيکوسرتوئيد 

  ) مصرف ماه٣ پردنيزولون روزانه با انتظار بيش از
 ـ سابقه فاميلی شکستگی هيپ در مادر

  )kg/m2 ١٩کمرت از ( پايني Body mass index (BMI)ـ 
ـ ساير بيماريهای مهراه استئوپوروز مثل آنورکسی نوروزا، 
سندرم های سوء جذب، بيماريهای مزمن کبدی، بيماريهای 
 التهابی روده، هيپرپاراتريوئيديسم اولّيه، بعد از پيوند،

نارسايی مزمن کليه، هيپرتريوئيدی، بی حرکتی طوالنی، و 
 سندرم کوشينگ 

وجود راديوگرافی غري طبيعی مهره دال بر استئوپنی، ـ ٢
 استئوپوروز، يا شکستگی مهره

  فقرات يا مچ دست  درـ سابقه قبلی شکستگی خبصوص٣
بعد از تأئيد (ـ کوتاه شدن قد، کيفوز فقرات پشتی ۴

 )  شکل مهرهراديولوژيک تغيري
بايستی توجه منود که متام بيماران با ريسک فاکتور برای شروع 
درمان احتياج به بررسی تشخيصی ندارند، مثًال در صورت شکستگی 

.  درمان بايد اجنام شودBMDبيش از يک مهره بدون توجه به 
غربالگری .  برای پيگريی درمان مفيد استBMDالبّته اندازه گريی 
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(screening)خيصی خامنهای طبيعی قبل از يائسگی  تشcost-effective 
 .نيست

 
 پيشگريی و درمان استئوپوروز

مهانطورآه ذآر شد استخوان بافت زنده اي است آه مرتب درحال 
هرگاه تعادل بني ساخت و ختريب استخوان هبم . بازسازي مي باشد

، استخوان )ميزان ساخت آم شود و يا ختريب افزايش يابد(خورده 
باتوجه به اين مسئله پيشگريي از .  وع به آاهش مي منايدشر

در زمان آودآي و جواني با . استئوپوروز در هرسين مطرح مي باشد
افزايش توده استخواني مي توان ميزان ذخريه استخوان را افزايش 

در سنني باالتر با جلوگريي از آاهش بيشرت توده استخواني مي . داد
 . وروز را به تأخري انداختتوان سن رسيدن به استئوپ

اما بطورآلي پيشگريي از استئوپوروز زماني مطرح است آه در 
 پائني تر باشد و يا در سنني بعداز SD 1 – بيش از Z Scoreهرسين 

پيشگريي .  برسدSD 1 – به آمرتاز T Scoreيائسـگي در خامن ها 
 روش زندگی صحيح ،ورزش مناسب ،تغذيهباتوجه به مسئله " عمدتا

 Hormone Replacement( در خامن ها هورمون درماني جانشيينو مهينطور 
Therapy يا HRT(صورت مي گريد . 

 – به آمرتاز T Scoreدرمان استئوپوروز بايسيت وقيت اجنام شود آه 
2.5 SD برسد خبصوص اگر ريسك فاآتورهاي قوي استئوپوروز وجود 

افزايش شكنندگي يا وقيت آه يك شكستگي ناشي از   داشته باشد،
)Fragility Fracture (اتفاق افتاده باشد) . البتهNOF در آخرين 

 Tراهنماي خود توصية تداخل درماني در بيماران را در موارد 
Score 2 – آمرت از SD 1.5 – بدون ريسك فاآتور، و يا آمرت از SD در 

اما با . صورت موجود بودن هرگونه ريسك فاآتوري را منوده است
 آهنا Cost-effective به قيمت باالي داروهاي ضد استئوپوروز و توجه

در شرايط آنوني مملكت، توصيه آميتة آشوري استئوپوروز در 
در درمان استئوپوروز عالوه بر .) ايران مهان معيارهاي قدميي است

مراقبتهاي  و دارودرمانياقدامات ذآر شده براي پيشگريي، از 
 . استفاده مي شودالزم جهت جلوگريي از سقوط

 
 نقش تغذيه در پيشگريی و درمان استئوپوروز

اولني قدم در پيشگريي يا درمان استئوپوروز در متام سنني، 
برقراري تغذيه مناسب و اطمينان از دريافت آايف آلسيم و 

نقش تغذيه بويژه در افراد مسن بسيار مهم . است Dويتامني 
  .است

و مصرف  يش سن آاهش مي يابدقدرت جذب آلسيم با افزا کلسيم ـ
يته انس آاهش سرعت از دست دادن د،آايف آلسيم در بزرگسايل
مطالعات دقيق ارتباط باالنس آلسيم . استخوان را بدنبال دارد

اديرآم آلسيم، مقدريافت . دنن نشان مي دهآرا با ميزان مصرف 
سبب باالنس منفي شده و با مصرف بيشرت آن مي توان از اين امر 

نوپوز مصرف آايف آلسيم در رژمي غذايي يا مدر زنان . ريي منودپيشگ
. بصورت تكميلي بطور مؤثر از آاهش دانسيته استخوان مي آاهد

) EAR يا Estimated Average Requirement(ميزان آلسيم مورد نياز بدن 
بطور آلي پيشنهاد مي شود آه  .در گروههاي خمتلف سين متفاوت است

اگرچه اطالعات آمرتي در مورد (ز و مردان زنان قبل از منوپو
 و زنان منوپوزي آه اسرتوژن ميلی گرم ١٠٠٠ )مردان وجود دارد
از .  آلسيم در روز مصرف منايندميلی گرم ١۵٠٠دريافت مني آنند 

طريف حداآثر دوز قابل حتمل آلسيم در افراد باالتر از يكسال سن 
  . استميلی گرم ٢۵٠٠
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ورده هاي لبين آفر. متعددي وجود داردآلسيم در منابع غذايي 
 ويل در سبزجيات برگي است، bioavailableي از آلسيم يحاوي نسبت باال

بدليل وجود مقادير زياد اگزاالت، ) نظري اسفناج(خاص 
bioavailabilityورده هاي آجذب آلسيم از فر.  مي باشد آلسيم پايني

مي  به يك ميزانو تقريبًا %) ٢۵-٣٠(آلسيم مناسب  لبين و آربنات
 درمورد ميزان کلسيم موجود در منابع غذايی و انواع آهنا .باشد

 . در مبحث تغذيه به تفصيل صحبت می شود
 elemental  متفاوتي از آلسيمحاوي مقاديرامالح خمتلف آلسيم 

 آلسيمدرصد  ۴٠دارای  (آلسيم معموًال از آربنات .هستند
elemental(رتين نوع در دسرتس مي  استفاده مي شود زيرا ارزان

آلريدري دارند آم آجذب آربنات آلسيم در افرادي آه . باشد
آلريدري را مشخص آ چون از قبل مني توان فرد مبتال به واست، 

از طريف . منود هبرت است آربنات آلسيم مهراه با غذا جتويز گردد
شواهدي در دست است آه نشان مي دهد مصرف امالح آلسيم مهراه با 

 در نتيجه معموًال ،دآاهمي   غذاهنآجذب از % ۵٠حدود غذا، 
  آهن آربناتيلپيشگريي از آمبود احتما جهت د آهگردپيشنهاد مي 

نظري (آلسيم با وعده غذايي آه حاوي مقادير آم آهن است 
 ۵٠٠د بيش از يآلسيم تكميلي در هر دوز نبا. مصرف شود) صبحانه

داده ) ذب مهراه استآه با حداآثر ميزان ج( ميلی گرم ۶٠٠تا 
 در Plateauدوز منفرد بيش از اين مقدار بدليل اجياد وضعيت . شود

آلسيم . جذب آلسيم مي تواند مانع اجياد باالنس مثبت آلسيم گردد
موارد بروز % ١٠در . تكميلي در بيشرت افراد خبوبي حتمل مي شود

ونه در اينگ. مصرف آن را حمدود مي منايد سي، يبوست و هتوعپديس پ
موارد تغيري ملح مورد استفاده و زمان جتويز آن مي تواند رضايت 

از طرف  . سبب ادامه مصرف دارو گردد،بيمار را افزايش داده
ديگر،آلسيم فوائدي بدون ارتباط با استخوان دارد نظري آاهش 

در بيماراني آه %) ۵٠حدود (فشار خون و آاهش آلسرتول سرم 
مطلب مورد حبث ديگر ارتباط . ارندهيپرليپيدمي خفيف تا متوسط د

برخالف باور عمومی . مصرف آلسيم با سنگ هاي ادراري است
 نشان داده است آه وجود مقادير زياد آلسيم در مطالعات خمتلف

تياز مسپتوماتيك مهراه لينفرواز  ی پايني تربروزرژمي غذايي با 
زاالت  اگهاين اثر مفيد احتماًال بدليل افزايش باندآلسيم ب. است

در روده، آاهش جذب اگزاالت و متعاقبًا آاهش دفع ادراري اين 
ماده آه هسته اوليه اآثر سنگهاي ادراري را تشكيل مي دهد مي 

 ريسك سنگ در زناني آه آلسيم Significantافزايش خمتصر ويل . باشد
آنند در مقايسه با آنان آه رژمي غذايي  تكميلي دريافت مي

اگر چه ). ٢/١ ريسك نسيب( اده شده استپرآلسيم دارند نشان د
علت اين اختالف آامًال روشن نيست ويل مؤلفني امهيت زمان مصرف 

ه  غذا بموجود دردر حاليكه آلسيم . آلسيم را مطرح مي منايند
 حداآثر با اگزاالت غذايي باند مي شود، براي آلسيم ميزان

قي مني تكميلي آه در بني وعده هاي غذايي مصرف شود چنني اتفا
آه سابقه   حداقل در افراديباتوجه به اين مسئله. افتد

از در خود يا خانواده خود را دارند، هبرت است مصرف ينفروليت
 .آلسيم تكميلي مهراه با غذا توصيه شود

 آمبود ساب آلينيكال اين ويتامني در متام سنني ـ Dويتامني 
جياد خبصوص افراد مسن و در فصل زمستان شايع بوده و در ا

 در افراد مسن عالوه D آمبود ويتامني در. استئوپوروز نقش دارد
 نيز دخالت Dبر آاهش توليد آندوژن، آمبود تغذيه اي ويتامني 

 ١٣٧ IU/dayختمني زده مي شود آه نصف زنان مسن، آمرت از . دارد
 موارد آمرت از ۴/١ مصرف مي آنند و اين ميزان در Dويتامني
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IU/day ۶۵واحد ۴٠٠ سال ۵١-٧٠ شنهادي براي افراددوز پي.  است 
روده اي  بعالوه مقاومت.  واحد در روز است۶٠٠و افراد مسن تر 

در ) کلسی تريول (D دي هيدروآسي ويتامني ٢۵و  ١به عملكرد 
 اينكه نتيجه. اين افراد در اجياد باالنس منفي آلسيم نقش دارد

ش غلظت نسيب در بسياري از افراد مسن هيپوآلسمي نسيب سبب افزاي
PTH سرم شده و با جتويز دوز فيزيولوژيك ويتامني D مي توان با 

پيشنهاد مي شود  .اين هيپرپاراتريوئيديسم ثانويه مقابله منود
 را نشانه ٢٠ ng/ml آمرت از D هيدروآسي ويتامني ٢۵آه سطح سرمي 

 در نظر گرفته و براي بيماران با سطوح آمي Dآمبود ويتامني 
  . تكميلي جتويز منودDويتامني باالتر نيز 

استفاده از نور ، لذا  استDاشعه خورشيد منبع بزرگ ويتامني 
.  توصيه می گردد دقيقه در روز٣٠ تا ١۵مستقيم خورشيد به مّدت 
 بسيار حمدود بوده و شامل ماهي هاي چرب Dمنابع غذايي ويتامني 

 مي )Cod Liver Oilsلثم( روغنهای ماهیو ) Salmon, Mackerelنظري (
 است آه در هر زرده Dختم مرغ نيز منبع ديگر ويتامني . باشد

 D ويتامني الزمدوز  . موجود استD ويتامني ١۴٨ IU تازه آن حدود
 ميكروگرم روزانه ۵ادل ع م٢٠٠ IU سالگي ۵٠از بدو تولد تا 

 واحد توصيه مي ۶٠٠و باالتر از آن  ۴٠٠ سال ۵١-٧٠در سنني . است
 D واحد ويتامني ٢٠٠ه و شريده در متام سنني به زنان حامل. گردد

 ذآر ميزاندر صورت عدم دريافت اشعه آايف خورشيد، . نياز دارند
 واحد مي ٢٠٠ در متام گروههاي سين بعالوه Dشده براي ويتامني 

  .شود
 D واحد ويتامني ۶٠٠-٨٠٠بر اساس جمموعه اطالعات فوق مصرف 

در رژمي غذايي يا ( روزانه elementalگرم آلسيم ميلي ١٢٠٠بعالوه 
  .در افراد مسن پيشنهاد مي شود) بصورت تكميلي

 
 نقش ورزش در پيشگريی و درمان استئوپوروز

  وورزش يكي از مهمرتين عوامل در حفظ سالمت استخوان مي باشد
. در جلوگريي از آاهش توده استخواني نقش قابل مالحظه اي دارد

، در  )اسرتاحت در بسرت" مثال(د اگر شخصي به هردليل بي حرآت شو
ازطرف ديگر .  درصد از توده استخواني وي آاسته مي شود۴هرماه 

مي دانيم آه در افرادي آه هبردليل فلج باشند عضو مبتال نسبت 
به عضو سامل در مهان فرد، هم ازنظر رشد طويل و هم ازنظر توده 

 .استخواني آمرت خواهد بود
  ، نبايد امهيت ورزش را در حفظBMDورزش روی  وه بر اثرعال

بايد متذآر .  افتادن ناچيز مشردجلوگريی ازدر مسن  افراد تعادل
شد آه ارتباط بني حفظ قدرت عضالت و فعاليت فيزيكي بسيار قوي 

 روي هيپ در گري ضربهموارد شكسنت هيپ ناشي از % ٩٠بيش از . است
ت فاآتوري  در بني ريسك فاآتورهاي مهم افتادن، قدرت عضال.است

 .است آه با ورزشهاي تقوييت به خوبي هببود مي يابد
 بار در ٣ دقيقه ورزش ۴۵مطالعات خمتلف نشان داده اند آه 

باعث افزايش )  سالگي٧۴ تا ٣۵(هفته در سنني ميانسالگي تا پريي 
شديد نبايد هيچگاه برنامه هاي ورزشي . توده استخواني مي شود

 مي شود برنامه هاي ورزشي منظم، توصيهبلکه  باشد،و غري مفرح 
مي تواند شامل در افراد مسن ورزش  .دنطوالني و متناوب باش

، آئروبيك، بدن سازي، راه رفنت تند و )سوئدي(حرآات نرم سبك 
شنا گرچه جهت حفظ ترآيب بدن بسيار مفيد . دويدن آرام باشد

. است، مني تواند براي افزايش توده آلي استخوان مفيد باشد
ته در بيماران مسن آه داراي شكستگي مهره هستند براي راه الب
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انداخنت آهنا مي توان از راه رفنت در آب آم عمق شروع آرد و 
نكتة مهم اين است آه . بتدريج در سطح صاف روي زمني راه بروند

 در مورد انواع .ورزش بايسيت مناسب با وضعيت قلب و عروق باشد
 . ش به تفصيل صحبت می شودحرکات ورزشی مناسب در مبحث ورز

