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 باشد.شکستگی لگن يک شکستگی جدي در افراد مسن می
دهد سال رخ می 16تر از بيشتر شکستگی هاي لگن در افراد مسن

 .گرددسالگی بيشتر می 19و خطرات آن بعد از سن 
بعدن    مصرف داروهاي مختلف، ضعف بينايی و عدم حفظ تعععادل  

شوند افعراد  خصوصاً در زمينه وجود بيماري تنگی نخاع، باعث می
 .استخوان گردند مسن بيشتر زمين بخورند و بيشتر دچار شکستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 علل شکستگی لگن 

 تصادفات رانندگی 
 افتادن از بلندي 
 اثعر    در  هاي ضعيف، شکستگی لعگعن  در افراد داراي استخوان

يا چرخيدن پا و يا سقوط و افعتعادن       و  پا  يک  روي  بر  ايستادن
 .ساده روي زمين رخ می دهد

 عوامل خطر شکستگی لگن 

با باال رفتن سن، تراكم استخوان و توده عضالنی كعاهعش   سن:  

می يابند. افراد مسن ممکن است داراي مشکالت بينايی و ععدم     
 .تعادل بدن باشند

يکی از علل زمين خوردن مشکالت نخاعی و تنگی كانال نخاعی 
درمان نشده می باشد كه باعث زمين خوردن ناگهانی و بی اراده   

 می شود.

شوند. مردان، زودتر پوک می به ها در زنان نسبتاستخوان جنس:

دهد، كاهش می رخ يائسگی كاهش هورمون استروژن كه در هنگام
حال، مردان  هر به كند.لگن را بيشتر می شکستگی توده استخوانی و

 .گردندنيز داراي كاهش تراكم استخوانی و شکستگی لگن می
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ترين ععوامعل   پوكی استخوان يکی از مهم  :های مزمنبیماری

ها نيز ممکن اسعت  باشد، اما ساير بيماريخطر شکستگی لگن می
هعا ععبعارتعنعد از:          باعث شکنندگی استخوان گردند. اين بيماري 

و اخعتعالالت        پركاري پارا تيروئيداختالالت غدد درون ريز مثل 
 .و كلسيم می شود   Dويتامينروده اي كه باعث كاهش جذب 

اگر در دوران جوانی به مقدار كعافعی از     مشکالت تغذیه ای:  

D غذاهاي حاوي كلسيم و ويتامين استفاده نکنيد، باعث كاهعش   
شود. افراد  توده استخوانی و افزايش خطر شکستگی استخوانی می

توانند در داراي اختالالت غذاخوردن از قبيل آنوركسياو بوليميا می
اثر كمبود مواد مغذي، دچار پوكی استخوان و شعکعسعتعگعی آن        

  .گردند

اگر داروهاي كورتون به مدت طوالنی استفاده  داروهای خاص: 

ها را پوک كنند. برخی معوارد، دارويعی        توانند استخوانشوند، می
باعث سرگيجه و در نتيجه زمين   تواندمی  خاص و يا تركيب داروها

 .خوردن گردد

روي، بعه    هاي هوازي مانند پعيعاده  ورزش عدم فعالیت بدنی: 

كنند و در نعتعيعجعه           و عضالت كمک می  استخوان  قوي شدن
دهد. افراد غيرفعال از نظر بدنی، بيشتعر   ها كمتر رخ میشکستگی

 .در معرض خطر شکستگی لگن می باشند

سيعگعاركشعيعدن و        استفاده از تنباکو و مشروبات الکلی: 

نوشيدن مشروبات الکلی باعث تداخل در مراحل توليد و سعاخعت   
از دست   استخوان سازي و ترميم آن می شود و در نتيجه منجر به

 .دادن استخوان ها می گردد
 اگر داروهاي كورتونی به مدت طوالنی استفاده شوند، 

 و به آسانی بشکنند. ها را پوک كنندمی توانند استخوان
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 عالئم شکستگی لگن 
 فرد بعد از زمين خوردن، فورا قادر به حركت نيست 
  درد شديدي را در قسمت جلوي ران و يا در كشاله ران احساس

 كندمی
 تواند سنگينی خود را بر آن طرف صدمه ديده بيندازدنمی 
 سفتی، كبودي و ورم در اطراف منطقه شکستگی ديده می شود 
 پاي صدمه ديده، كوتاه می شود 
 پاي صدمه ديده، به خارج از بدن متمايل می شود 

رخ   يکی از دو منطقه استخعوان ران     لگن در  هايشکستگی  بيشتر
 دهد:می

اين منطقه باالترين منطقه استخوان ران و  گردن استخوان ران:
 .قرار دارد درست در زير سر استخوان )بخش  توپی(

