شيوع شكستگي ستون فقرات
تحميمبتًـبىهيدّذوِ %25اصصًبىثبالتشاص 50ػبلدسآهشيىبهجتالثِؿىؼتگيػتَى
فمشاتٌذٍثبافضايؾػياييهيضاىثِػشػتافضايؾهييبثذ(ؿىل )1ثِطَسيوِاصّش 3
 .صى،يهصىدسػي 75ػبلگيحذاللداساييهؿىؼتگياػت
ّوچٌيي،تخوييصدُؿذُاػت 7هيليَىصىًظادلفمبصيهؼتمشدسآهشيىبثبالتشاص 50ػبل،
.داسايؿىؼتگيػتَىفمشاتثبؿٌذ
دسهطبلؼِهـبثْيتخوييصدُؿذُاػتوِدسّشػبلحذٍد 500/000صىلفمبصيهؼتمش
دسآهشيىبدچبسؿىؼتگيجذيذػتَىفمشاتهيؿًَذ.هطبلؼبتگؼتشدُثشسٍي 17342صى
ثبالتشاص  50ػبلدساسٍپبثيبًگشؿيَعلبثلتَجِؿىؼتگيػتَىفمشاتاػتوِدسّشػبل
.هَاسدجذيذيًيضثِآىافضٍدُهيؿَد

شكستگي مهره ها و خطر شكستگي هاي بعذي
ثِخَثيثبثتؿذُاػتوٍِجَدؿىؼتگيلجليهْشُاي،
خطشؿىؼتگيّبيثؼذيساافضايؾ هيدّذ.ثذٍىدسًظش
ثيوبس،ؿىؼتگيلجليهْشُ،ثِطَسلبثلتَجْياييخطشساافضايؾ هيدّذ(  BMDگشفتي
 ).جذٍل1

پبييي،خطشؿىؼتگي BMDثِػالٍُثِخَثيثبثتؿذُاػت
هيدّذ.تمشيجبيهدِّلجلآلبي ّبيآيٌذُساافضايؾ
ًٍتبيجؿىؼتگي BMDثبثتوشدوِتشويتاػتفبدُاصRoss
هْشُ،فبوتَسپيؾگَييوٌٌذُلَيتشيثشاي تؼيييخطش
).ؿىؼتگيّبيثؼذياػت(ؿىل 2
پبيييٍيههَسدؿىؼتگيهْشُ،خطشؿىؼتگيثؼذيآى  BMD25ثِطَسهثبليهثيوبسثب
ثبالٍثذٍىؿىؼتگيهْشُاػت.ثبتَجِثِاييهَضَعدس  BMDثشاثشثيـتشاصثيوبساىثب
هتَػطٍيههَسدؿىؼتگيهْشُ،خطشؿىؼتگيثؼذيدليمبدٍثشاثشثيـتش  BMDثيوبسيثب
.پبيييٍثذٍىػبثمِؿىؼتگياػت  BMDاصثيوبسيثب

دسحبلحبضشاوثشتلويوبتپضؿىبىهٌحلشاثشاػبعًتبيج
ثذٍىداًؼتيٍضؼيتؿىؼتگيهْشُ)اػتوِثش (BMD
پبيييداسًذدس BMDاػبعآىتٌْبآىدػتِاصثيوبساًيوِ
هؼشمخطشثباليؿىؼتگيلحبظهيؿًَذ.ثِّشحبل
ّوبًطَسوِدسؿىل 2ديذُهيؿَدٍ،اضحاػتوِحتي
ثبالٍيههَسدؿىؼتگيهْشُ،خطشهختلشا BMDثيوبسيثب
پبييياهبثذٍىؿىؼتگي  BMDثبالتشيًؼجتثِثيوبسيثب
داساػت.ثذيْياػتوِؿىؼتگيّبيهتؼذدهْشُاي،خطشثيـتشيثشايؿىؼتگيّبي
).ثؼذيايجبد هيوٌذ(ؿىل 3
پبيييٍدٍيبچٌذهَسدؿىؼتگي  BMDخطشؿىؼتگيّبيثؼذيدسثيوبساًيوِداساي
ثبالٍثذٍىؿىؼتگيّؼتٌـذ.ثشاػبع ّ BMDؼتٌذ75ثشاثشثيؾاصثيوبساًياػتوِداساي
ٍؿىؼتگيهْشُ،هيتَاًينخطشؿىؼتگيثؼذيساثبدسكذ  BMDاييدادُّبثبتؼيييتَام
.ثيـتشيتؼيييوٌين
تشخيص باليني شكستگي مهره
اگشچِؿىؼتگيّبيهْشُايدسصًبىيبئؼِؿبيغاػتاهبتـخيقثبليٌيآىثذٍى
ساديَگشافيهـىلاػت.هطبلؼبتهتؼذدًـبىهيدّذاصّش 4ؿىؼتگيهْشُايتٌْبيىيثِ
طَسثبليٌيتـخيقدادُهيؿَد.ػذمتـخيقثبليٌيؿىؼتگيّبهشثَطثِ 2ػلتاػت.