 
 نقش عادات صِحح زندگی در پيشگريی و درمان استئوپوروز

در و تاثري آن بر دانسيته استخوان غري صحيح زندگی نقش عادات 
 :اثبات رسيده استمطالعات متعدد به 
مردان سيگاري دانسيته آمرتي نسبت به گروه  کشيدن سيگار ـ

ان سيگاري نسبت به غري ريسك شكسنت هيپ در زن. آنرتل دارند
سيگاري بيشرت و هر چه ميزان مصرف بيشرت باشد ريسك آن باالتر 

  .است
 پوآي مقادير زياد آن در دراز مدتمصرف  مصرف الکل ـ

روي سلوهلاي " الكل مستقيما. استخوان را تسريع مي آند
. استخواني اثر آرده و رشد استخوان جديد را سرآوب مي آند

كل سبب اشكال ختمداهنا شده و باعث تأخري در مصرف بيش ازحد ال
بسياري از آساني آه . ختمك گذاري و بروز يائسگي زودرس مي شود

الكل مي نوشند به رژمي غذايي خود توجه نداشته، آلسيم آايف 
باالخره مصرف الكل منجر به حوادثي ازقبيل . دريافت مني آنند

 .سقوط و شكستگي مي شود
 خمتلف ارتباط مشخصي با آاهش دانسيته در سنني نوشيدن قهوه ـ
در واقع آافئني تأثري آمي بعنوان مداخله ، و استخواني ندارد

ميلي  ٣مصرف يك فنجان قهوه باعث برهم زدن تعادل . آننده دارد
تأثري آن احتماًال در جذب . گرم آلسيم و آاهش جذب آن مي شود

نحال  با اي.فعال مي باشد آه هنوز آامًال مشخص نشده است
) آمبيوه، دوغ و انواع شربتها(جايگزين آردن نوشابه هاي طبيعي 

 توصيه می ) قهوه وانواع آوالها(جباي نوشابه هاي آافئني دار 
 .شود

 
 نقش هورمون درمانی جانشينی در پيشگريی و درمان استئوپوروز

آمبود اسرتوژن بعد از منوپوز مهراه با آاهش سريع توده 
ل از يائسگي از دست دادن توده استخواني قب. استخواني مي باشد

 در هرسال توده استخواني آاهش ٪٢/٠در زنان ناچيز است و حدود 
% ٢"  سال اول بعد از يائسگي، هرسال حدودا۵در طي . مي يابد

 ساليانه elderlyتوده استخواني آاهش يافته و در زنان در سنني 
 .  توده استخواني آاهش مي يابد٪٧۵/٠حدود 

 سال گذشته، مصرف طوالني مدت اسرتوژن ٣٠ تا ٢٠در طي گرچه 
بطور روتني براي پيشگريي از پوآي استخوان و )  سال۵بيش از (

بيماري عروق آرونر مورد استفاده قرار مي گرفت، در طي چندين 
 Heart and Estrogen /progestin Replacement)ماهه اخري، بر اساس مطالعات 

Study) HERSو WHI (Women Health Initiation) و بررسي عوارض ناشي 
سرتون بطور جدي مورد سئوال ژ، استفاده از اسرتوژن و پروHRTاز

 (NIHآه به سفارش  WHIزيرا نتايج مطالعه . قرار گرفته است
National Institute of Health (،نشان مي دهد آه ريسك اجنام شده است 

 درمان ترآييب اسرتوژن بيماريهاي قليب وعروقي و سرطان پستان در
و پروژسرتون بيشرت از اثرات سودمند دارو جهت جلوگريي از شكستگي 

مطالعه در زنان ساملي آه هيسرتآتومي البته . گردن فمور ميباشد
شده اند و فقط اسرتوژن دريافت مي منايند، هنوز ادامه دارد و 

د  ماه مورد بررسي قرار خواه۶ اين مطالعه هر safetyاطالعات و
نشان داد آه درمان ترآييب اسرتوژن و  HERS I & II  مطالعات.گرفت



 ٤٦

پروسرتون در پيشگريي از بيماريهاي آارديو واسكولر موثر نبوده 
و مهراه با افزايش حوادث ترومبوآمبويل و جراحي جماري صفراوي 

افزايش سرطان پستان در گروه هورمون % ١٩مهچنني . بوده است
نرتل نشان داده شد گرچه ازنظر آماری درمانی نسبت به گروه آ

Significant مطالعات بدست آمده است، اين نتاجيي آه از . نبود
.  شده استHRTموجب تغيري نظر دانشمندان در موارد استفاده از 

درمان مداوم با اسرتوژن و پروژسرتون براي پيشگريي از بيماريهاي 
تان را نيز آارديو واسكولر توصيه مني شود و ريسك سرطان پس

انديكاسيون اصلي استفاده از " بنابراين فعال. افزايش مي دهد
HRTجهت آنرتل عالئم منوپوز مي باشد  . 

. درمان با اسرتوژن در پيشگريي و درمان استئوپوروز موثر است
نشان داده اند آه اسرتوژن موجب آاهش جذب  مطالعات متعدد

يسك شكستگي را آاهش شده ودر نتيجه ر) Bone resorption (استخوان
اگر اسرتوژن به فاصله آوتاهي از شروع يائسگي مصرف . مي دهد

جتويز . شود، بيشرتين اثر را براي آاهش ريسك شكستگي خواهد داشت
مهزمان پروژسرتون آه براي پيشگريي از هيپرپالزي آندومرت توصيه 
شده است، با اثرات سودمند اسرتوژن روي استخوان تداخل نداشته 

اگر چه درمان با اسرتوژن جهت پيشگريي از استئوپوروز توسط . است
FDAمي باشد، مطالعات متعدد نشان داده است آه   مورد تائيد
ERTاسرتوژن حيت اگر .  در درمان استئوپوروز نيز موثر مي باشد

 سالگي جهت درمان استئوپوروز استفاده شود، در ٧۵بعد از 
دوز اسرتوژن . ات موثر استافزايش توده استخواني در هيپ و فقر

از  ٠/mg ۶٢۵مورد نياز براي جلوگريي از آاهش توده استخواني 
 . يا معادل آن مي باشد اسرتوژن آنژوگه

درجمموع با توجه به مطالعات اجنام شده و بررسي مقاالت متعددي 
جهت " فعالHRTمنتشر شده است توصيه مي گردد آه " آه اخريا

گي مصرف شود و جهت پيشگريي و درمان درمان عالئم ناشي از يائس
استئوپوروز از داروهاي موثر ديگر از مجله بي فسفوناهتا 

 .استفاده گردد
 

 نقش داروها در پيشگريی و درمان استئوپوروز
 يکی: دو منظور بكار مي روده درمان دارويي استئوپوروز ب

مهار يا آاهش پيشرفت بيماري و آاهش ريسك ، ديگری آنرتل درد
 boneگي آه عمدتا ازطريق جلوگريي يا سعي در معكوس منودن شكست

lossندن عمل مي آ. 
  اغلب بصورت غرياختصاصي و با جتويز داروهاي مسكن :آنرتل درد

طيف اين داروهاي مسكن از .  براساس شدت درد انتخاب مي شود
و داروهاي ضدالتهاب ) آنالـژزيك ها(داروهاي ضددرد 

در موارد شكستگي (ا داروهاي ضددرد خمدر ت) NSAIDs(غرياسرتوئيدي 
تنها درمان اختصاصي مورد تأئيد در موارد  .متغري است) حاد

شكستگي حاد مهره استفاده از آلسيتونني بصورت تزريقي يا 
 . واحد روزانه براي سه هفته است١٠٠استنشاقي مبيزان 

 :جلوگريي آننده از آاهش دانسيته استخواندارويی درماهناي 
 : لي به سه دسته تقسيم مي شوندبطورآ

 يا حمرك (bone formation) داروهاي حتريك آنندة تشكيل استخوان ـ١
استئوبالستها شامل فلورايد، اسرتوئيدهاي آنابوليزان و 

 .IGF-1 سنتتيك،  فاآتورهاي رشد مثل PTHتستوسرتون، 
 يا (bone resorption) داروهاي مهارآنندة حتليل استخوان ـ٢

 SERMsدة استئوآالستها شامل هورموهناي جنسي زنانه، مهارآنن
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بي فسفونات ها، ، Selective Estrogen Receptor Modulatorsيا 
 .آلسيتونني

 استخوان مثل مشتقات (remodeling) داروهاي تنظيم آنندة ـ٣
(OHC) Ossein Hydroxyapatite و Ipriflavone . 

  : استئوپوروز دارويیاصول آلي درمان
ويز داروها بايسيت مهراه با ساير درماهناي پيشگريي آننده جتـ ١

 باندازه آايف، و اجنام D3مثل استفاده از آلسيم و ويتامني 
 .ورزشهاي متحمل وزن باشد

معلوم نيست آه مهة داروها روي مهة افراد تأثري منايد، عده ـ ٢
و عده اي ) responders(اي به يك داروي خاص پاسخ مي دهند 

درضمن معلوم نيست آه آيا تأثري ). Nonresponders( ديگر خري
روي تراآم استخوان مي تواند از اجياد شكستگي نيز جلوگريي 

بنابراين باتوجه به تأثري متفاوت داروها در  منايد يا خري؟
افراد خمتلف و عوارض مهراه آهنا، استفاده از آهنا بايسيت 

ي پاسخ درماني مهراه با اندازه گريي تراآم استخوان و پيگري
 .براساس تغيري آن بصورت مقايسه اي باشد

 ٣مدت استفاده از اين داروها درصورت پاسخ مناسب حدود ـ ٣
گرچه اخريا در بعضي موارد مثل بي فسفونات . سال مي باشد

 . سال نيز گزارش شده است٧ها اثرات مفيد تا 
 مسئله مهم بعداز تكميل دوره درماني و قطع دارو، برگشتـ ۴

بنابراين عده اي . است) bone loss(ازدست دادن استخوان 
پيشنهاد استفاده از داروهاي خمتلف را بصورت پشت سرهم 

Sequentialمي آنند .  
 داروهای مورد استفاده در پيشگريی و درمان استئوپوروز

باعث آاهش حتليل استخوان بوسيله مهار فعاليت : بی فسفوناهتا
-P-O(ين داروها آنالوگ  پريوفسفات  ا.استئوآالستها مي شوند

P ( بصورت(P-C-P) مي باشند، آه بر آريستاهلاي هيدروآسي 
آپاتيت در استخوان متصل شده باعث مهار حل آردن، جتمع و 

بي فسفوناهتا مي توانند عالوه بر . تشكيل آريستال مي شوند
 .مهار جذب، دمينراليزاسيون استخوان را نيز مهار آنند

 )Etidronate( ، اتيدروناتا از گروه بي فسفوناهتاولني ترآيب
در انسان امتحان  بي فسفوناهتااز  متعددیع انوا. می باشد
 جهت درمان استئوپوروز مورد تای آهنادوند که فقط شده ا

 :قرار گرفته است  FDA (Food And Drug Administration)تائيد 
بصورت  .)Risedronate(ريزدرونات و ) Alendronate(آلندرونات 

 و براي جذب آامل بايسيت مهراه آب جتويز می شوندخوراآي 
 دو ساعت قبل يا Etidronate. معمويل و شكم خايل خورده شوند

با نام جتارتی ( Alendronate و ، روز ازبعداز غذا در هر زمان
Osteofosنيم ساعت قبل از صبحانه استفاده مي )  در ايران

 بيمار بايسيت در Osteofos مصرف حداقل نيم ساعت بعداز. شود
قرار بگريد تا ريسك رفالآس مري ) غري درازآش(وضعيت قائـم 

 ميلي گرم ۴٠٠ميزان ه  بEtidronateدوز مصريف  .آاهش يابد
 روز در سيكل هاي سه ماهه با آلسيم مي ١۴روزانه مبدت 

 جتويز مي Etidronateدر دو هفتة اّول به بيمار فقط (باشد 
دوز مصريف ).  فقط آلسيم مي گريد٩٠ تا ١۵ز روز شود، سپس ا

Osteofos يک روز در ميان برای پيشگريی، و  ميلي گرم ١٠
 ٧٠ و ٣۵ قرصهای . مي باشد برای درمانهرروز بطور متوايل

نتايج نزديك به نيز  بار در هفته يکآلندرونات ميلی گرمی 
 با حتمل گوارشي ، البتهدنرا نشان مي دهآنروزانه مصرف 
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از .  ميلي گرم روزانه مي باشدRisedronate ۵دوز مصريف  .هبرت
بصورت دردشكم، هتوع، ( عوارض گوارشي آهناعوارض شايع 

 عالوه . استو دردهاي عضالني استخواني) سوءهاضمه، سوزش مري
حتی مردها و ( پيشگريي از استئوپوروز ودرمان بر 

، واني استخه در درمان پاژ،)استئوپوروز ناشی از کورتون
 هيپرآلسمي و متاستازهاي استخواني نيز ديسپالزی فيربوز،

 .بكار مي رود
يك هورمون طبيعي پلي پپتيدي است آه در تنظيم : کلسيتونني

آلسيم نقش داشته و باعث مهار فعاليت جذبي استئوآالست مي 
بنظر مي رسد باعث آاهش ازدست دادن استخوان خبصوص در . شود

واع بدست آمده از ماهي آزاد ان .ستون فقرات مي شود
)salmon( مار ماهي ،)eel ( و نوع انساني(human) هتيه شده 

اسپري (بشكل تزريقي زيرجلدي و مهينطور استنشاقي  .است
 واحد ١٠٠ تا ۵٠نوع تزريقي مبيزان . جتويز مي شود) بيين

 ٢٠٠ و نوع استنشاقي به ميزان ، بار در هفته٣روزانه يا 
 بيشرت با فرم آنعوارض  . بكار مي رودواحد يكبار روزانه

، حتريك موضعي در حمل )Flushing(تزريقي بصورت برافروختگي 
.  ادراري استurgencyتزريق، هتوع و استفراغ، سردرد، تكرر و 

واآنش آلرژيك بيين بصورت خارش و آبريزش با فرم استنشاقي 
مسئلة ديگر پيدايش آنيت بادي برعليه نوع . ديده مي شود

 سال مي باشد آه ٢ تا ١بيماران در عرض % ۵٠انساني در غري
اين دارو . موارد با مقاومت باليين مهراه است% ٢٠در حدود 

بعنوان ضددرد در شكستگي هاي حاد غري از استئوپوروز، 
 و بيماری  متاستازهاي استخواني،مهره، آلگونوروديسرتويف

 . بكار مي رودپاژه
ي تعديل آننده انتخابي از خانواده داروها: رالوکسيفن

مانند اسرتوژن با .  مي باشدSERMsرسپتورهاي اسرتوژن يا 
دوز پائني روي استخوان اثر آرده، ممكن است باعث حمافظت از 

حيت بنظر مي رسد . بيماريهاي قليب و تنظيم ليپيدها شود
. ريسك ابتالء به آانسر پستان را در خامن ها آاهش دهد

 . ميلي گرم روزانه بكار مي رود۶٠ميزان ه بصورت خوراآي ب
 هفته زمان ۶ و نياز به شروع رالوآسيفن HRTدر صورت قطع 

رالوآسيفن در آاهش عالئم ناشي از  .مورد نياز ميباشد
عوارض  از .يائسگي بدنبال آاهش اسرتوژن، مؤثر مني باشد

 حوادث ترومبوآمبوليك، درد ساق پا، افزايش آنزمي آنشايع 
جهت پيشگريي و درمان  . استحميطيهاي آبدي و ادم 

