استئَشًس ایوپرفکتب یب استخَاى سبزی ًبقص

ًَع  : 2ایي ًَع ضذیذتریي ًَع بیوبری است.

بِ آبی است .بیوبراى هوکي است دچبر تغییر

بیوبری شًتیکیَ هبدرزادی است کِ در آى

اغلب ایي بیوبراى بب ضکستگی بذًیب هیبیٌذ .قذ

ضکل در ستَى فقرات ،هطکالت تٌفسی ضًَذ.

استخَاى بسیبر ترد ٍ ضکٌٌذُ هیطَد.افراد

ایي بیوبر اى کَتبُ است .هوکي است رًگ

دًذاى ّبی ایي بیوبراى ّن اغلب ضکٌٌذُ است.

هبتال بِ ایي بیوبری در طَل عور خَد دچبر
ضکستگی ّبی هتعذد هیطًَذ

.صلبیْبغلب

بیوبراى آبی رًگ است  .در استئَشًس ایوپرفکتب

سفیذی چطن آًْب تغییر کٌذ .ایي بیوبراى هوکي
است دچبر تغییر ضکل در ستَى فقرات،
هطکالت تٌفسی ضًَذ .دًذاى ّبی ایي بیوبراى
ّن اغلب ضکٌٌذُ است.

شى خبصی در بذى کبر خَد را بِ خَبی اًجبم

ًَع  : 4ضذت هتَسط دارد .استخَاى بِ راحتی
هیطکٌذ .رًگ سفیذی چطن طبیعی است.
هوکي است قذ کَتبُ ٍ دًذاى ّبی ضکٌٌذُ
داضتِ ببضٌذ .تغییر ضکل ٍ دفرهیتی استخَاى
کن یب هتَسط است.

ًذادُ ٍ پرٍتئیي خبصی بِ ًبم کالشى تیپ یک بِ
درستی سبختِ ًویضَدّ .فتبد درصذ بیوبراى بِ

عالئم

ضکل تَارث از ٍالذیي بیوبری را بِ ارث هیبرًذ.
اصلیتریي عالهت ،استخَاى ًرم ٍضکٌٌذُ است.
پَست هوکي است ًبزک ٍ آترٍفیکطَد ٍ حتی

انواع

ًَر را عبَر دّذ ٍ دًذاى ّب هستعذ پَسیذگی ٍ
ًَع  : 1ایي ًَع ضبیعتریي ٍ خفیف تریي ًَع

ضکستي ضًَذ ٍ یک رًگ غیر عبدی از زرد

بیوبری است .تغییر ضکلی در استخَاى ایي افراد

کْرببیی تب خبکستری هبیل بِ آبی دارًذٍ .قتی

ٍجَد ًذاضتِ یب تغییر ضکل کوی ٍجَد دارد ٍلی

هلتحوِ آبی رًگ برٍز هیکٌذ ،یک خصَصیت

استخَاى ّب ضکٌٌذُ بَدُ ٍ بِ راحتی ضکستِ

ٍیصُ بیوبری ا ست ٍدر 90درصذ بیوبراى دیذُ

هیطًَذ .دًذاى ّبی ایي بیوبراى بِ راحتی

هیطَد .سبیر عالئن ضبهل کبّص ضٌَایی کِ

پَسیذُ ٍ ضکستِ هیطًَذ .رًگ سفیذی چطن
ایي بیوبراى هوکي است بِ آبی یب خبکستری
هتوبیل ضَد.

ًَع  : 3ایي بیوبراى ّن ضکستگی ّبی هتعذد
پیذا هیکٌٌذ .هعوَالٌ بب ضکستگی بذًیب هی آ یٌذ.
قذضبى کَتبُ ٍ رًگ سفیذی چطن آًْب هتوبیل

هکي است در طی دٍهیي تب سَهیي دِّ زًذگی
ضرٍع ضَد ٍ ضبیعبت قلبی عرٍقی ّستٌذ.
درمبن

ٍقتی استخَاى ضکستِ هیطَد ببیذ بطَر
هٌبسبی بب گچ یب بریس درهبى ضَد بیوبر
ببیذ تطَیق ضَد تب ّرچِ زٍدتر راُ برٍد.
استراحت طَالًی هذت استخَاى ّبی ٍی را
ضعیف تر کردُ ٍ احتوبل ضکستگی را

مركسآموزشي درماني نمازي

بیطتر هیکٌذ.

واحد آموزش ضمن خدمت

ٍقتی یک استخَاى بیوبر هکرراٌ ضکستِ

استئوژنز ایمپرفکتب

هیطَد یب ضکستگی در یک استخَاى جَش
ًویخَرد یب بِ علت ضکستگی ّبی هکرر در
یک استخَاى ضکل آى تغییر هیکٌذ هوکي
است ًیبز بِ اًجبم عول جراحی ببضذ .در
درهبى جراحی ایي استخَاى ّب هعوَالٌ از
هیلِ ّبی داخل استخَاًی استفبدُ هیطَد.
ررهبى دارٍیی بب استفبدُ از دارٍی
پبهیذرًٍبت صَرت هی گیرد .ایي دارٍ
هعوَال ّر  3هبُ یک ببر تسریق هی ضَد.
جْت تسریق دارٍ بیوبر در بیوبرستبى
بستری هی ضَد ٍ بِ هذت

 3رٍز هتَالی

ایي دارٍ از طریق ٍریذ دریبفت هی گردد.
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