هوىياػتّيچًـبًِثبليٌيٍجَدًذاؿتِثبؿذ يبدسكَستٍجَد،تؼيييػلتآىهـىل
ثبؿذچشاوِهيتَاًذهٌـبّبيهختلفيداؿتِثبؿذ.ثِطَسهثبلتخوييصدُهيؿَدوِ
تٌْب%1ووشدسدّبهشثَطثِؿىؼتگيّبيهْشُاػت.دسًتيجِؿىؼتگيهْشُؿهثبليٌي
ؿبيؼيدسثيوبساىهشاجؼِوٌٌذُثب ووشدسدًيؼتهگشايٌىِووشدسدثِػلتضشثِثِووش
.ثبؿذ
وبّؾلذػالهتديگشياصؿىؼتگيهْشُاػتوِتـخيقثبليٌيآىًيضهـىلاػت.گبّي
وبّؾلذطجيؼياػتثِػٌَاىهثبلثبافضايؾػيفـشدگيديؼهّبيثيـيهْشُاياتفبق
هيافتذ،هطبلؼبتًـبىهيدّذوبّؾلذًـبًِهطوئٌيثشايؿىؼتگيًيؼت.اگشوبّؾ
لذثِ 4ػبًتيهتشٍثبالتشثشػذوِهيتَاًذثِػلتؿىؼتگيّبيهتؼذدثبؿذٍدسايي
هَاسدآػيتٍاسدُلبثلتَجٍِججشاىًبپزيشاػت.ثبتَجِثِاييداليلاصّش 4ؿىؼتگي
هْشُتٌْبيىيثِطَسثبليٌيتـخيقدادُهيؿَدً .تيجتبؿىؼتگيّبيهْشُايثًِذستدس

ثشسػيّبيثبليٌيثيوبساىهَسدتـَجـِلـشاسهـيگيـشدٍاحتوـبلايٌىِاييثيوبساى
.دسآصهبيـبتسٍتيياػتئَپشٍصثِساديَگشافياسجبعؿًَذً،يضاًذناػت

تشخيص شكستگي ها برا ساس
راديوگرافي
دسحبلحبضشتـخيقؿىؼتگيّبتَػط
فيلنّبيساديَلَطيكَستهيگيشدوــِ
هـْــبستساديــَلـَطيؼـتثـِايـياهـش
هْشُّب ووـهؿبيبًيهيوٌذ.ثشايياػبع
ثِدٍدػتِؿىؼتِيبػبلنٍثشاػبعتغييش
ويفيدسظبّشهـْـشُتـمـؼـينثٌذيهيؿًَذ.ؿىؼتگيّبيهْشُّوبًٌذؿىؼتگيّبي
ػبيشلؼوتّبياػىلتثذىاػتوِثباًَاعهتفبٍتتغييشؿىل(ؿــىـــل )4وـــِ
ؿـــىـــؼـــتـــگــــيلــــِؿــــذگــــي"ٍ" Wedge"،ؿــىــؼــتـگــي"ؿـــبهـــل
ؿــىــؼــتــگــــيهمؼشالطشفيي"اػتهـخقهيؿَد.ثِػالٍُؿذتاييؿىؼتگيّب "
(وِدسثبالروشؿذ)دسؿـىـؼتگيهْشُثبتَجِثِؿشايط(ضشثِاي،اػتئَپشٍصٍغيشُ)
.هتغيشاػت
ثـشايثـْـجـَداسصيـبثـي،طـجـمِثٌذيٍتـشيحؿـىـؼـتـگـيّـبيهـْـشُدسهـطـبلـؼـبت
ايي .ثـبلـيٌيٍاپـيــذهـيــَلــَطيــه،تـىـٌـيــهّــبيدسجـِثـٌـذيپيـشفتوشدُاًذ