  .استئوپوروز هردو توصيه مي شود
باعث افزايش تشكيل استخوان بوسيله تشديد : سدمي فلورايد

)recruitment (مكانيسم . و ديفرانسياسيون استئوبالستها مي شود
دقيق تأثري فلورايد روي استئوبالستها و مهينطور آيفيت تودة 

بنظر مي رسد آه در . نيستاستخواني اجياد شده معلوم 
استخوان تشكيل شده افزايش قدرت آمپرسيو در ازاي آاهش 

معموال بصورت قرص يا آپسول در . قدرت مخيدگي بدست مي آيد
هسته رهش    و آ(enteric coated)، پوشش دار )regular(شكل عادي 

)slow-released (۵٠ تا ٢٠ميزان ه  بو خوراآي بصورت. است 
 الئمعآن عوارض شايع  از .نه بكار مي رودميلي گرم روزا

، دردهاي مفصلي )بصورت سوءهاضمه، هتوع و استفراغ(گوارشي 
و تورم، دردهاي پري آرتيكولر در ساق پا و تضعيف استخوان 

 آهسته رهشانواع پوشش دار و . آورتيكال و استئوماالسي است
بصورت مونوفلوئوروفسفات سدمي با عوارض گوارشي آمرتي آن 
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 مهراه آن براي D3راه است و جتويز آربنات آلسيم و ويتامني مه
 مصرف آنآنرتانديكاسيون . جلوگريي از استئوماالسي ضروري است

در .  می باشدنارسايي مزمن آليه و استئوماالسي
استئوپوروزهاي شديد مهراه با شكستگي مهره، درصورت عدم 

در . رد بيشرتين انديكاسيون را داديگرپاسخ به درماهناي 
موارد وجود استئوپوروز آورتيكال قابل توجه بايسيت از آن 

 .پرهيز منود
باعث افزايش تشكيل : )آندروژهنا(اسرتوئيدهای آنابوليزان 

استخوان شده و ميزان از دست دادن استخوان را آاهش مي 
اغلب جتربيات باليين با ناندرولون دآانوئات  .دهند

(Nandrolone Decanoate)توسرتون نيز در مردان مسن بكار تس.  است
 وجود دارد آه در بازار Stanozololبصورت خوراآي . رفته است

دوز مورد استفاده ناندرولون دآانوئات . ايران موجود نيست
ه  بStanozolol.  هفته است۴ تا ٣ ميلي گرم عضالني هر ۵٠

از .  ميلي گرم روزانه خوراآي استفاده مي شود۵ميزان 
خشونت صدا و ( اثرات آندروژنيك مثل آنعوارض شايع 

در موارد  . می باشد، احتباس آب و اختالالت آبدي)پرمويي
 خبصوص در افراد خيلي مسن توصيه مي establishedاستئوپوروز 

  .شود
در حال حاضر به عنوان داروي : )PTH(هورمون پاراتريوئيد 

 PTH .شده استآنابوليك خط مقدم در استئوپوروز معريف 
 فعال منودن استئوبالستها بدون افزايش سبب  که فلوئورفبرخال

 استخوان را فعال remodeling شود،  می استخوانresoptionختريب 
 بلوغ و فونكسيون استئوآالستها را بصورت غري PTH .می منايد

 ODF) Osteoclast Differentiatingمستقيم توسط حتريك و اآسپرس آردن 
Factor (آه به نامهايTRANCE و RANK-L يا Osteoprotegerin 

Ligand نيز خوانده مي شود و يك پروتئني آليدي استئوبالست 
اين پروتئني ترشح شده از استئوبالست . بوده، حتت آنرتل دارد

تشكيل استئوآالستها را تسريع آرده و باعث افزايش فعاليت 
 بنحو غري PTHبنابراين . استئوآالستهاي بالغ مي شود

استئوبالستها اعمال و ) ODF) RANKL طريق مستقيمي از
تعادل بني ساخت و  .فونكسيون استئوآالستها را حتت آنرتل دارد

 Intermittentختريب در واحدهاي استخوان سازي در هنگام جتويز 
PTH به نفع افزايش ساخت استخوان جديد در واحدهاي 

ورت بص Recombinant Human PTH (rhPTH) .استخوان سازي مي باشد
 ١٠٠ تا ٢٠با دوزهای  Intermittentتزريق زير جلدي و 

 راهكار آلرتناتيوي PTH .استفاده شده استميکروگرم روزانه 
. دباشبراي درمان استئوپوروز در زنان و مردان مي 

مطالعات امروزي نشان مي دهند آه مي توان در آينده 
ني مهچن . در درمان استئوپوروز داشتPTHاميدهاي بيشرتي به 

مي تواند در درمان استئوپوروز ناشي از گلوآوآورتيكوئيد 
 اطالعات PTHاگر چه در مورد بي خطري  .آامًال مفيد واقع شود

 بنظر مي رسد آه جتويز ، در آينده عرضه مي شودیآاملرت
.  در بيماران با پوآي استخوان بي خطر باشدPTHآوتاه مدت 

 وجود آن ناشي از نگراني در مورد بعضي تغيريات نئوپالستيك
 .دارد آه متايل به جتربه با اين دارو را حمدود آرده است

ازاستخوان گوساله : )OHC(مشتقات اسئني هيدروآسي آپاتيت 
هتيه شده، سبب تأمني آلسيم و فسفات با يك نسبت فيزيولوژيك 
و مهچنني بقاياي پروتئني هاي ماتريكس استخوان شامل 
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مثل                      (فاآتورهاي رشد استخواني     
IGF II, IGF-1 و TGF β (درنتيجه سبب افزايش تشكيل . مي شوند

استخوان با فعال آردن استئوبالستها و آاهش فعاليت 
 ميليگرم ۶٠٠ميزان ه بصورت خوراآي ب .استئوآالستها مي شود

در موارد )  ميليگرم هيدروآسي آپاتيت٩٠٠يا (روزانه اسئني 
 ميليگرم روزانه ١٢٠٠وپوروز خفيف، و تا پيشگريي يا استئ

در موارد )  ميليگرم هيدروآسي آپاتيت١٨٠٠يا (اسئني 
 ناراحيت آنعوارض شايع  از .استئوپوروز شديد بكار مي رود

مي توان از آن  . استگوارشي بصورت هتوع، اسهال يا يبوست
عنوان يك آلرتناتيو براي آلسيم در درمان استئوپوروز ه ب

ازنظر باليين ممكن است . ساير داروها استفاده منودمهراه با 
 .باعث هببود درد شوند
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  دآرت فرهاد شهرام
  -فوق ختصص روماتولوژي

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي هتران 
 آرتروزاستئو 

 
ز يكي از شايع ترين بيماريهاي انسان بوده آه خمـتص سـنني             آرترو

با باال رفنت متوسط سين انساهنا شـيوع آرتـروز نيـز            . باال ميباشد 
با آشفيات آخر قرن بيستم به نظر مريسد آه ايـن           . باال رفته است  

مهمـرت  . بيماري العالج در زمره بيماريهاي قابل درمان قرار گـريد         
يولوژيك جديـد بـه مهـراه حتقيقـات         از درمان ، مطالعـات اپيـدم      

آزمايشگاهي و حيواني نشان داده اند آه اين بيماري را ميتوان           
به داليل فوق آرتروز يكي از مهمرتيـن بيماريهـاي          .  پيشگريي منود 

 .قرن بيست و يكم در خواهد آمد
 سرفصل ها

 .مبحث آرتروز در هشت قسمت گفته خواهد شد
 مقدمه 

 ساختمان مفصل
  فيزيولوژي 

 فيزيوپاتولوژي و آاربرد درماني 
 عالئم باليين 

 عالئم آزمايشگاهي 
 تصوير سازي 

 درمان 
 مقدمه

آرتروز به معين فرسودگي غضروف تلقي ميشد آـه سـه عامـل اصـلي               
سن ، آار ، و بيماريهائي آه ختريب غـضروف          : آنرا بوجود مياورد  

 .). …آرتريت ها ، شكستگي ها ، (بوجود آورند 
ود آمدن آرتروز سائيدگي غـضروف بـود آـه از سـطح             مكانيسم بوج 

در حقيقت بـه غـضروف مفـصلي        . شروع ميشد و بطرف عمق پيش مريفت      
مثل يك ختت آفش نگاه ميشد آه بـا گذشـت زمـان ، آـار ، و يـا                    

بديهي اسـت آـه     . صدمات وارده تدرجيّا سائيده شده و از بني مريفت        
 . بنظر منريسيدبا چنني روندي هيچ ترفندي براي مبارزه با آن 

مطالعات بيست سال گذشته خمصوصّا ساهلاي آخر قرن بيـستم تغـيريات            
ديد جديد مديون بيولوژي    . مهمي در ديد گذشته بوجود آورده است      

مولكويل بوده و به آمـك آن فعـل و انفعـاالت درونـي سـلويل آـه                  
 .مكانيسم حقيقي ختريب غضروف ميباشد شناسائي شده است

 
 ساختمان مفصل

آه در جماور هم قرار گرفتـه انـد          اپي فيز استخواني   ٢ از   مفصل
روي هر يك از    اپي فيزها را غـضروف پوشـانده              . تشكيل ميشود 

 .  است
لبه فوقـاني بافـت     .  دور تا دور مفصل را ميگريد      بافت سينوويال 

سينوويال به حمل پايان غضروف روي اپي فيـز فوقـاني مفـصل مـي               
 حمـل الـصاق آپـسول مفـصلي مـي           چسبد و سپس روي استخوان را تا      

به حمل الصاق آپسول آه رسيد چني خورده و بطرف اپي فيز            . پوشاند
در آجنا باز به حمل الصاق آپـسول روي اسـتخوان آـه             . ديگر مريود 

رسيد روي خود تا ميخورد و بطرف سطح مفصلي باز ميگردد تا بـه              
 .دانتهاي غضروف رسيده و در آنار آن به استخوان اپي فيز بچسب
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 آيسه اي حمكم ميباشد آه از بريون مفـصل را احاطـه             آپسول مفصلي 
. لبه هاي آپسول دور از مفصل روي استخوان مي چـسبد          . آرده است 

در اطـراف آپـسول     . وظيفه آپسول مفصلي استحكام مفـصل ميباشـد       
قرار دارند آه هم به مفصل اسـتحكام        ) ليگامان(مفصلي رباط ها    

عضالت و  . ام حرآات غري عادي ميگردند    بيشرتي ميدهند و هم مانع اجن     
زرد پي آهنا از اطراف مفصل ميگذرند و به نوبه خود در استحكام             

در مناطقي آه اسـتكاك زيـادي بـني  بافتـهاي            . مفصل نقش دارند  
جماور بوجود آيد يك آيسه غشائي بني آهنا قرار گرفته و با لغـزش              

 . اندجداره هاي خود روي يكديگر سايش را به حد اقل مريس
در گذشته اجزاي مفصلي را جدا از يكديگر مي ديدند آه هر آدام             

امروزه مشخص شده آه اسـتخوان ،       . بكار خاص خود اشتغال داشتند    
غضروف ، و سينوويال رابطه تنگاتنگي با يكديگر داشته و فعل و            

 . انفعال هريك فعل و انفعايل در ديگري بوجود مياورد
فنجي ساخته شده است آه روي آنرا        از بافت اس   اپي فيز استخواني  

  نوع سلول استخواني     ٣. يك قشر نازك استخوان مرتاآم مي پوشاند      
منـشاء  . استئوبالسـت ، استئوسـيت ، و استئوآالسـت          : وجود دارد 

استئوبالست از سلوهلاي مزانشيمي ميباشد و آار آن ساخنت استخوان          
ازد ، سـپس    استئوبالست اول اسكلت پروتئيين استخوان را ميس      . است

اسكلت پروتئيين يا   . فعاالنه آمك به معدني شدن استخوان مينمايد      
 فيـرب  -١:  از دو قسمت اساسـي سـاخته شـده اسـت     (Matrix)ماتريكس  

فيرب آالژن استخوان از نوع يك ميباشـد        .  پروتئوگليكان -٢. آالژن
(Type I collagen) .  ــان ــنگني (Proteoglycan)پروتئوگليك ــول س ــك ملك  ي

ين ميباشد آه مانند سـيمان در بـنت دور تـا دور فيربهـاي               پروتئي
استئوبالسـتها  . آالژن را گرفته و آهنا را در خود غـرق مينمايـد           

توسط زوائد سيتوپالمسي خود به يكديگر متصل بـوده و بدينوسـيله            
استئوبالسـتها پـس از سـاخت       . از وضع يكديگر بـا خـرب ميباشـند        

ه ايـن اسـكلت پـروتئيين       بـ . ماتريكس خود داخل آن حمبوس ميشوند     
استئوبالسـتها سـپس فـسفاتاز قليـائي        . بافت استئوئيد ميگويند  

ترشح ميكنند آه پريوفسفاهتاي موجود در بافت را از بـني ميـربد و              
هنگاميكه اسـتخوان   . اجازه معدني شدن به بافت استئوئيد ميدهد      

تكميل شد استئوبالست تبديل به استئوسيت ميگردد آه سلول بـالغ           
. اني بوده و متابوليـسم اسـتخوان را عهـده دار ميگـردد            استخو

منشاء استئوآالست آامًال متفاوت از استئوبالسـت بـوده و از مغـز             
استئوآالسـت در حقيقـت ماآروفـاژ اسـتخواني         . استخوان ميباشـد  

 .ميباشد و وظيفه ختريب استخوان را بعهده دارد
قـط يـك     مشابه استخوان ميباشد با اين فرق آه ف        ساختمان غضروف 

نوع سلول دارد آه هم آار سازندگي و هم وظيفه ختريب را با هـم               
.  بافت مهبنـد ميباشـد     (Chondrocyte)منشاء آندروسيت   . بعهده دارد 

طـرز قـرار    . (Type II collagen) ميباشـد  ٢فيرب آالژن غضروف از نوع 
گرفنت فيربهاي آالژن در غضروف خاص بـوده و عامـل اسـتحكام فـوق               

فيربهــا بــصورت طــاق ضــربي قــرار دارنــد . باشــدالعــاده آن مي
بدينصورت آه در سطح غضروف افقي بوده و در عمـق حالـت عمـودي               

پايه هاي اين فيربها در عمق غـضروف در قـسمت آلـسيفيه             . دارند
پروتئوگليكان ملكـول سـنگيين اسـت آـه از جتمـع            . فرو رفته است  
ان  واحـد اوليـه پروتئوگليكـ     ) بيش از يكصد عـدد    (تعداد زيادي   

(Aggrecan Monomer)  بـه طـول   ( به دور يك ملكول اسيد هيالورونيـك
هر واحد اوليه توسـط يـك پـروتئني         . بوجود ميايد )  نانومرت ٤٠٠٠

هـر واحـد   .  به اسيد هيالورونيك متصل ميگردد(Link Protein)اتصايل 
) بـيش از يكـصد عـدد      (اوليه به نوبـه خـود از تعـداد زيـادي            

 آه بـه دور يـك پـروتئني         (Glycosaminoglycans)گليكوزآمينوگليكانس  
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 نـوع اصـلي   ٣.  چسبيده اند بوجود ميايـد Core Proteinطويل به نام 
 از يكطــرف و ٦ و ٤گليكوزآمينوگليكــانس آونــدروئيتني ســولفات 

قسمت عمقي غضروف، در حملي     . آراتان سولفات از طرف ديگر ميباشد     
قطر اين غضروف   . آه غضروف به استخوان ميچسبد، آلسيفيه ميباشد      

