
 چیست Ricketsراشیتیسم یا نرمی استخوان 

 چِ کساًی تیشتش دس هعشض اتتالء تِ ساشیتیسن یا ًشهی استخَاى ّستٌذ

 عالئن ساشیتیسن یا ًشهی استخَاى

 دسهاى ًشهی استخَاى

  پیشگیشی اص تشٍص ساشیتیسن

ضعیف شذى  ساشیتیسن یا ًشهی استخَاى یک تیواسی استخَاًی دس تچِ ّا است کِ هَجة

استخَاى، پاّای پشاًتضی، ٍ تغییش شکل دس اًذام ّا هیشَد. دس ایي تیواساى تِ دالیلی کلسین، 

 فسفش یا ٍیتاهیي دی تِ اًذاصُ کافی دس اختیاس تَلیذ استخَاى قشاس ًویگیشد.

 چِ کساًی تیشتش دس هعشض اتتالء تِ ساشیتیسن یا ًشهی استخَاى ّستٌذ

 اى دس هعشض اتتال تِ ًشهی استخَاى ّستٌذافشاد صیش تیشتش اص دیگش

طَالًی فقط اص شیش هادس تغزیِ  هذت تِ ای تچِ اگش پس ًذاسد صیادی دی ٍیتاهیي هادس شیش •

 کٌذ هوکي است دس خطش اتتالء تِ ساشیتیسن تاشذ.

  کلسین کن هصشف •

 آفتاب ًَس تاتش تا ٍ اًساى تذى پَست دس دی ٍیتاهیي:  آفتاب تاتش هعشض دس ًگشفتي قشاس •

 تاشذ ساشیتیسن ساص صهیٌِ هیتَاًذ خَسشیذ ًَس ًاکافی تاتش پس هیشَد ساختِ

پَست تیشُ داسًذ ًیاص تِ ًَس تیشتشی تشای ساخت ٍیتاهیي دی داسًذ ٍ تیشتش دس  کِ کساًی •

 ًَس کن تیشتش دس هعشض کوثَد ٍیتاهیي دی قشاس هیگیشًذ

 خطش هعشض دس هیتَاًٌذ لثٌیات ًاکافی هصشف علت تِ دسًذ حساسیت الکتَص تِ کِ کساًی •

 تگیشًذ قشاس تیواسی ایي

 

 

 عالئم راشیتیسم یا نرمی استخوان
  

هْوتشیي آًْا عثاستٌذ اص خَاب آلَدگی، شلی ٍ ضعف عضالًی، تاخیش دس سشذ، پای پشاًتضی ٍ 

تشٌج ّن هچ دست کلفت است. دس هَاسد شذیذ هوکي است شکل قفسِ سیٌِ تچِ تغییش کٌذ. 

اص دیگش عالئن حاالت شذیذ تیواسی است. پضشک هعالج تعذ اص هعایٌِ تیواس، اص سادیَگشافی 

 استخَاى ّا ٍ آصهایشات خَى تشای کوک تِ تشخیص استفادُ هیکٌذ.

 



 درمان نرمی استخوان
  

دسهاى ایي تیواسی تا تجَیض کلسین ٍ ٍیتاهیي دی است. هعوَالٌ چٌذ هاُ طَل هیکشذ تا 

تیواس تِ حذ طثیعی تشسذ. تسیاسی تغییش شکل ّای اًذام هاًٌذ پای پشاًتضی تا دسهاى  ٍضعیت

داسٍیی خَد تخَد خَب هیشًَذ. دس حاالت شذیذ تغییش شکل استخَاى ّا هوکي است ًیاص تِ 

دسهاى جشاحی داشتِ تاشذ. تا ایي حال تعضی تغییش شکل ّای استخَاًی کِ دس لگي یا قفسِ 

ٍ یا هشکالت قذی کِ تشای تیواس تَجَد آهذُ هوکي است تشای ّویشِ  سیٌِ تَجَد هیایذ

 تشای ٍی تاقی تواًٌذ.

 

 پیشگیری از بروز راشیتیسم
  

 تا اًجام اقذاهات صیش هیتَاى هاًع اص تشٍص تسیاسی اص هَاسد تیواسی شذ

ول تچِ ّایی کِ فقط شیش هادس هصشف هیکٌٌذ تایذ سٍصاًِ ٍیتاهیي دی تصَست قطشُ هک دس •

استفادُ کٌٌذ. اگش هادس شیشدُ ّن ٍیتاهیي دی تیشتشی هصشف کٌذ هیضاى آى دس شیش ٍی 

 تیشتش هیشَد.

 سٍصی تِ تایذ ًَجَاًاى دس هقذاس ایي. کٌٌذ هصشف شیش لیَاى دٍ سٍصی تا داسًذ ًیاص ّا تچِ •

 لیَاى افضایش پیذا کٌذ. 5-3

 تچِ تِ غزایی ّای هکول تصَست سا کلسین تایذ داسًذ حساسیت شیش تِ کِ ّایی تچِ دس •

 .داد

 ّای تیواسی دسهاى ٍ تشخیص داس عْذُ کِ پضشکی علن اص ای شاخِ عٌَاى تِ استَپذی

است. سایت  پیششفت ٍ تغییش حال دس دائوا است ّا اًذام ّای تافت دیگش ٍ هفاصل ٍ استخَاى

  ایشاى استَپذ حذاکثش سعی خَد سا دس تِ سٍص کشدى اطالعات رکش شذُ تِ عول هیاٍسد.

 