.تىٌيهّبيطجمِثٌذيهذلدفَسهيتيٍؿذتآىساهـخقهيوٌذ
يب 25-20%دسثشسػيّبيتلَيشيصهبًيهيضاىاستفبعهْشُ(لذاهي،خلفييبهيبًي)ثِ
دسسٍؽًـيـوــِ  .ثيـتشوـبّـؾيـبثـذثِػٌَاىدفَسهيتيدسًظشگشفتِهــيؿــَد
ووـي،دسجـِثٌـذيدفَسهيتيؿبهلؿىؼتگيّبيهْشُ(دسجِ
)3ٍ2ٍ1اػـتوـِثـبهـْـشُػبلن(دسكَستيوِ
دفـَسهـيـتـيثـِدسجـًِ1ـشػـيـذُاػـت)هـمبيؼِ
هــيؿــَد.ثـِػـالٍُاصايـيسٍؽطـجـمـِثـٌـذيهيتَاىدس
تؼيييؿىؼتگيٍدسجِدفَسهيتياصًظـشووـياػتفـبدُوـشد
وـِاسصيـبثـيولـيثـبهـخـقوـشدىػطحاًتْبييهْشٍُ
اًذاصُگيشيپبساهتشّبيظبّشيّوبًٌذاستفبعٍػطحهْشُاًجبم
هيگيشد.ثشسػيدفَسهيتياصًظشوويدسهطبلؼبتداسٍيي
.ثؼيبسهفيذٍاسصؿوٌذاػت
روشهاي جايگسين راديوگرافي
،هذل DXAتلـبٍيـشًيـنسخاصػتـَىفمـشاتثـبويفيـتثـبالتـَػـطػيؼتـنّـبي

ؿـىــل)5يــهسٍؽجــبيـگــضيــيػـولـيٍثـبلمـَُثـشايساديـَگـشافـي (Fan-Beam
ثبويفيتثبالوِ، Fan-Beamهذل DXAاصؿىؼتگيّبيػتَىهْشُاػت.ػيؼتنّبي
داسد،هيتَاًذفمطدس 10ثبًيِاصسخًٍينسخػتَى  CTفٌبٍسيهـبثْيثبػيؼتنّبي
وِثشاي، Fan-Beamهذل DXAفمشاتتلَيشثشداسيوٌذ.دسحميمتويفيتتلبٍيش
اػتوِهيضاىدصدسيبفتي  CTتـــخيقؿىؼتگيهْشُّباػتفبدُهيؿَدهـبثِتلبٍيش
 .ثشاثشووتشاصساديَگشافيػٌتياػت  DXA، 100اؿؼِدستلبٍيش
اصػتَىفمشاتثِكَستالىتشًٍيىيرخيشُهيؿًَذّ،شتلَيش  DXAاصآًجبوِتلبٍيش
ٍسٍدياصػتَىفمشات ساهيتَاىدسيهًوبيهٌفشدًـبىدادٍاييهؼئلِاهىبى
ثضسگٌوبيييهًبحيِخبفسافشاّنهيوٌذّ.وچٌييٍضَحٍويفيتتلَيشسا هيتَاىاص
طشيكوبهپيَتشتٌظينوشد،دسحبليوِثباػتفبدُاصتىٌيهساديَگشافي،فيلنّبيجذاگبًِاياص
هَسدًيبصاػتٍتغييشاتهَسدًظشساًويتَاىاػوبلوشد Toracic

ٍ ًَ Lumberاحي

(اگشچِدسساديَگشافيديجيتبليجذيذاييتَاًبييالىتشيىيثبّضيٌِثباللبثلاًجبماػت).ثِ
ساوِثِكَستالىتشًٍيىيرخيشُهيؿَد هيتَاىثب  DXAػالٍُتلبٍيشحبكلاصػيؼتن