آلسيفيه در بوجود آمدن آرتروز نقش دارد آه بعدًا در بـاره آن             
سلوهلاي غضروف يـا آندروسـيتها برحـسب منطقـه          . صحبت خواهد شد  

آندروسيتها در سطح بصورت افقـي قـرار        . غضروف شكل خاصي دارند   
 Safranine Hematoxylineاگر غضروف با . دارند و در عمق بصورت عمودي

اتريكس بصورت قرمز پر رنگ منايان ميشود آه ايـن بـه            رنگ شود م  
با ميكروسـكپ   . خاطر موآوپلي ساآاريدهاي پروتئوگليكان ميباشد    

 سطح غضروف در درشـت  (Electron Scan Microscope)الكرتونيكي بصورت    
منائي آوچك صيقلي ميباشد ويل در درشت منائي بزرگ نامنظم منايـان            

 مولكوهلاي گليكوپروتئني هاي چسبيده     ميگردد آه اعم آن مربوط به     
در باره نقش اين مولكوهلا بعـدًا صـحبت خواهـد           . به سطح ميباشد  

اگر پروتئوگليكان سطح غضروف با يك آنزمي پروتئوليتيك حـل          . شد
شود فيربهاي آالژن سطحي منايان ميشود آه بصورت افقي قرار دارند           

اگر با  .  ميشوند و البالي آهنا آندروسيتهاي سطحي در لژ خود ديده        
مهني متد ميكروسكپي الكرتونيكي به مقطع عمودي غضروف نگـاه شـود            
آندروسيتهاي عميق آه در لژهاي خـاص خـود قـرار دارنـد ديـده               

نكته حائز امهيت در غضروف نبودن عروق و اعصاب حسي          . خواهند شد 
 . است

 دور مفصل را ميپوشاند و از دو اليه تشكيل شـده            بافت سينوويال 
اليه سطحي از يك يا دو رديف سـلول         . اليه سطحي و اليه عمقي    : است

ــت   ــه سينوويوبالس ــت آ ــده اس ــشكيل ش ــام دارد(Synovioblaste)ت .  ن
ترشــح مــايع ســينوويال و : سينوويوبالســتها چنــد نقــش دارنــد

با ميكروسكپ الكرتونيكي سينوويوبالستها    . فاگوسيتوز مواد خارجي  
 آه شبيه ماآروفاژ ميباشند  A سلوهلاي .  شكل خمتلف خبود ميگريند٣

 آـه   C آه شبيه فيربوبالسـتها ميباشـند ، و سـلوهلاي            B، سلوهلاي   
اليه عمقي بافت سـينوويال از بافـت        .  سلوهلاي بينابيين ميباشند  

مهبند معمويل تشكيل شده است آـه سـلوهلاي فيربوبالسـت و مـاتريكس              
ي االستيك،  ماتريكس آن حاوي فيربهاي آالژن، فيربها     . خيلي شل دارد  

بافت عمقـي سـينوويال بـرعكس غـضروف         . و پروتئوگليكان ميباشد  
 . داراي عروق و اعصاب حسي است

 لزج و غليظ بوده و از نظـر ظـاهري شـباهت بـه               مايع سينوويال 
مايع سينوويال از سرم خون تـشكيل ميـشود         . سفيده ختم مرغ دارد   

آه از عـروق بافـت سـينوويال بـه داخـل حفـره مفـصلي تـراوش                  
مواد معدني و عايل خون به مهـراه آن بـه داخـل مفـصل               . ينمايدم

پروتئني هاي سـبك خـون نيـز از جـداره عـروق رد              . وارد ميشوند 
مقـدار  . ميشوند ويل پروتئني هاي سنگني داخل مويرگ باقي ميمانند        

غلظـت، لزجـي، و     .  خـون ميباشـد    ٣/١پروتئني مايع مفصلي حـدود      
يالورونيك ميباشد آه توسط    چسبندگي مايع مفصلي به خاطر اسيد ه      

.  سينوويال ساخته شده و داخل مايع مفصلي رخيته ميشود         Bسلوهلاي  
 در ميلـيمرت    ١٠٠سلوهلاي مايع سينوويال در حال طبيعـي آمـرت از           

اآثـر سـلوهلا    .  هم طبيعي تلقي ميگردد    ١٠٠٠مكعب ميباشد ويل تا     
 %).٩٥(تك هسته اي ميباشند 

 
 فيزيولوژي

پس از مـدتي    ) مثل فلزات (انند هر جسم سخت     استخوان م : استخوان
آار فرسوده گشته و دچار پديده خستگي ميگردد آه منجر به شكاف            

بنـابراين هرگـاه آـه عـالمي فرسـودگي در           . و سپس شكستگي ميشود   



 ٥٥

استخوان ظاهر ميشود سلوهلاي استئوآالست تيغه استخواني مربوطـه         
ني جديــد را ازبــني بــرده و استئوبالســتها بــه جــاي آن اســتخوا

به جمموعه استئوآالستها و استئوبالستهائي آـه بـا هـم           . ميسازند
 (Bone remodeling Unit)اين آار را اجنام ميدهند واحد استخوان سازي 

 ٣٠نتيجه آار واحد اسـتخوان سـازي تـا قبـل از سـن               . ميگويند
سالگي مثبت ميباشد يعين در هر دور فعاليت واحد مقدار استخوان           

 از استخوان از بني رفته ميباشـد نتيجتـًا ذخـريه            ساخته شده بيش  
 نتيجـه آـار منفـي       ٣٠بعد از سن    . استخواني بدن افزايش ميابد   

ميشود يعين مقدار استخوان ساخته شده آمرت از استخوان خراب شده           
 . ميباشد و در نتيجه ذخريه استخواني بدن تدرجيًا آاهش ميابد

ندارد از مايع مفصلي تغذيه      (Vascularization) چون خون رساني     غضروف
اختالل در مايع مفصلي تغذيه غـضروف را خمتـل ميـسازد و             . ميكند

اين امر خمصوصًا در مورد اآسيژن مورد نيـاز غـضروف امهيـت خـاص               
مقـدار  ) جتمع زياد مـايع   (اگر فشار داخل مفصلي باال رود       . دارد

 (Anoxia)اآسيژن حملول در مايع آم شده و آندروسيت دچار آنوآـسي            
امكان دادن حرآـت بـه      : غضروف دو آار مهم اجنام ميدهد     . ميگردد

و باز سـازي غـضروف      ) نقش ياتاقان (روي هم اپي فيز هاي مفصلي       
 .آهنه

حرآت دو سطح غضروف بر روي يكديگر هرچند آه سطح غضروف صـيقلي             
مايع مفصلي با   . ميباشد امكان پذير نبوده مگر روغن آاري بشود       

وده ويل فقـط نقـش روغـن آـاري پـرده            اينكه لـزج و لغزنـده بـ       
ــده دارد ــينوويال را بعه ــا  . س ــه ب ــوپروتئني آ ــاي گليك مولكوهل

ميكروسكپ الكرتونيكي روي سطح غضروف ديده ميشود سطح غـضروف را           
براي حرآات سبك و بدون فـشار لغزنـده مينمايـد، ويل در فـشار               
زياد مثل غضروف زانو حني راه رفنت مولكوهلاي فـوق از جـا آنـده               

در . ده و قادر به مقاومت در مقابـل آن فـشار زيـاد نيـستند              ش
. اينجا مكانيسم ديگري نقش روغن آاري مفـصل را بعهـده مـيگريد            

اين مكانيسم مربوط به فشار هيدرواستاتيك مايع مفصلي است آـه           
.  شـناخته ميـشود  Squeeze Filmاز غضروف خارج ميـشود و بـه نـام    

يرب آالژن در غضروف و خواص      بوجود آمدن اين فشار مديون ساختار ف      
ملكول نام برده مقدار زيادي آب در خود        . پروتئوگليكان ميباشد 

نگه ميدارد آه فقط در فشار زياد آزاد ميگـردد و ايـن زمـاني               
آب آزاد شده بطرف عمق     . است آه فشار زيادي به غضروف وارد آيد       

به خاطر غضروف آلسيفيه و به طرفني به خاطر ساختار فيـرب آـالژن              
تنـها راه فـرار مـايع بطـرف سـطح           . منيتواند برود ) طاق ضربي (

فشار مايع موقع خروج از     . غضروف و در امتداد فيربهاي آالژن است      
سطح غضروف حبدي است آه دو سطح مفصلي را به راحـيت از هـم جـدا                 

در اين حالت، حرآت روي يك ورقه نازك آب اجنام ميـشود            . ميسازد
 . ر آوچكي داردو بنابراين ضريب استكاك بسيا

باز سازي يا نوسازي غضروف بعهده آندروسيت است آـه هنگاميكـه            
ماتريكس فرسوده شد آنرا از بني ميربد و به جاي آن ماتريكس نـو              

ختريب ماتريكس توسط آنزمي هاي پروتئوليتيك اجنام ميگريد        . ميسازد
آه انواع خمتلف دارد و هر آدام در قسمت خاصي از فيرب آالژن يـا               

آندروسـيت مهيـشه مقـداري از ايـن         . ئوگليكان اثر ميگذارد  پروت
دسـتور ختريـب    . آنزميها را بـصورت غـري فعـال در مـاتريكس دارد           

 Tumor) و تومور نكروزيس فاآتور (IL-1) ١ماتريكس توسط اينرتلوآني 
Necrosis Factor α)منشاء ايـن سـايتوآاين هـا بافـت     .  آورده ميشود

 بـراي   (Receptor)وي سطح خود گرينده     آندروسيت ر . سينوويال ميباشد 
حتريك آندروسيت توسط اين گرينـده باعـث فعـال منـودن            . آهنا دارد 

ــزمي    ــاخت آن ــرف و س ــال از يكط ــري فع ــك غ ــاي پروتئوليتي آنزميه
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نوسازي مـاتريكس باعـث     . پروتئوليتيك جديد از طرف ديگر ميشود     
ه سامل ماندن غضروف در طول زمان ميشود و به آن اجازه ميدهد آـ             

 . آار خود را آه حرآت مفصلي باشد ادامه دهد
 

 فيزيوپاتولوژي
باز سازي غضروف قاعدتًا ميبايست تا آخر عمر ادامه يابد ويل در            

پـس از مـدتي     . زندگي روزمره چنني نبوده و حمدود در زمـان اسـت          
تعادل ختريب و باز سازي هبم خورده و غضروف تدرجيًا استحكام خـود             

 هبم خوردن اين تعادل و عامـل اوليـه آن           علت. را از دست ميدهد   
مهانطور آه ديده شـد سـينوويال، غـضروف، و          . هنوز جمهول ميباشد  

استخوان با يكديگر رابطه مستقيم داشته و فعل و انفعال هريـك            
عامل اوليه ميتواند در هرآدام بوده و       . در ديگري اثر ميگذارد   

آرتـروز وجـود    احتماًال يك نوع    . باعث هبم خوردن تعادل آلي بشود     
نداشته و براي هريك عامل اوليه و بافيت آه از آن شروع ميـشود              

مكانيسم ختريب غضروف، برعكس عامل اوليه آرتـروز،        . متفاوت است 
 . خبوبي شناخته شده است

 سطح غضروف تدرجيًا حالت صيقلي و براق خود را          از نظر ماآروسكپي  
ايان ميشود آـه    سپس زمخهاي سطحي من   . از دست ميدهد و خمملي ميشود     

شكاف هائي در غضروف ظاهر ميشود آه حالـت         . تدرجيًا عميق ميگردد  
باالخره غضروف از بني مريود و اسـتخوان        . رشته رشته به آن ميدهد    

قشر نازك استخوان زير غضروف به عنـوان        . زير آن منايان ميگردد   
اين هيپرترويف آه دفاعي بوده قادر بـه        . عكس العمل آلفت ميشود   

 در مقابل سايش حرآيت نبوده و به نوبه خود خورده ميشود            مقاومت
 . تا جائيكه آانال هاي هاورس سر به مفصل باز منايند

عكس العمل ديگر بافت استخواني ساخنت استئوفيت است آـه از حمـل             
بافـت  . پاياني غضروف بر روي استخوان بطرف بريون رشد مينمايـد         

حالـت داده و ملتـهب      سينوويال نيز در اثر ختريب غـضروف تغـيري          
اين التهاب ميتواند هيپرترويف بافت سينوويال را بوجود        . ميشود
 . در طول زمان بافت سينوويال تدرجيا بطرف اسكلروز مريود. آورد

 و با ميكروسكپ نوري اول رنگ پذيري ماتريكس         از نظر ميكروسكپي  
تغيري منوده و جباي اينكه با سافرانني مهاتوآسيلني قرمـز پـر رنـگ              

ســپس مراحــل خمتلفــي آــه در . بــشود فقــط صــورتي رنــگ ميگــردد
ماآروسكپي ديده شد زير ميكروسكپ با وضوح بيشرتي ديـده خواهـد            
شد خمصوصًا با ميكروسكپ الكرتونيكي زمخهاي سطحي و رشته رشته شدن           

هيپرترويف پالك استخواني .  جالب توجه ميباشد(Fibrillar Aspect)غضروف 
فت اسفنجي اپـي فيـز بـراي مقابلـه بـا            زير غضروف و تبديل با    

پـس از   . سائيدگي غضروف بوضوح در ميكروسكپ نوري ديـده ميـشود         
سائيده شدن استخوان و باز شدن آانال هاي هاورس به داخل مفصل            
سلوهلاي مغز استخوان به بريون تراوش مينمايند و سعي در پوشيدن           

وجـود  بدين ترتيب يك غـضروف آـاذب ب       . استخوان عريان مينمايند  
ميايد آه از استحكام الزمه برخوردار نبـوده و بـا فـشار آمـي               

 . آنده شده و از بني مريود
 

 فعل و انفعاالت بيولوژيكي
 

جمموعه فعل و انفعاالت بيولوژيكي در طول آرتروز مهانند يك سيكل           
معيوب بوده آه از يكطرف خبود تداوم داده و از طرف ديگر تدرجيًا             

 را از ختريب غضروف شروع منـائيم، مـواد          اگر سيكل . تشديد ميشود 
خترييب حاصله از غضروف به داخل مفصل رخيته و منجـر بـه التـهاب               

اين التهاب بافت سينوويال را حتريك مينمايد آه        . موضعي ميگردد 
 IL-1 ، Tumorبه عنوان عكس العمل سايتوآاين هاي خمتلفي منجمله 
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Necrosis Factor α (TNFα) و ، Interferon γ (INFγ) ــد ــح مينماين .  ترش
نتيجـه حتريـك،    . سايتوآاين هاي فوق آندروسيت را حتريك ميكننـد       

آندروسيت، مهـار سـازندگي     )پروتئوليتيك(ازدياد فعاليت آنزميي    
ماتريكس توسط آندروسيت، آپوپتوز آندروسيت، و ساخت اآسيد ازت         

پيامد هرآدام ختريـب غـضروف و بـسته    .  ميباشدNitric Oxide (NO)يا 
اين خالصه سيكل معيوب بود آه در زيـر         . دن سيكل معيوب ميباشد   ش

آمي بيشرت شرح داده خواهد شد و براي هر قسمت از سيكل امكانات             
 .درماني مطرح خواهد گرديد

 ، مواد خترييب آه باقيمانده هـاي فيربهـاي آـالژن و             :ختريب غضروف 
 پروتئوگليكان ميباشند به داخل مفصل رخيتـه و از يكطـرف توسـط            
 Aلوآوســيتهاي مــايع مفــصلي و از طــرف ديگــر توســط ســلوهلاي  

اين عمل منجر به فعال شدن سـلول        . سينوويال فاگوسيتوز ميشوند  
از طرف ديگـر    ) مكانيسم ليزو زومي  (از يكطرف، و التهاب موضعي      

در اين مرحله از سيكل معيوب، داروهـاي ضـد التـهابي            . ميگردد
 قسميت از حتريـك  سـلوهلاي        ميتوانند  با ازبني بردن التهاب جلوي      

 .سينوويال را بگريند
 سلوهلاي بافت سينوويال به عنـوان عكـس         :التهاب بافت سينوويال  

 IL-1 ، Tumor Necrosis Factor αالعمل، سايتوآاين هاي خمتلفي منجمله 
(TNFα) و ، Interferon γ (INFγ)     ترشح مينمايند آـه منجـر بـه حتريـك 

 (Receptor)ها روي سـطح خـود گرينـده         آندروسيت  . آندروسيت ميگردد 
سـايتوآاين هـا بـا      . براي هريك از سايتوآاين هاي فوق دارنـد       

امـروزه روي   . نشسنت روي گرينده خود آندروسيت را فعال مينمايند       
مواد خمتلفي براي مهار سايتوآاين ها آار ميشود آه هرآدام بـه            

ن اين مواد يـا بـصورت پـادتن بـا سـايتوآاي           . حنوي  اثر دارند   
ترآيب شده و آنرا از بـني ميـربد، يـا بـصورت گرينـده آزاد بـه                  
سايتوآاين چسبيده و مانع چـسبيدن بعـدي آن بـه گرينـده سـلويل               
ميشود، يا باالخره شبيه سايتوآاين بوده و خود روي گرينده سلويل           

در حال حاضر يك ماده ضـد       . مي نشيند و آنرا از آار مي اندازد       
TNFα     ار آمده بـه نـام    به صورت جتارتي به بازEnbrel   آـه بـصورت 

 ترآيب شده و مانع چـسبيدن آن بـه          TNFαگرينده آزاد بوده و با      
اين ماده در بيمـاري روماتوئيـد امتحـان شـده و            . سلول ميشود 

نتيجه رضايت خبشي داده است ويل هنوز مطالعه آـنرتل شـده اي روي              
 .آرتروز نشده است
 و انفعـاالت زيـر را        حتريك آندروسيت هـا  فعـل       :حتريك آندروسيت 

فعال شدن آنـزمي هـاي پروتئوليتيـك، مهـار          : بوجود خواهد آورد  
 . سازندگي ماتريكس، آپوپتوز، و تشرح اآسيد ازت

 و تشديد فعاليت آهنـا بـه چنـد          فعال شدن آنزميهاي پروتئوليتيك   
 فعال شدن آنزميهاي غري فعـال پـيش سـاخته           -١. صورت اجنام ميگريد  

. اتريكس از قبـل وجـود داشـته بـود         توسط آندروسـيت آـه در مـ       
بدينرتتيب آندروسيت ميتواند خيلي سـريع بـا فعـال منـودن آهنـا              

 فعـال شـدن ژن سـازنده آنـزمي          -٢. اقدام به ختريب غضروف منايـد     
بدينرتتيب آنزمي هاي جديـدي توسـط        . پروتئوليتيك  در هسته سلويل    

 از  آندروسيت ساخته خواهد شد آه در ماتريكس ختليه شده و آنـرا           
 IL-1(  فعال شدن ژن سازنده گرينده سايتوآاين         -٣. بني خواهد برد  

گرينـده  . در هسته سلويل و ساخت بيشرتآن توسط آندروسـيت        ) TNFαو  
هاي جديـد روي سـطح آندروسـيت نشـسته و حـساسيت آهنـا را بـه                  

 فعال شدن ژن سازنده      -٤. سايتوآاين هاي مربوطه بيشرت مينمايند    
  در هسته سلويل و ساخت آن اين بار توسط           TNFα و   IL-1سايتوآاين  

سايتوآاين هاي ساخته شده توسط آندروسيت، خـود        . خود آندروسيت 
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 آنرا بيشرت Autocrineروي گرينده هاي مهان آندروسيت نشسته و بصورت  
 Paracrineاز طرف ديگر مهـني سـايتوآاينها بـصورت          . حتريك مينمايند 

 در  Endocrine باالخره بصورت    آندروسيتهاي ديگر را حتريك ميكنند و     
جمموعه اين اعمال ختريب غضروف را      . فاصله دور نيز عمل مينمايند    

 .  تشديد مينمايد
. مواد خمتلفي براي جلوگريي از فعاليت آنزميهاي فـوق وجـود دارد           

ترتاسيكلني يكي از مهار آنندةگان خوب ميباشد آـه تـاثري آن روي             
 روماتوئيد نشان داده شـده      آنزميهاي متالوپروتئيناز در بيماري   

نشان داده شده است آـه عـصاره سـويا و           ) ١٩٩٩سال  (اخريًا  . است
جلـوي فعاليـت    ) چربي هاي غري قابـل صـابوني شـدن آن         (آووآادو  

 و جلوگريي از    IL-1حمل اثر مواد فوق روي      . آنزميهاي فوق را ميگريد   
يـز    ن  IL-8  و    IL-6در ضـمن    . فعال شدن آنزميهاي غري فعال ميباشد     

مهار مينمايد آه از سـايتوآاينهاي فعـال آننـده سيـستم اميـين              
مواد فوق باالخره فعاليت پروسـتاگالندين هـا را نيـز           . ميباشند

نـشان داده   ) ١٩٩٨سـال   (جتربه باليين آنرتل شـده      . مهار مينمايد 
است آه  اين مواد آرتروز زانو و آرتروز مفصل لگـن خاصـره را               

 Piascledine 300رت آپـسول و بـه نـام    اين مواد بـصو . هبرت مينمايند
 Pentosanمـاده  ).  مـاه ٦يـك آپـسول روزانـه مبـدت     (وجـود دارد  

Polysulfate در مطالعــات حيــواني نيــز قــادر اســت جلــوي فعاليــت 
آنزميهــاي پروتئوليتيــك را بگــريد آــه احتمــاًال از طريــق مهــار 

 TNFα و IL-1 .سازندگي آنزمي هاي فوق توسط آندروسيت ميباشد
 روي  TNFα و   IL-1 يكـي از اثـرات خمـرب         :ار سازندگي آندروسيت  مه

ماتريكس جديد آه بايد جانـشني      . آندروسيت مهار سازندگي آن است    
نتيجه اين عمل   . ماتريكس از بني رفته بشود آمرت ساخته خواهد شد        

تضعيف آار غضروف ميباشد آه هم روي قـدرت ضـربه گـريي آن اثـر                
آم شدن قدرت ضربه گـريي      . ن آاري ميگذارد و هم روي مكانيسم روغ     
 In Vitroجتربيات خمتلفـي بـصورت   . باعث ازدياد فشار موضعي ميگردد

نشان داده اند آه باال رفنت فشار روي آندروسـيت باعـث ازديـاد              
از طـرف ديگـر بـاال رفـنت         . ساخت آنزمي هاي پروتئوليتيك ميگردد    

. شودفشار موضعي باعث ايسكمي آندروسيت و احيانـًا مـرگ آن ميـ            
آمرت ساخته شدن فيربهاي آالژن مكانيسم فشار هيدرواستاتيك مـايع          
مفصلي در حال خروج از غضروف را خمتل ميسازد و بنابراين سـايش             

 .غضروف زياد شده آه خود ختريب را زياد مينمايد
Piascledine 300  با ازدياد ترشـح Transforming Growth Factor β  سـازندگي 

 و ساخت ماتريكس و ترميم غـضروف را زيـاد           غضروف را حتريك منوده   
ترتاسيكلني از طرف ديگر ترشح پروسـتاگالندين را زيـاد          . مينمايد

 Pentosan. مينمايد آه خود سازندگي مـاتريكس را حتريـك مينمايـد   
Polysulfate            نيز سازندگي غضروف را براي سـاخت پروتئوگليكـان هـا 

 .زياد مينمايد
سلوهلاي زنـده گرينـده اي      : )poptosisA(مرگ برنامه ريزي شده سلويل      

 دارند آه حتريك آن به سلول فرمان خود آشي ميدهـد،            FASبه نام   
آروماتني هسته تكه تكه شده و هسته از هم ميپاشـد            بدينرتتيب آه 

از عواملي آه ميتوانند اين آار را اجنام دهنـد          . و سلول ميمريد  
در .  را ميتوان سايتوآاينهاي فـوق را نـام بـرد و اآـسيد ازت            

 وجـود دارد آـه      Bcl2 ،  گرينده ديگري به نـام         FASمقابل گرينده   
در غـضروف آرتـروزي     . نقش آن حمافظـت در مقابـل آپوپتـوز اسـت          

بـرعكس در غـضروف سـامل       .  دارنـد  FASآندروسيت ها بيشرت گرينـده      
نتيجه آپوپتوز آزاد شـدن يكجـاي       .  بيشرت ديده ميشود   Bcl2گرينده  
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ندروسيت مرده ميباشد آه ختريب منطقه اي       آنزميهاي پروتئوليتيك آ  
 . را زياد مينمايد

در حال حاضر راه خاصي براي جلوگريي از آپوپتوز آندروسيت وجود           
 يا اآسيد ازت بطور غري مستقيم       TNFα و   IL-1ندارد ويل جلوگريي از     

هنوز راهي براي ازدياد ساخت و ظـاهر        . اين آار را اجنام ميدهد    
 .  آندروسيت شناخته شده نيست رويBcl2منودن گرينده 
از مواد اآسيد آننده سلويل است آه اخريًا  )Nitric Oxide(اآسيد ازت 

 Nitricاآسيد ازت توسط آنـزمي  . توجه زيادي را خبود جلب منوده است
Oxide Synthase يا NOSاآسيد ازت به دو طريق خمتلف .  ساخته ميشود
نـوع فيزيولوژيـك    . سفيزيولوژيك و در موارد اسرت    : ساخته ميشود 

 يـا  Continuous Endothelium Nitric Oxide Synthaseبطور دائم توسط آنـزمي  
cetNOS             توسط سلوهلاي آندوتليال ساخته ميـشود و وظيفـه مهـم آن 

اآسيد ازتي آه در موارد اسـرتس سـاخته         . گشاد نگه داشنت رگ است    
.  ميباشـد iNOS يـا   Induced Nitric Oxide Synthaseميشود توسـط آنـزمي   

. وظيفه مهم آن ازبني بردن عوامل خارجي خمصوصًا ميكروهبا ميباشـد          
iNOS             در .  در التهاب ها هم فعال ميـشود و اآـسيد ازت ميـسازد

آندروسيت نقش اآسيد ازت مضر بوده و منجر به فعال شـدن آنـزمي              
هاي پروتئوليتيك از يكطـرف و القـاي آپوپتـوز از طـرف ديگـر               

 TNFα و   IL-1د ازت بطور غري مـستقيم ترشـح         باالخره اآسي . ميگردد
 . را زياد مينمايد

) هم حيـوان و هـم انـسان    (In Vivo و In Vitroجتربيات زيادي بصورت 
در صورتيكه اين داروهـا     . براي مهار اآسيد ازت در دست ميباشد      

فاقد عوارض جانيب مهم باشند يكي از طرق بسيار مفيد مبارزه با            
نشان داده شده است آـه بعـضي        ) ١٩٩٨(ًا  اخري. آرتروز خواهد بود  

 جلـوي فعاليـت   Fluoxetine و  Amitriptylineداروهاي ضد افسردگي مثـل  
 و بتـا    E و   Cويتامني ها ماننـد ويتـامني       . اآسيد ازت را ميگريد   

 . آاروتن نيز  اين آار را اجنام ميدهند
 ختريب غضروف باعث عكـس العمـل اسـتخوان زيـر            :تغيريات استخوان 

ازدياد اين  .  ميشود و فعاليت استئوبالستها افزايش ميابد      غضروف
 خواهـد   TGFβ و   IGF1فعاليت مهراه با ترشح فاآتورهاي رشد مانند        

بود آه از يكطرف ازدياد فعاليت خترييب آندروسـيت را ميدهنـد و             
از طرف ديگر هيپرترويف بافت استخواني زير غضروف را بوجود مـي            

 در آـنرتل مهـني فاآتورهـاي رشـد          ساخنت اسـتئوفيتها نيـز    . آورند
نتيجه اين فعل و انفعاالت استخواني آلفت و سـخت شـدن            . ميباشد

در حالت معمويل اسـتخوان زيـر غـضروف         . استخوان زير غضروف است   
زيـر فـشار زيـاد، دو       . قادر به تغيري شكل در زير فشار ميباشد       

اپي فيز مفصلي آامًال روي يكديگر خوابيده و جفـت ميـشوند و در              
ازدياد سطح اتكـا باعـث پخـش شـدن          . نتيجه سطح اتكا باال مريود    

فشار ميگردد و در نتيجه مقدار آن برحسب سانتيمرت مربـع پـائني             
آلفت شدن استخوان زير غضروف مانع تطابق دو سطح مفصلي          . ميايد

اين اختالل، فشار . (Impaired Joint Surface Adaptation)زير فشار ميگردد 
:  عكـس العمـل اسـت      ٣باال ميـربد آـه پيامـد آن         داخل غضروف را    

ازدياد ساخت اآسيد ازت، فعال شدن آنزمي هـاي پروتئوليتيـك، و            
 .ازدياد آپوپتوز

 
 عوامل موثر بر آرتروز

ايـن عوامـل    . عوامل خمتلفي بر رونـد آرتـروز تـاثري ميگذارنـد          
پديده پريي، عوامل ژنتيكي، فاآتورهـاي مكـانيكي،        : عبارتند از 

 .س عمقي، عوامل التهابي، تغذيه، و هورموهناي جنسياختالالت ح
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در يك  .  از قدمي رابطه سن و آرتروز شناخته شده بود         :پديده پريي 
افـراد  % ٩٠ سالگي بـه بعـد       ٤٠در سن   ) ١٩٥٥سال  (مطالعه قدميي   

جامعه تغيرياتي به نفع آرتروز در مفاصـل انـدام حتتـاني نـشان              
تظــاهرات ) ١٩٩٨ (يــك مطالعــه اپيــدميولوژيك جديــد. ميدادنــد

 .  سال گزارش مينمايد٥٥افراد باالي % ٨٠آرتروز را در 
پديده پريي بر سازندگي آندروسـيت اثـر گـذارده و فعاليـت              •

در مبحث تضعيف سازندگي ماتريكس در      . سازندگي بطيع ميگردد  
 براي فعال منـودن آن  Pentosan Polysulfate  و Piascledine 300مورد 

 .صحبت شد
شل شدن رباطها از يكطرف و تضعيف عـضالت از طـرف            پريي باعث    •

هر دو عامل پايداري مفصل را آم مينمايـد و          . ديگر ميگردد 
باعث بروز ميكروتروماتيسم روي غضروف ميگردد آه به نوبـه          

 .خود با ازدياد فشار موضعي به سالمت غضروف صدمه ميزند
 با باال رفنت سن قطر اليه غضروف آلسيفيه  زياد ميگـردد آـه              •

از طريق آلسيفيه شـدن قـسميت از اليـه عمقـي غـضروف بدسـت                
اين مسئله ضربه پـذيري غـضروف را آـم مينمايـد و             . ميايد