تلبٍيشحبكلاصهشاجؼبتثؼذيثيوبسهمبيؼِوشد.اگشچٍِضَحتلبٍيشساديَگشافيػٌتي
دس DXAاػتاهبهطبلؼبتثؼيبسياصهضايبيتلبٍيش ، Fan-Beamهذل DXAثبالتشاص
.اسصيبثيوويٍظبّشيؿىؼتگيّبيهْشُ،گضاسؽهيوٌذ
ٍّوىبساًؾگضاسؽ Hansاٍلييثبستَػط، Fan-Beamهذل DXAاهىبىثشسػيتلبٍيش
ٍ. Lingؿذوِثبثشسػيّبيويفيساديَگشافيهدسهطبلؼبتهمذهبتيهطبثمتداؿت
تلبٍيشثؼيبسخَثياصهْشُّبدس ، Fan-Beamهذلّ DXAوىبساًؾتَاًؼتٌذاصطشيك
ٍّوىبساًؾثباػتفبدُاصدػتگبُ . Reaگضاسؽوٌٌذ= )nجوؼيتوَچىياصصًبىيبئؼِ (16
، Fanهذلً، DXAـبىدادًذوِتلَيشثشداسيتَػطػيؼتن 4500 Hologic QDRثبػشػتثبالثشسٍيثيوبساىػولياػتٍاجبصُهيدّذثباػتفبدُاصهذتلَيش Beam
ثشداسيتهاًشطيػشيغ( 10ثبًيِاي)تلَيشيًؼجتبٍالؼياصهْشُّبگشفتِؿَد(ؿىل ). 5
هذتهاًشطيثبدصپبييياػبػبػشيغتشاصهذّبيدٍاًشطيّؼتٌـذٍّوچٌيـيتلـبٍيـشدس
.كـَستحجغًفغٍضَحثيـتشيداسًذ
از نيم رخ ستون فقرات DXAسهولت بررسي تصاوير
دساسصيبثيوـيـفــي(هــَسفـَهتـشيـه)ؿىؼتگـيّـبي ، Fan-Beamهذل DXAاصتلبٍيش
ػتـَىفــمـــشاتدسهــطـــبلــؼـــبتداسٍيـــيٍوـــبسثـــشديتحميمبتياػتفبدُؿذُ
اػت.ثبًيبصثِاسصيبثيويفيؿىؼتگيدسهطبلؼبتداسٍيي،ػاللِثِثشسػيهَسفَهتشيهاص

ثٍِجَدآهـذ.ثـشاػـبعتجـشثـِايوـِاصايـيهطـبلؼبتثــِدػــت  DXAتلبٍيش
آهــذ،هـــخـقؿـذوـِثـشايتؼييـيؿـىـؼـتـگـيّـبوـبفـياػـت تلَيشثشداسياص
، Fanهـــــذل DXAهـــْــــــشُّــــــبتــــــَػــــــطدػـــتـــگـــــبُكــَستگـيــشد.ثــِايــيتــشتـيــتدسهطبلؼبتثبليٌيػَْلتثشسػيتلبٍيشًين Beam
.دسصًبىيبئؼِثبثتؿذ ، Fan-Beamهذل DXAسخػتَىفمشاتثب
دس161صىيـــبئـؼـــِ Hologic QDR،دسيههطبلؼِثباػتفبدُاصدػتگبُ 4500
تـلــبٍيــشًـيــنسخاصػتَىفمشاتآىّبگشفتِؿذٍاصًظشٍجَدؿىؼتگـياسصيبثي
ؿذًذ .ساديَگشافيًينسختـَػـطيـهساديـَلـَطيؼـتهـبّـشًيـضكـَستگــــشفــــت