 .فشار موضعي باال مريود آه عوارض آن ديده شد
 غـضروف آـه يـك قنـد پـنج           Pentosidineبا باال رفنت سن مقدار       •

جتمع اين قند در غضروف نرمـي آن        . ظرفييت است ازدياد ميابد   
 .آم منوده و ضربه پذيري را خمتل ميسازدرا 

 از قدمي اقوام يا فاميل هائي آه آرتروز در آهنا           :عوامل ژنتيكي 
اختالالت ژنتيكـي در نقـاط      . زودتر بروز مينمود شناخته شده بود     

 .خمتلفي ميتواند اثر بگذارد
 براي ساخنت فيرب آالژن نـوع       COL2Aژن  : موتاسيون ژن فيرب آالژن    •

موتاسيون آن باعث ساخنت فيرب آالژني از جنس بد         .  بكار مريود  ٢
 .ميشود آه استحكام اصلي خود را ندارد

موتاسيون در ژن سازنده اجزاي پروتئوگليكان آه باعث ساخته          •
 .شدن مولكوهلاي آوچكرت ميشود

 آه باعث آمبود اين ويتامني ميگردد و        Dاختالل در ژن ويتامني      •
 .بيشرت شدن آرتروز

آمبود اين هورمـون تـاثري مـستقيم در         . وژناختالل در ژن اسرت    •
 .زودتر بوجود آمدن آرتروز و پيشرفت بيشرت آن دارد

ــاهر  • ــيون ژن و تظ ــدنExpress(موتاس ــشرت )  ش  Messenger RNAبي
آنزميهاي پروتئوليتيك آندروسيت و در نتيجـه ازديـاد رونـد           

 .ختريب
بيــشرت گرينــده هــاي ســايتوآاينها روي )  شــدنExpress(تظــاهر  •

دروسيت و در نتيجـه ازديـاد عكـس العمـل آندروسـيت بـه               آن
 . سايتوآاينهاي خمرب
 به طرق خمتلف فشار روي غـضروف و در نتيجـه            فاآتورهاي مكانيكي 

فشار روي آندروسيت را بـاال ميربنـد و ختريـب غـضروف را تـشديد                
 .مينمايند

مطالعات جديـد مهـه     . وزن تاثري زيادي در شيوع آرتروز دارد       •
زهناي مسن چاق آرتـروز زانـو       % ٥٠. وع ميباشند مبني اين موض  

. آل آرتروز زهنـا را تـشكيل ميدهـد        % ٩١دارند آه اين عده     
  اگـر افـراد چـاق الغـر ميـشدند شـيوع              Felsonطبق حماسبات   

 .آرتروز زانو نصف ميشد
فعاليت زياد و مستمر خـود عامـل آرتـروز ميباشـد و ايـن                •

ات مطالعــ. مــسئله بوضــوح در آــارگران ديــده ميــشود    
اپيدميولوژيك جديد آرتروز زانو را در آارگراني آـه بـار           
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محل مينمايند و آرتروز انگشتان را در آارگراني آه با دست           
 .آار سنگني مينمايند نشان داده است

زيـاده روي آن    . ورزش در سالمت انسان نقش مثبت واضحي دارد        •
. بــرعكس يكــي از عوامــل بوجــود آورنــده آرتــروز ميباشــد

د ازدياد آرتروز زانو را در دونده هاي حرفـه          مطالعات جدي 
اي نشان داده است در صورتيكه دو بصورت تفرحيـي و در سـطح              

البته اخـريًا ايـن هـم زيـر         . آماتوري چنني مسئله أي ندارد    
 . سئوال رفته است

تروماتيسم از قدمي به عنوان عامل آرتروز شناخته شده بـود            •
). پـيچ خـوردگي   شكستگي مفصل، در رفتگي، پـارگي منيـسك،         (

 نـشان  Framingham Osteoarthritis Studyمطالعه جديد اپيـدميولوژي  
داد آه تروماهاي ياد شده ريسك آرتروز زانو را در مـردان            

خارج از  .  برابر افزايش ميدهد   ٣ برابر و در زنان به       ٦به  
يك تروماتيسم سنگني، تروماتيسم هائي آه بصورت مستمر وارد         

نيـز از عوامـل     ) ، ناهنجـاري مفـصلي    احنراف حمـوري  (ميشوند  
 .بوجود آورنده آرتروز ميباشند

ضــعف عــضالني باغــث عــدم اســتحكام مفــصل ميگــردد و ريــسك  •
ــد  ــاد مينمايـ ــا را زيـ ــسم هـ ــات . ميكروتروماتيـ مطالعـ

اپيدميولوژيك نشان داده است آه افراد مبـتال بـه آرتـروز            
بـرعكس  . زانو عضله چهار سر ضعيف تـري از ديگـران دارنـد           

ت عضله چهار سر ريسك ابتال به آرتروز زانـو را آـاهش             تقوي
ميدهد و در آهنائي آه آرتروز دارنـد پيـشرفت آنـرا بطيـع              

 .مينمايد
 نوروپاتي هائي آه حس عمقي را از بـني ميربنـد            :اختالالت حس عمقي  

آرتروز ميدهند آـه بـه      ) تابس، بيماري قند، سرينگوميلي، جذام    (
اين موضوع از قـدمي     .  شده است  نام آرتروپاتي نورولوژيك شناخته   

 ميباشد Leena Sharmaشناخته شده بود ويل نكته جالب مطالعات جديد 
آه نشان ميدهد آه حس عمقي اندام حتتاني افراد مبتال به آرتروز            

نكته جالب اينكه حس عمقي انـدام       . زانو آمرت از افراد سامل است     
 زانـو سـامل     حتتاني زانوي مبتال به آرتروز از طرف ديگر آه اگـر          

 .باشد آمرت است
 با ترشح زياد سايتوآاينهاي خترييب و مهچنني آنـزمي          عوامل التهابي 

ختريب غضروف ميدهنـد    ) ليزوزوم ها (هاي پروتئوليتيك لوآوسيتها    
برحسب شدت التهاب   . آه سيكل معيوب آرتروز را به راه مياندازد       

ثـل  يـك آرتريـت عفـوني حـاد م        . ختريب بيشرت يا آمرت خواهد بـود      
آرتريت استافيلوآوآي در آمرت از يك هفته اين آار را مينمايد،           

 .در صورتيكه براي آرتريت بيماري روماتوئيد چند ماه الزم است
 .  در جلوگريي از ختريب غضروف تاثري مهمي داردتغذيه

 در آرتروز جتربي حيـواني بـروز آنـرا بـه تـاخري              Cويتامني   •
 Framingham Osteoarthritis Studyمطالعـه اپيـدميولوژي   . مياندازد

نشان داده است آه افراد مبتال به آرتروز سطح سـرمي پـائني             
 از مـواد ضـد اآـسيد        Cويتـامني   .  دارنـد  Cتري از ويتامني    

آننده بوده و جلوي راديكال هاي سـوپر اوآـسايد و اآـسيد             
 . ازت را ميگريد

 نيز از مواد ضد اوآسيد آننـده ميباشـد آـه از             E ويتامني   •
 Framinghamئــوري ميبايــست مــوثر باشــد ويل مطالعــه نظــر ت

 .نتوانست تاثري آنرا ثابت منايد
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بتاآاروتن نيز مهانند ويتامني هاي فـوق ميباشـد و از نظـر              •
تئوري ميبايد موثر باشد ويل تاثري آن به وضـوح نـشان داده             

 .نشده است
 رابطه اي با بروز آرتروز ندارد ويل سـطح سـرمي            Dويتامني   •

فت آرتروز موثر است بطوريكـه آهنـائي آـه سـطح            آن در پيشر  
 . سرمي پائيين دارند پيشرفت سريعرتي پيدا خواهند منود

شيوع آرتـروز بعـد از      .  رابطه مستقيمي با آرتروز دارد     يائسگي
يائسگي بيشرت است و اين تاثري خارج از تاثري سن ميباشد بطوريكه            

ار آرتـروز   افرادي آه هورمون درماني ميشوند آمرت از بقيـه دچـ          
با توجه به اينكه هورمون درماني در زن يائسه ريـسك           . ميگردند

سكته مغزي و سكته قليب را آم مينمايد و از بـروز اسـتئوپوروز              
جلوگريي مينمايد ميبايست طبق توصيه سازمان هبداشت جهاني هر زن          
يائسه از آن استفاده منايد مگر در فاميل مستقيم او سرطان رحم            

 . داشته باشديا پستان وجود
افـراد مبـتال بـه      .   رابطه معكوس با آرتـروز دارد      استئوپوروز

يكي از داليل اين موضوع نـرم       .  استئوپوروز آمرت آرتروز ميگريند   
بودن اپي فيز استخواني در افراد استئوپوروزي است آـه امكـان            
تطابق هبرتي به اپي فيز ها در زمان فشار زياد به مفـصل ميدهـد               

علت ديگر قدرت ضربه گريي هبرت      . ار هبرت پخش ميگردد   آه در نتيجه فش   
اين استخواهنا بوده آه مقداري از فشار ضربه را در خود مستهلك            

 . مينمايند
 

 عالئم باليين
 اين عالئم در مهه آرتروزها آم و بيش ديده مي           :عالئم باليين مشرتك  

 .شود
 دردي است آه پس از مدتي حرآت و فعاليـت مفـصلي           : درد مكانيكي 

. با ادامه آار و حرآت زياد مي شود       " درد تدرجيا . بوجود مي آيد  
گاهي با شروع اسـرتاحت، حـيت       . اين درد با اسرتاحت از بني مي رود       

درد بيشرت مي شود، ويل اين تشديد موقيت بوده و با ادامه اسرتاحت             
علت آن آار زياد روي مفصل درگري و شـديد بـودن            . از بني مي رود   

 .ضايعات مي باشد
خمتصري شبيه درد التهابي مي باشـد  ): Gelling pain(درد شروع حرآت 

درد . ويل با آن فرق زيادي دارد چون خيلـي زود از بـني مـي رود               
مزبور با حرآت شروع مي شود و در اندام حتتـاني باعـث لنگيـدن               

اگـر  . پس از چند قدم راه رفنت از بـني مـي رود           . بيمار مي گردد  
 . د درد مكانيكي سپس ظاهر مي گرددآار و حرآت ادامه پيدا آر

مفصل آرتروزي حجيم مي باشد و بصورت آاذب تـصوير تـورم            : تورم
علت حجيم بودن مفصل ازدياد حجم استخواني يا        . را نشان مي دهد   

در ملس قوام اين مفصل سفت بـوده و         . هيپرترويف اپي فيز مي باشد    
به نـدرت   . بوضوح و به آساني از تورم مفصل افرتاق داده مي شود          

مفصل آرتروزي متورم گشته و درخود آب مجع مي منايد آه در مبحـث              
 .التهابي شرح داده خواهد شد

خيلي دير بوجود مي آيد، برعكس آرتريت آه        : حمدوديت دامنه حرآيت  
 .حمدوديت حرآيت از مهان ابتدا وجود دارد

حرآاتي هستند آه در يـك مفـصل طبيعـي وجـود            : حرآات غري طبيعي  
 شـل شـدن     -١. علل خمتلفي مي تواند آنـرا بوجـود آورد        . ندارند

 آم  -٣تضعيف عضالت دور مفصلي     -٢. رباطهاي مفصلي و آش آمدن آهنا     
 فرونشست اپي فيز استخواني . شدن ارتفاع غضروف مفصلي

گاه به گاه مفصل آرتروزي دچار محله التهابي مـي          : محله التهابي 
آرتـروزي اآثـر    البته از نظر فيزيوپـاتولوژي يـك مفـصل          . شود
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اوقات دچار التهاب مي باشد ويل التـهاب مـذآور بـصورت بـاليين              
گاهي التهاب مذآور حبـدي زيـاد اسـت آـه بـصورت             . ديده مني شود  

آيد و خاصيت     درد از حالت مكانيكي در مي     . باليين آشكار مي گردد   
اين بدترين حالت است زيرا اسرتاحت باعـث        . التهابي خبود مي گريد   

شود و برداشت بيمار به غلط اين خواهـد بـود آـه               تشديد درد مي  
بديهي است آه عدم اسـرتاحت مـانع        . اسرتاحت براي مفصلش مضر است    

برطرف شدن التهاب باليين گشته آه خود روند ختريب را چند برابر            
در معاينه مفصل ملتـهب متـورم بـوده و قـوام مـايع              . مي منايد 

دامنه حرآيت مفـصل    . علت تورم جتمع مايع در مفصل مي باشد       . دارد
آم مي شود آه با برطرف شدن مايع به حالت قبل خود باز             " شديدا

قدرت آاري مفصل مي تواند به مقدار زياد آم شود تـا            . مي گردد 
 .جائيكه بيمار به زمحت مفصل خود را به حرت در آورد

اينـها  . اآثر آرتروزها نقطه دردي خمتص خـود دارنـد        : نقاط درد 
"  باشند آـه فـشار انگـشت روي آهنـا شـديدا            نقاطي روي مفصل مي   

 .دردناك است
 

 .در ايران مي باشد"  شايعرتين آرتروزها خمصوصا :آرتروز زانو
درد در حمل زانو، چه در قسمت قدامي چه در قسمت خلفي، حـس مـي                

درد به اطراف انتشار داشته و مي تواند تـا مـچ پـا بـه                . شود
گاهي درد در زانـو     . ابدپايني و تا آشاله ران به باال انتشار ي        

حس نشده و بصورت درد انتشاري در خلف اندام حتتاني حس مي شـود              
بـه نـدرت درد مـي       . و به غلط اداي يك سياتيك را در مـي آورد          

تواند فقط در آشاله ران حس شود و با درد مفـصل آوآـسوفمورال              
 .اشتباه شود

آشكك براي جستجوي آن بايد     . در معاينه عالمت رنده ديده مي شود      
را با دو دست گرفته و در حاليكه آنـرا روي زانـو فـشار داده                

سائيدن آشكك احساس رنده آردن چوب      . بطرف باال و پايني حرآت داد     
را در زير انگشتان دست بوجود مي آورد آه علت آن ناصاف بـودن              

اين مانور در عني حـال دردنـاك نيـز مـي            . سطوح مفصلي مي باشد   
 .باشد

بيشرت در قسمت داخلي زانو در فاصله بـني دو          نقاط دردناك مفصلي    
سطح مفصلي مي باشد آه به نام نقطـه درد داخلـي شـناخته شـده                

 دارند ) Valgus(در افرادي آه احنراف حموري بصورت والگوس . است
در حال ايستاده زانوها هبم چسبيده اند در حاليكه مـچ پاهـا             ( 

 جباي نقطه درد    مي توان نقطه درد خارجي    ) دور از هم قرار دارند    
نقطه درد خارجي در قسمت خارجي مفصل بـني دو سـطح            . داخلي داشت 

 .مفصلي قرار دارد
حمدوديت حرآيت اول در اآستانسيون آامل بروز مي منايـد بطوريكـه            
بيمار در حال خوابيده روي ختت معاينه قادر نيـست پـشت زانـوي              

ز بوجـود   حمدوديت در فلكسيون ني   " بعدا. خود را روي ختت خبواباند    
 .آيد بطوريكه پاشنه بيمار ديگر به ران مني رسد مي

حرآــات غــري طبيعــي بــصورت حرآــات جــانيب، وقــيت آــه زانــو در  
وجود آهنـا پـيش آگهـي       . اآستانسيون آامل باشد، تظاهر مي منايد     

بدي مي باشد زيرا پيشرفت آرتروز را چندين برابـر تـسريع مـي              
 .منايد

شرت از بقيـه ديـده مـي شـود و           محله التهابي در آرتروز زانو بي     
بصورت تورم مفصلي تظاهر مي منايد آه مي تواند با يـك آرتريـت              

 .حاد اشتباه شود
 

 ):آوآسوفمورال(آرتروز مفصل لگن خاصره 
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درد بيشرت در آشاله ران حس مي شود ويل مي تواند صور ديگر خبـود               
درد قدامي آه از آشاله ران تا زانو ادامه داشـته و بـا              . گريد
درد خلفـي آـه از      . ديكواللژي آرورال مي تواند اشـتباه شـود       را

ناحيه سريين تا پشت زانو انتشار داشته و با سياتيك اشتباه مي            
گاهي درد در زانو حس به تنهايي حس مي شود و توجه را به              . شود

 .غلط به اين مفصل معطوف مي دارد
ده، در معاينه مانور خاصي آه خمتص اين مفصل باشد، مثل عالم رنـ            

 .وجود ندارد
. فقط يك نقطه دردناك مفصلي وجود دارد به نام نقطه درد قدامي           

فشار آن دردناك بـوه     . اين نقطه در سطح قدامي مفصل قرار دارد       
 .و مي تواند انتشار نيز پيدا آند

حمدوديت حرآيت اول در اآستانسيون آامل بروز مي منايـد بطوريكـه            
در نيـست بـه مفـصل خـود         بيمار در حال خوابيده به روي شكم قا       

.  درجـه مـي باشـد      ١۵ تـا    ١٠حدود  " اآستانسيون بدهد آه معموال   
ــدا ــصوصا " بعـ ــر خمـ ــات ديگـ ــدوديت در حرآـ ــسيون " حمـ آبدوآـ

)Abduction(  فلكسيون آخرين حرآيت است آه حمدود مـي        . بوجود مي آيد
 درجه اجنـام مـي      ٩٠گردد و حيت در موارد پيشرفته هنوز تا حدود          

 درجـه نيـاز بـه       ٩٠ي بعضي اعمـال بيـشرت از        البته برا . پذيرد
در اين بيماران يك آار ساده روزمره آـه         . دامنه حرآيت مي باشد   

پوشيدن جوراب باشد بسيار مشكل اسـت چـون نيـاز بـه فلكـسيون               
 .آامل دارد" تقريبا

پي بردن بـه تـورم آن       . محله التهابي آمرت از زانو ديده مي شود       
 .وده و ملس آن آار آساني نيستبسيار مشكل است چون مفصل عمقي ب

 
 : آرتروز آرنج

ثانويـه و حرفـه اي مـي        " بصورت اوليه بسيار نادر است معمـوال      
 .بيشرتين مربوط به آار با مته هاي بادي مي باشد. باشد

برعكس آرتروزهاي قبلي، درد اينجا تا حـدودي تـصوير التـهابي            
درد . ايـد شبها درد بيمار را از خواب بيدار مي من        . خبود مي گريد  

حمل درد در آرنج بـوده ويل مـي         . با آار با مته بادي هبرت مي شود       
 .تواند به باال و پايني نيز انتشار داشته باشد

حمدوديت دامه حرآيت هم در حرآات اصلي يعين خم و راست آـردن مـي               
 باشد و هم در حرآات چرخشي مچ

 .حرآات غري طبيعي در اين آرتروز ديده مني شود
ابي نادر است، يا حـداقل آنقـدر حـاد نيـست آـه سـري                محالت الته 

 .روزمره را تغيري زياد بدهد
عارضه جانيب آن بسيار مهم است و در اثر فشار اسـتئوفيتها روي             

نتيجه آن فلج تدرجيي عـصب اسـت آـه          . عصب اولنار بوجود مي آيد    
باعث مجع شدن انگشت پـنجم و چهـارم شـده و حالـت چنگكـي خبـود                  

 .گريد مي
 
 

) مفاصل انتهايي و ميـاني    ( جبز انگشتان    :زهاي مفاصل ديگر  آرترو
 .باشند و نادر هستند ثانويه مي" بقيه آرتروزها معموال

 به نام نودول هـاي هـربدن يـا          :آرتروز مفاصل انتهايي انگشتان   
Heberdens Nodesدرد بـصورت دوره اي بـوده و بيـشرت    .  معروف است

 پيشرفت منـود در پـشت       وقتيكه به اندازه آايف   . جنبه سوزشي دارد  
مفصل دو برجستگي مثـل مـاش ريـز ظـاهر مـي شـود آـه در اثـر                    

پـس از پيـشرفت آامـل خمتـصري         . استئوفيت خلفي مفصل مـي باشـد      
بصورت خم شده به جلو و احنـراف جـانيب          ) تغيري شكل ( دفورماسيون  
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درد خيلي آم شده يا حـيت از بـني          " در اين مرحله معموال   . مي دهد 
 .مي رود
به نام نـودول هـاي بوشـار يـا          :  مفاصل مياني انگشتان   آرتروز

Bouchards Nodesعالئم باليين شـبيه قبلـي ا سـت جبـز     .  معروف است
ايـن آرتـروز مـي      . اينكه يك برجستگي فقط پست مفصل وجود دارد       

تواند گاهي با آرتريـت روماتوئيـد مفاصـل بـني انگـشيت ميـاني               
 آرتروز خمرب انگشتان    در نوع خمرب آن به نام     " اشتباه شود خمصوصا  

 Erosive Osteoarthritisيا 
خمتص خـامن هـاي     : Rhizarthroseآرتروز مفصل ريشه اي انگشت اول يا        

در مفـصل   . خانه دار است و آمرت در مشاغل ديگر ديـده مـي شـود             
Trapeziometacarpal              است و در معاينه يـك برجـستگي در ريـشه شـست 

 .ديده مي شود
نگشتان پا شايع بوده و مثـل انگـشتان         آرتروز مفاصل ريشه اي ا    
در شـست پـا هيپرتـرويف اسـتخواني و          . دست جنبه ژنتيـك دارنـد     

 شـناخته مـي   Hallux Rigidusحمدوديت حرآيت شديد مي دهد آه به نـام  
در موارد ديگر احنراف جانيب مهراه با غوز داخلي مي دهد آه            . شود

 ديگر پا حالت در انگشتان.  شناخته شده استHallux Valgusبه نام 
نيمه در رفتگي پيدا مي منايد آه به نـام انگـشت چكـشي معـروف                

 .است
، مچ دست، Metacarpal Joints(آرتروز مفاصل ريشه اي بقيه انگشتان 

ايـن  . ثانويـه مـي باشـند     " شانه و مچ پا نادر بوده و معمـوال        
آرتروزها برحسب مفصل مربوطه و نوع فعاليت آن عالئم خـاص خـود             

 . داشترا خواهند
 -١. دو نوع آرتروز ستون فقرات موجود است       :آرتروز ستون فقرات  
). Facet joint( آرتروز مفاصل زوائـد مفـصلي   -٢آرتروز جسم مهره 

آرتروز جسم مهره خبودي خو دردناك نبوده يـا اينكـه درد مهمـي              
ثانويه به يك ضايعه ديسكي مي باشد       " اين آرتروز معموال  . ندارد

 حمدوديت حرآيت سـتون فقـرات بيـشرت بـه علـت             .آه آن دردناك است   
 Facet Jointضايعه ديسكي مي باشد تا استئوفيتهاي حاصله آرتـروز  

تواند درد فقرات بوجود آورد ويل بسيار مورد حبث بـوده و مهـه                مي
 .شناسند آنرا به عنوان عامل درد فقرات مني

 
 عالئم آزمايشگاهي

ي التهابي حقيقي نيست    چون بيمار . آرتروز ها عالئم خاصي ندارند    
ــويل      ــوب گلب ــرعت رس ــل س ــهاب مث ــاي الت ــست ه ــراين ت ــا ب بن

 . منفي ميباشدCRPطبيعي است و ) سدميانتاسيون(
تست هاي خمتلفي براي اندازه گريي مـواد حاصـل از ختريـب غـضروف               
وجود دارد آه جنبه حتقيقاتي داشـته و هيچكـدام جنبـه تشخيـصي              

 .ندارد
 

 تصوير سازي
 براي تشخيص آرتروز، تعيني شـدت،  و پـيگريي آن            اهم تصوير سازي  

 .راديوگرايف ساده ميباشد
 عالئم راديولوژي براي مهه آرتروزها تقريبًا       :مسيولوژي راديولوژي 

يكسان بوده و اختالفات مشاهده شده بيشرت مربوط به شكل آناتومي           
عالئم قابل مشاهده عبارتنـد     . مفصل بوده تا اختاليف بني آرتروزها     

 :از
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در اثـر سـائيدگي غـضروف و آـم شـدن            : اهش فاصله مفـصلي   آ •
اين عالمت نه اختصاصي بوده و نـه        . ارتفاع آن بوجود ميايد   

 . زودرس
يك زائده استخواني منقار شـكل ميباشـد آـه از           : استئوفيت •

اين معموًال اولني عالميت است آه ديده       . آنار مفصل خارج ميشود   
يـشه آـار آسـاني      پيدا آردن آن در مراحل اوليـه مه       . ميشود
در بعضي مفاصل، در مراحل اوليه، بـصورت نـوك تيـز            . نيست

مثل زوائـد   (شدن يك برجستگي طبيعي مفصل خودمنائي مينمايد        
 ).خاري در زانوها

در صورتيكه مفـصل مبـدت      : آاهش تراآم استخواني اپي فيز ها      •
طوالني بي حرآت مانده باشد يا التهاب مفـصلي زيـاد باشـد             

اين آاهش تراآم هيچ وقت بـه شـدتي آـه در            . منايان ميگردد 
 .آرتريت هاي التهابي يا عفوني ديده ميشود خنواهد بود

تصوير مهان آلفت شـدن پـالك       : ازدياد موضعي تراآم استخواني    •
استخواني زير اپي فيز و تبـديل بافـت اسـفنجي بـه بافـت               

معمـوًال در   . مرتاآم ميباشد آه در فيزيوپاتولوژي ديـده شـد        
 . فاصله مفصلي آم شده است منايان ميگرددمنطقه اي آه

به علت نكـروز    . مهان حفره هاي داخل اپي فيز ميباشد      : ژئود •
بيـشرت در منـاطق حتـت       . منطقه اي از استخوان بوجود ميايـد      

فشار ديده ميشود و بنـابراين در قـسمت هـائي آـه فاصـله               
مفصلي آم شده است يا در جائي آـه ازديـاد موضـعي تـراآم               

 . دارد ديده ميشوداستخوان وجود
ايـن عالمـت خمـتص آرتريـت هـا          : (Erosion)خوردگي خط مفـصلي      •

ميباشــد ويل بطــور اســتثناء در آرتــروز، خمــصوصًا آرتــروز  
 .انگشتان ميتواند ديده شود

آرتروز زانو : فاصله مفصلي بيشرت در قسمت داخلي        (مفصل استخوان  
اگر آليشه خمصوص حموري يا      . آم ميشود ) تي بيا -فمور Axial   گرفته 

. شود آـم شـدن فاصـله مفـصل آـشكك و فمـور ديـده خواهـد شـد                   
در (استئوفيتها در مرحله اول بصورت تيز شدن خارهاي تـي بيـا             

آليــشه نــيم رخ (و نــوك تيــز شــدن آــشكك ) راديــوگرايف روبــرو
Axialاستاندارد و آليشه  .ديده خواهد شد)   
آرتروز مفصل لگن خاصره   : فاصله مفصلي بيـشرت در قـسمت فو        قـاني  
خارجي مفصل آم ميشود مثل اينكه سر استخوان متايل به خارج شدن            

حفـره  "در انـواع ثانويـه بـه        . از حفره مفصلي را داشته باشد     
يا " مفصلي عميق Coxa Profonda برعكس فاصله مفصلي در قسمت داخلي 

اســتئوفيتهاي آرتــروز مفــصل لگــن خاصــره متعــدد . آــم ميــشود
 ،   Fovea بـصورت برجـسته شـدن        در سر اسـتخوان فمـور     . ميباشند

حلقـه  (و گـردن بنـد سـر        ) بصورت اشك مشـع   (استئوفيت حتتاني سر    
اسـتئوفيت حفـره مفـصلي بـصورت        . ديـده ميـشود   ) مرتاآم دور سر  
و ) پرده دوبـل  (، فوقاني داخلي    )پيش بام آوتيل  (فوقاني خارجي   

آاهش تراآم استخواني اپي فيزهـا، ازديـاد        . حتتاني ديده ميشود  
. اآم، و خمصوصًا ژئود هاي متعدد بسيار شايع استموضعي تر  

آرتروز آرنج : استئوفيتهاي متعدد و درشت دارد     . مهني استئوفيتها  
. فشار مياورند) آوبيتال(هستند آه روي عصب اولنار   

آرتروز انگشتان : اسـتئوفيتها بيـشرت در آليـشه نـيم رخ ديـده             
خوردگي مفصلي . ميشوند (Erosion) در نوع Erosive Osteoarthritis  ديـده 

.ميشود  
آرتروز فقرات : بصورت آم شدن فاصله بني دو مهره منايان ميـشود         . 
. استئوفيت ها از اطراف جسم مهره بصورت منقار آالغ بريون ميزند          
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تــصوير راديولــوژي آن آــامًال بــا ســندمسوفيت آــه خمــتص بيمــاري 
سـندمسوفيت  . اسپونديل آرتريت آنكيلوزانت ميباشد متفـاوت اسـت       

سـندمسوفيت هـاي    . باريك است در صورتيكه استئوفيت آلفت ميباشد      
مهره فوقاني و مهره حتتاني هبم مريسند و يك پل استخواني تـشكيل             

سـندمسوفيت  . ميدهند در صورتيكه استئوفيتها هيچوقت هبـم منريسـند        
بصورت عمودي از مهره دور ميشود در صورتيكه اسـتئوفيت بـصورت            

ديدن اسـتئوفيتهاي مفاصـل زوائـد       . دمورب به بريون رشد مينماي    
(مفصلي مهره  Facet Joint مشكل بوده و نياز به آليشه خمصوص دارد ) 

).٤/٣آليشه (  
 استفاده منود، CT Scan ، MRIتصوير سازي هاي ديگر: ميتوان از 
ويل معموًال نيازي به آهنا نيست چـون فقـط زودتـر عـالمي را نـشان                 

فرتاقي يا عوارض جانيب ميتواند     بيشرت براي تشخيص هاي ا    .  ميدهند
مثًال آيست پوپليته اي آه مايع مجـع آـرده باشـد بـه              . بكار رود 

 ديده ميشود، ويل نيازي به آن نيست چون يك معاينه MRIراحيت در 
. باليين دقيق مهان آار را مينمايد  

اسكن راديوايزوتوپ آاربردي ندارد ويل اگـر بـراي آـار ديگـري             
دانست آه اآثرًا مفاصـل آرتـروزي ازديـاد         اجنام شده باشد بايد     

جذب ماده راديوآآتيو را نشان ميدهند بنـا بـراين نبايـد بـا              
.متاستاز اشتباه آرد  

 
 درمان .١

عواملي آه در مرحله بيوپاتولوژي ميتوانند بـه عنـوان درمـان            
بكار روند و يا روند عوامل موثر بر آرتروز را تغيري دهنـد در              