ثـشسػـيؿـذ%95.توـبم ٍ Genantثـــبوــوـــهتــىــٌــيـــهًــيــوـــِوــوـــي
هْشُّبيي .اسصيـــــبثـــــيؿــــذ Hologic QDRهْشُّبتَػطتــلـــــبيـــــش4500
ثَدًذوِؿىؼتگيّبياػتئَپشٍتيهدس  T 5 ٍTوِتلَيشثشداسيًـذًذغبلجبهشثَطثِ 4
آىّبًؼجتبونسخهيدّذ.ثشايآى %95هْشُّبييوِتلَيشثشداسيؿــــذُاًــــذ
دس )ٍ (Specificityاخــتــلـــبكـيـــت ) (Sensitivityحــؼــــبػــيــــت
P-Valueتـــخـيـــقؿىؼتگيّبيهتَػطتبؿذيذثؼيبسخَةثَد(ثِتشتيت 96 ٍ%92
ثَدوًِـبىهيدّذهيتَاىؿىؼتگيّبيهتَػطتب 4/99%هٌفيدساييؿىؼتگيّب %
.ؿذيذهْشُساثباطويٌبىثبالهؼييوشد
هطبلؼبتثبليٌيًـبىدادوِاسصيبثيؿىؼتگيّبثشاػبعتلبٍيشًينسخػتَىفمشاتوِ
گشفتِؿذُثؼيبسساحتاػتٍ  Hologic QDRٍ Fan-Beamتَػطداًؼيتَهتش 4500
ٍ DXAاحتوبلايٌىِ ثيوبسدسخطشاػتئَپشٍصثبؿذثِساحتيلبثلتـخيقاػت.ثييتلبٍيش
ساديَگشافيتطبثكثبالييهخلَكبدسؿىؼتگيّبيهتَػطتبؿذيذٍجَدداسدوِاصًظش
ثبليٌيثؼيبسهْناػت.دسهَسدؿىؼتگيّبيخفيف،ثشسػيؿـىؼتگيثشاػبع
ساحتاػتدسحبليوِاييتـخيقثشاػبعساديَگشافيٍ ،اثؼتِثٍِضَح  DXAتلبٍيش
.تلبٍيشساديَگشافيٍهْبستساديَلَطيؼتاػت
بحث
ثشاػبعاػتبًذاسدهَجَدصهبًيوِثيوبساىدسخطشاػتئَپشٍصٍؿىؼتگيّبي
اػتئَپشٍتيهلشاسداسًذثشايتؼتتؼيييداًؼيتِاػتخَاىاسجبعهيؿًَذ.ثشاػبع
فبوتَسّبيخطشّشثيوبسًٍتبيجتؼتداًؼيتِاػتخَاى،پضؿهتلوينهيگيشدوِآيبثيوبس
وبًذيذايهذاخلِدسهبًي يبػبيشاسصيبثيّبيپيؾگيشاًِاػتيبخيش.اوثشدػـتـَسالـؼـوـل
ٍثٌيبدثييالوللي )ّ ( NOFـبيثـبلـيـٌـيثـشپـبيـِثـٌـيـبدهـلياػتئَپشٍص

ً،ـبىهيدٌّذوِؿىؼتگيهْشُػبهلخطشوليذيٍلَيتشيًؼجتثِ )(IOFاػتئَپشٍص
ثِآىدليلاػتوِدس )  ( Fragilityپبييياػت.اّويتؿىؼتگيّبيهٌؼطف BMD
هؼيبسطجمِثٌذيثشاياسصيبثياػتئَپشٍصؿٌبختِؿذُ ) )WHOػبصهبىثْذاؿتجْبًي
اػت (وِؿىؼتگيّبيهْشُؿبيغتشييهثبلآىاػت).ثِػلتػختيتـخيقثبليٌي
ؿىؼتگيهْشٍُهـىالتػوليدساًجبمساديَگشافيٍ،ضؼيتؿىؼتگيهْشُثًِذستدس
.صهبىهؼبيٌِثيوبستـخيق دادُهيؿَد
اصآًجبوِتؼذادلبثلتَجْياصصًبىثبالتشاص 50ػبلؿىؼتگيهْشُداسًذٍٍجَدايـي
ؿـىؼتگيّبآىّبسادسهؼشمخطشثيـتشيلشاسهيدّذٍ،اضحاػتوِتـخيقايي
ؿىؼتگيفشكتهْويثشايپيـشفتدساسصيبثيثيوبساػت.ثبافضايؾدػتشػيثِدػتگبُّب
ٍاثضاسّبيثبليٌيهَثشثشايثشسػيؿىؼتگيّبيهْشُ ،پضؿههيتَاًذثْتشييدسهبىسا 
.اًتخبةوٌذ
 DXA،هـطـبلـؼـبتثـبلـيـٌـيثـشسٍيصًـبىيـبئـؼـًِـــبىدادُاػـتوـِتـلـبٍيـش
هيتَاًذدساسصيبثيوويٍ  Hologicثبداًؼيتَهتشّبياػتخَاًي  Fan-Beamهـذل
وِ DXAظبّشيؿىؼتگيّبيهْشُاػتفبدُؿَد.دسهمبيؼِثبدػتگبُّبيًؼللذيويتش
اصٌّش، Fan-Beamهذلٍ DXAضَحووتشٍصهبىاػىيطَالًيتشيداؿتٌذدػتگبُّبي
.تلَيشثشداسيػشيغٍثبويفيتثبالثشخَسداسًذ
يؼٌيتمشيجبتوبمهْشُّبوِاوثشؿىؼتگيّبًيضدساييهٌطمِسخ Tتب L7اصػطح 4
تلَيشثشداسيهيؿًَذ.دسهمبيؼِثبسٍؽاػتبًذاسديؼٌي  DXAهيدّذتَػط
هخلَكبدسٍ )Specificity(، DXAاختلبكيت( ) Sensitivityساديَگشافي،حؼبػيت
.ؿىؼتگيّبيهتَػطيبؿذيذثبالتشاػت
ثبتـخيقؿىؼتگيهْشُػالٍُثشآًىِهيتَاىخطش ؿىؼتگيثؼذيساثباحتوبلثبالتشي
تؼيييوشد،ثِتؼيييؿشٍعدسهبىدسثيوبسًيضووههيؿَد.اثجبتؿىؼتگيهْشُهيتَاًذ
هـىالتگؼتشدُثيوبساىًبؿياصػذمپزيشؽًٍيضػذمتجؼيتطَالًيهذتاصدسهبىسا
وبّؾدّذ.ثباييسٍؽ،هيضاىاثشثخـيدسثيوبساىتبدٍثشاثشصهبىػـبديافـضايـؾيـبفتِ
ٍهيتَاًذهَجتثْجَدػالهتآًبىؿَد.ثبتَجِثِداليلفَق،دسػيشثـبليٌـيثيوـبساىثـب
، Fanهذل DXAاحتوـبلاثتـالثـِاػتئَپشٍص،تؼيييؿىؼتگيهْشُثباػتفبدُاصتلبٍيش.هشحلِثؼيبسهْوياػتBeam
نتيجه گيري
ؿىؼتگـيهْـشُهْوتـشيـيپيـبهذاػتئَپشٍصاػتوِدسجوؼيتصًبىيبئؼِؿيَعثيـتشي