 .ه ميشوند خالص١٧ و ١٦دو شكل مشاره 
درماهناي فوق مهانطور آه ديده شد در مراحل خمتلف ميتواند مـوثر            

قدميي ترين اين داروها آـه الزم اسـت بيـشرت در بـاره آن               . باشد
 .صحبت شود داروهاي ضد التهابي است

 دو دسته بزرگ وجود دارد، داروهاي       :انواع داروهاي ضد التهابي   
 .ضد التهابي غري اسرتوئيدي و اسرتوئيدها

داروهاي ضد التـهابي غـري اسـرتوئيدي بـه دو دسـته تقـسيم                •
 يـا  )1oxygenase -Cyclo(١ميشوند، داروهاي ضد سيكلواآـسيژناز  

1COX 2(  ٢  و داروهاي ضد سيكلواآسيژنازoxygenase -Cyclo( يا 
COX2 .   داروهاي ضد التهابي موجود در بازار داروئي ايـران

ن گروه به علت مهار     داروهاي اي .  مهه از گروه اول ميباشند    
COX1   جلوي ساخته شدن پروستاگالندين هاي فيزيولوژيك مفيـد 

در . بدن را هم به مهراه پروستاگالندين هاي التهابي ميگريند        
نتيجه ايـن مهـار، عـوارض گوارشـي و آليـوي دارو بوجـود               

 COX2اخريًا روي داروهائي آار ميشود آـه بـا مهـار     . ميايد
جلـوي پروسـتاگالندين هــاي    فقـط  COX1بـدون دسـت زدن بـه    

ــاي      ــتاگالندين ه ــا پروس ــاري ب ــه و آ ــهابي را گرفت الت
اگر از نظر تئوري اين عمل جالب       . فيزيولوژيك نداشته باشد  

 را ازبـني نـربد و   COX1است، از نظر عملي هنوز داروئي آـه   
داروهـاي ضـد   .  محلـه منايـد آـشف نـشده اسـت     COX2فقط بـه   

نـد مهـه مبقـدار قابـل      بودن را دارCOX2التهابي آه ادعاي  
 را نيز مهار منوده و عوارض جانيب زيادي دارنـد  COX1توجهي  

 ).  Meloxicamمثل (
اشكاالت مصرف آن به مراتب آمرت از داروهاي ضـد          : اسرتوئيدها •

التهابي غري اسرتوئيدي است بشرطي آه انديكاسـيون مـصرف آن           



 ٦٨

آـم  يكي از فوائد بزرگ آهنا تاثري بسيار        . دقيقًا رعايت شود  
 .روي پروستاگالندين هاي فيزيولوژيك مفيد براي بدن است

 انديكاسيون اصـلي ايـن      :انديكاسيون مصرف داروهاي ضد التهابي    
مصرف آهنا بايد مهـراه بـا       . داروها محله التهابي آرتروز ميباشد    

 . اسرتاحت آامل مفصلي باشد
با اينكه هنوز در آتاهباي مرجع از داروهـاي ضـد التـهابي غـري               

وئيدي براي درمان درد مزمن مكانيكي نيز نام برده ميـشود،           اسرت
فيزيوپاتولوژي و بيوپاتولوژي آرتروز بوضوح مـضر بـودن آن را           

 .علت آن نكات زير ميباشد. نشان ميدهد
نبودن درد باعث استفاده بيشرت و فشار بيـشرت         : مهار حس درد   •

 .روي مفصل ميشود آه عواقب آن ديده شد
 باعث تضعيف سازندگي غضروف از يكطـرف        :مهار پروستاگالندين  •

 . از طرف ديگر ميشودIL-1و تشديد آپوپتوز و ازدياد ترشح 
 .عوارض جانيب دارو خمصوصًا عوارض گوارشي آن •

  :درماهناي ديگر
از قدمي اسرتوئيدها بصورت تزريق داخل مفـصلي        : تزريق موضعي  •

له انديكاسيون آن مح  . بكار مريفت ) انفيلرتاسيون داخل مفصلي  (
التهابي آرتروز ميباشـد، خمـصوصًا اگـر مقـاوم بـه درمـان              

معموًال يك تا سه تزريق به فاصله يك هفته         . استاندارد باشد 
اخـريًا از اسـيد     . رتارد استفاده ميشود  -از يك حملول سولوبل   

به عنـوان مـاده تزريـق شـونده         ) هيالورونان(هيالورونيك  
 روغن آـاري    فلسفه مصرف آن آمك به سيستم     . استفاده ميگردد 

.  تزريق هفتگي مـصرف ميـشود      ٣داروي فوق بصورت    . مفصل است 
بـا  . نتايج آن ميتواند تا چند مـاه ادامـه داشـته باشـد            

اينكه داليلي به نفع مفيد بودن اين متد وجـود دارد هنـوز             
 آه مـصرف  (Paul Diepp)قانع آننده نبوده و حيت بعضي معتقدند 

 .آن آامًال بيهوده است
قبًال به عنوان گرم آننده موضعي يا فقـط چـرب           : پماد موضعي  •

بــديهي اســت آــه بــا شــناخت . آننــده موضــعي بكــار مريفــت
فيزيوپاتولوژي و بيوپاتولوژي آرتروز درمان فوق هيچگونـه        

اخـريًا بـه پمادهـاي موضـعي        . جائي در درمان امروزي ندارد    
داروهاي ضد التهابي غري اسرتوئيدي اضافه شده است آه تنـها           

 . چند برابر منودن قيمت استفايده آن
بيمـار موقـع اسـتفاده از آهنـا احـساس           : زانوبند و مشابه   •

بديهي است آه فايده    . استحكام بيشرتي در مفصل خود مينمايد     
آن فقط سوبژآتيو بوده و هيچگونـه تـاثري حقيقـي در رونـد              

 .آرتروز ندارد
داروئي بسيار قدميي اسـت آـه دوبـاره         : آوندروئيتني سولفات  •

امـروز در اروپـا و امريكـا        . وجه قرار گرفته اسـت    مورد ت 
مورد توجه بسياري از بيماران ميباشد آـه معتقدنـد تغـيري            

هنـوز  . حمسوسي در درد و قدرت آاري مفصل بوجود آورده اسـت          
مطالعه آنرتل شده اي وجود ندارد آه فايـده ايـن مـاده را              

اين دارو هنوز در امريكـا بـصورت        . بصورت علمي ثابت منايد   
Food Supplement فروخته ميشود و FDA  آنرا بصورت دارو قبـول 

چون ماده فوق يكي از مواد طبيعي بدن ميباشـد          . نكرده است 
و مــصرف آن هيچگونــه عارضــه جــانيب نداشــته اســت عــده اي 

 آه مصرف آن با اينكه هنـوز فوائـد آن   (Paul Diepp)معتقدند 
 .بصورت علمي ثابت نشده است اشكايل ندارد



 ٦٩

مهـانطور آـه از نوشـته       : اني آه بتوان امروز بكار برد     متد درم 
هاي فوق پيدا است درمان آرتروز مقداري سليقه اي ميباشـد گـو             
اينكه فيزيوپاتولوژي و بيوپاتولوژي امروزي مقـدار زيـادي از          

فرمـول زيـر را ميتـوان بـه         . سليقه اي بودن آنرا آاسته انـد      
 .عنوان يك درمان معقول و امروزي بكار برد

 اسرتاحت چند روز تا دو هفته بر حسب شـدت           -١: له التهابي مح •
نـوع آن   .  داروي ضد التـهابي در مـدت اسـرتاحت         -٢. التهاب

بسته به سليقه پزشگ و شناخت بيشرت او از داروي مورد نظـر             
ــد ــيون  -٣. ميباش ــب انفيلرتاس ــخ مناس ــدم پاس ــورت ع  در ص
 .اسرتوئيد

وريكه تا آجنـا     فعاليت مناسب بط   -١: درمان زمينه اي آرتروز    •
آه ممكن است مفصل مبـتال، بـدون مـصرف مـسكن يـا داروي ضـد                 

 متناسب منـودن وزن بـا رژمي        -٢. التهابي، احساس درد ننمايد   
 مصرف مواد ضـد     -٤.  تقويت عضالت جنب مفصلي    -٣. غذائي مناسب 

اين مواد در سبزجيات و ميـوه       . اآسيد آننده و ضد اآسيد ازت     
ا را بصورت دارو نيز مصرف منـود        ميتوان آهن . جات پيدا ميشود  

 اگـر   D ويتـامني    -٥).  ، بتاآـاروتن   E ، ويتـامني     Cويتامني  (
سـويا در   - عصاره آووآادو  -٦. بيمار آمبود آنرا داشته باشد    

 هورمون درماني در زهناي يائسه اگـر        -٧. صورت دسرتس بودن آن   
در فاميل مستقيم آهنا سرطان پستان يـا رحـم وجـود نداشـته              

اگـر در   ) گلوآـوزامني (صرف آونـدروئيتني سـولفات       م -٨. باشد
 .دسرتس باشد

•  
                                                               

 دآرت شهربانو مقصود نيا
                                      تياستئوآرتر              
 متخصص طب ساملندي

عبارتست از اختالل غضروف هيالني و استخوان ساب کوندرال که 
عمدتًا مفاصل دست، مهره ها و مفاصل اندام حتتاني را گرفتار مي 

 .سازد
استئوآرتريت شايعرتين بيماري مفصلي بوده و عامل اصلي 

اگر چه پريي به خودي .  سال مي باشد۶۵ناتواني در افراد باالي 
خود باعث استئوآرتريت مني شود ويل تغيريات وابسته به سن در 
سلوهلا و ماتريکس غضروف احتماًال ساملندان را مستعد اين بيماري 

ساير عوامل مستعد کننده احتمايل عبارتند از چاقي، . مي سازد
و )  لگنمانند ديسپالزي(ضربه ها، ناهنجاريهاي مادرزادي 

 ).مثل آرتريت التهابي(بيماريهاي اوليه مفصل 
 
 :عالئم، نشانه ها و تشخيص. ١

تشخيص معموًال براساس شرح حال بيمار، مشاهدات باليين و 
 .عکسربداري ميسر مي باشد

 درد متناوب يا مداوم در :عالئم و نشانه هاي استئوآرتريت 
خواني و تغيري مفصل مبتال که با حمدوديت حرکت، هايپرترويف است

درد با اسرتاحت هبرت و با حرکت تشديد شده . شکل مفصل مهراه باشد
 .و با عالئم التهابي اعم از قرمزي و تورم مهراه مني باشد

 .ـ پيشرفت بيماري آرام است
 : بيمار داراي عالئم)Ray-X(راديولوژي  

 )نوک پرنده(ـ استوفيت 
 ـ ميکلروز ساب کندرال
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 مفاصلـ فاصه آسيمرتيک بني 
براي ) MRIجتويز (در بعضي مواقع پزشک نياز به مشاورة ختصصي 

 ممکن است براي WBC و CRP و ESRآزمايشات مثل . تشخيص دارد
 .تشخيص افرتاقي جتويز گردد

 
 :درمان. ٢

هدف از درمان رفع درد و کم کردن حمدوديت هاي عملکردي مي 
 را بايد نقائص عملکردي بيمار و ترجيح وي براي درمان. باشد

به بيمار بايد در مورد درمان بيماري آموزش داد . در نظر گرفت
تا انتظارات غري واقع وي از درمان، باعث خدشه دار شدن ارتباط 

 .پزشک ـ بيمار و شکست درمان نشود
استئوآرتريت بدون عالمت مشخص در راديولوژي به درمان 

 .احتياجي ندارد
 :درمان غري داروئي. ٣

پيکره ) رواني و جسماني(اروئي، توانبخشي اقدامات غريد
. اصلي درمان بوده و براي مهة بيماران بايد بکار برده شوند

شناخت و رفتار درماني با هدف افزودن حتمل درد و ارتقاي حترک و 
در . اعتماد به نفس بسيار در هببود عملکرد فرد موثر  مي باشند

 .م استنتيجه مشاوره يک تيم توانبخشي و روانشناس مه
و اجنام ) مثل استخر درماني(برنامه ورزشي مناسب 

کاردرماني براي تقويت قدرت و حمدوده حرکات مفصل در حتمل درد و 
در صورت لزوم لوازمات جانيب . بازسازي عملکرد مفصل ضروري است

براي برقراري فعاليت و تقويت استقالل ... ) از قبيل عصا و ( 
ش وزن به ساملنداني که اضافه وزن کاه. ساملند جتويز خواهند شد

اينجا نيز نقش فيزيوتراپيست و کاردرمان . دارند توصيه مي شود
 .در رويکرد تيمي به بيمار آشکار است

 
 :درمان داروئي. ۴

درمان داروئي وقيت جتويز مي شود که درمان غري داروئي جواب 
ز آستامينوفن اولني دارويي است که براي درد جتوي. مناسيب ندهد

دقت شود که متام افراد . مي شود زيرا عوارض جانيب کمرتي مي دارد
 مني دهند و پزشک مي تواند بعد از NSAIDيک نوع جواب به داروي 

 (Coxz inhibitors) ديگري راجتويز کند NSAID ساعته ٧٢ ـ ٢۴ارزيابي 
. کمرتي اجياد مي کند) مانند خونريري معده(عوارض جانيب گوارشي 

 . آورده شده است١کني دهندة درد بطور خالصه در جدول داروهاي تس
 دارو درماني در استئوآرتريت. ١جدول 

 دارو دوز معمول
NSAIDs 

650-1300 mg q4-6 hours Aspirin 
50-75 mg bid Diclofenac 
250-500 mg bid Diflunisal 
600-1200 mg/day in 2-4 doses Etodolac 
300-600 mg tid or qid Fenoprofen 
200-300mg/day in 3-4 doses Flurbiprofen 
400-800 mg tid or qid Ibuprofen 
25-50 mg bid or tid Indomethacin* 
25-75 mg tid or gid Ketoprofen 
50-100 mg tid or qid Meclofenamate sodium 
1000-2000 mg/day Nabumetone 
250-500 mg bid Naproxen 
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275-550 mg q 6-8 hours Naproxen sodium 
2-4 g/day Nonacetylated salicylates 
600-1800 mg/day Oxaprozin 
10-20 mg once/day Piroxicam 
150-200 mg bid Sulindac 
200-600 mg tid Tolmetin sodium 

COX-2 Inhibitors (less digestive side effect) 
100-200 mg daily or bid Celecoxib 
25-50 mg daily Rofecoxib 

 تا حد ممکن براي ساملندان خباطر عوارض جانيب بر سيستم اعصاب *
 .مرکزي جتويز نشود

اگر الزم باشد مي توان از اپيويدها به بطور مناسب با 
 نيز مي Capsaicin يا NSAIDکرمهاي . پيشگريي يبوست استفاده منود

 .قرصها استفاده شوندتوانند به تنهايي يا  بصورت مکمل 
 

اگر داروهاي ذکر شده درد را هببود نبخشيدند، مشاوره ختصصي 
الزم است و ) روماتولوگ يا آنستزيست متخصص در درمان درد(

احيانًا جتويز تزريق کورتيکويدهاي داخل مفصل توسط متخصص يا 
 .پزشک عمومي که در اين زمينه آموزش ديده است، اجنام گردد

 
 :حيدرمان جرا. ۵

چنانچه اقدامات غريداروئي وداروها در کنرتل درد و 
بازتواني عملکردي بيمار مفيد واقع نشوند بايد به بيمار 

 .امکان درمان جراحي را توضيح داد و مشاوره ختصصي درخواست منود
 
 

 
 