ثيـتشؿىؼتگيّبيهْشُثِطَسثبليٌيلبثلتـخيقًيؼتٌذ.ثبثتؿذُاػتٍجَد .داسد
يهؿىؼتگيهْشُ،فبوتَسخطشثؼيبسهْويثــشايؿـىـؼـتـگــيّــبياػـتـئـَپـشٍتيـه
ثؼـذياػتخَاىّبيثبداًؼيتِپبيييٍهْشُّبييوِدسثيـتشييخطشؿىؼتگيلشاسداسًذ
هحؼَةهيؿَد.تحميمبتثبليٌيثبثتوشدُاػتوِدسهـبىاػـتـئَپشٍصهيتَاًذثبػث
ػذمتحليلتَدُاػتخَاًيٍوبّؾهيضاىؿىؼتگيهْشُؿَدٍاييهضيت،ثيـتشدسثيوبساى
ٍّـوـچـٌـيي. NOF، IOFپبيييٍؿىؼتگيّبيهْشُاػالمؿذُاػت  BMDثب
ساثِػٌَاىفبوتَسّبيخطشدساسصيبثي  BMDاّويتؿىؼتگيّبيهْشُثشاػبع WHO
ثيوبساىتـخيقدادُاًذ.دسحبلحـبضـشثـشايتـؼـيـيـيخـطـشؿـىـؼـتگيثِطَسگؼتشدُ
ثِتٌْبيياػتفبدُهيؿَدوِهْوتشييػلتآىهحذٍديتدساسجبعدٍثبسُ  BMDاص
ثـيـوـبسثـِساديـَگـشافـيجْتتؼيييؿىؼتگيهْشُاػت.ثشايدػتشػيثِيهسٍؽ
ػشيغ،ايـوــيٍثــبدصاؿـؼـِپـبيـيـيثـِهـٌـظـَساسصيـبثـيؿىؼتگيهْشُاصدػتگبُّبي
اػـتفـبدُهـيؿـَدوـِاثـضاسيػولـيثـشايتـشويـتٍضؼيـت  DXAپيـشفتٍِهذسى
.اػت BMDؿىؼتگـيهْـشٍُ
سا BMDاييتىٌَلَطيثبتلبٍيشًينسخاصػتَىفمشات،اجبصُؿٌبػبييثيـتشؿىؼتگي ّبٍ
چٌذهضيتثبليٌيداسدوِػجبستٌذاص BMD :فشاّنهيوٌذ.تشويتتؼيييؿىؼتگيهْشٍُ
تخوييثْتشسيؼهؿىؼتگي،اًتخبةثْتشثيوبساىثشايدسهبىٍاهىبىتـخيقثْتشپيبهذّبي
اػتئَپشٍصدسثيوبس .ايياهىبىيههَلؼيتهْندساسصيبثياػتئَپشٍصاػتوِػلتآى
طجيؼتخبهَؽيبوٌذوبّؾتَدُاػتخَاًياػت.ثِخـلـَفثـباثـجـبتٍجـَدؿىؼتگي،
ثيوبسثِساحتيدسهبىطَالًيهذتخَدساهيپزيشد.ثشسػيؿىؼتگيهْشُثِووهتلبٍيش
هيتَاًذثِطَسلبثلتَجْيهيضاىخطش ً DXAينسخػتَىفمشاتحبكلاصدػتگبُّبي
ثشاياسصيبثيثيوبساىهخلَكب  BMDاػتئَپشٍصساتؼيييوٌذ.تشويتتؼيييؿىؼتگيهْشٍُ
دسصًبىيبئؼِوِهؼوَالداسايؿىؼتگيّبيهْشُّؼتٌذ،ثباػتبًذاسدّبيجذيذهتٌبػت
.اػت
دسپبيبىاصصحوبتآلبي ػيبههسؿيذيجْتساٌّوبيي دساييتحميك تـىشٍلذسداًيهي
.وٌن