اين منطقه كمی دورتر از مفصل لگعن  منطقه داخلی توروکانتر:   
 .می باشد

 
 
 
 
 
 
 

 عوارض شکستگی لگن 
حركت بی طوالنی، زمان مدت براي فرد شود باعث لگن شکستگی اگر

 :است يک و يا چند مشکل زير را پيدا كند بماند، ممکن
 و يا در ريه ها لخته خونی در پاها 
 زخم بستر 

 عفونت دستگاه ادراري 

 ذات الريه 

 تشخیص شکستگی لگن 

پزشک با ديدن عالئم و مشاهده قرار گرفتن غيرطبيعی معفعصعل    
 .ران و پا می تواند شکستگی لگن را تشخيص دهد

اين شکستگی  دچار كه كرد ثابت توان، میX با تصويربرداري اشعه
 .گرددايد و همچنين محل شکستگی معلوم میشده
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شکستگی را نشان ندهد، ولی شعمعا    X اگر تصويربرداري با اشعه
 .كندرا تجويز می آيآرامو  اسکنتیسیهنوز درد داريد، پزشک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درمان شکستگی لگن 

نوع جراحی بستگی به محل شکستگی استخوان، شدت   جراحی: 

 :شکستگی و سن فرد دارد. روش هاي مختلف جراحی عبارتند از
جراح ممکن فيکس كردن با وسيله فلزي ارتوپدي )پالک يا پيچ(:    

هاي شکستعه را    است پيچ فلزي را وارد استخوان كند تا استخوان
است، آن پيچ  به هم متصل كند و تا وقتی استخوان جوش نخورده

 .درون بدن باقی می ماند
طعول    در  و  شعود معی   در برخی موارد، پيچ به يک پالک معتعصعل   

 .شوداستخوان ران قرار داده می
در روش ديگر از يک ميله در قسمت مركزي يا مغز استخوان ران 

 شود. در اين روش، پيچ از قسمت باالي ميله از طريقاستفاده می
ران   كند و وارد بخش توپی مفصعل گردن استخوان ران عبور می 

 .می شود

استخوان شکسته به  اگر انتهاي :جایگزینی جزئی مفصل ران

درستی قرار نگيرد و تخريب شده باشد، پزشک ممکن است سر و 
 .قرار دهد آنها، پروتز فلزي گردن استخون ران را بردارد و به جاي
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قسمت باالي استخوان  جايگزينیجایگزینی کلی مفصل ران: 

 .نامندران در استخوان لگن خاصره با وسيله مصنوعی را پروتز می
اگر آرتريت و يا صدمه قبلی، مفصل ران را تخريب كرده بعاشعد،     

 ران ممکن است روش خوبی باشد. جايگزينی كامل مفصل
اگر در طی شکستگی، ذخيره خونی در بخش توپعی اسعتعخعوان       

 .مفصل ران تخريب شده باشد، بهبودي استخوان كمتر می شود
اين اتفاق معموالً در افراد مسنی كه گردن استخوان ران در آنعهعا   
دچار شکستگی شده است، رخ می دهد؛ بنابراين پزشک ممعکعن   

 .است تعويض كلی و يا جزئی مفصل ران را توصيه كند
 
 

 

 توانبخشی 
 يک روز بعد از جراحی، توانبخشی شروع می شود. 
 گيردفيزيوتراپی بر اساس ورزش هاي قدرتی انجام می. 
 هاي روش كنيد تا كار ايهمچنين شما بايد با يک درمانگر حرفه

كمک افراد   به نيازي ديگر و ياد بگيريد مستقل بودن را در زندگی
درسعت    غعذا   و  پوشعيعدن    كردن، لباس  حمام  رفتن،  در دستشويی

 .كردن نداشته نباشيد
 بعه    تعوصعيعه     الزم باشد، درمانگر  اگر استفاده از واكر و يا ويلچر

 .كندخريد آنها می
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 دارو 

 فسفونعات    داروهاي افزايش دهنده تراكم استخوان به نام بيس
 .ممکن است خطر شکستگی مجدد لگن را كاهش دهد

 شعونعد، ايعن      بيشتر اين داروها به صورت خوراكی مصرف می
 شکم و التهاب درد داروها داراي عوارضی هستند از قبيل: تهوع،

 باشند.مري می
 را   داروهعا   اين  اگر شما مبتال به اين عوارض شديد، نوع تزريقی

 .انتخاب كنيد
    مصرف طوالنی مدت اين داروها ممکن است موجب سختی و

 شکنندگی استخوان ران گردد .

 پیشگیری از شکستگی لگن 

 ها و حفظ تعادل بدن، ورزش كنيد.براي تقويت استخوان 
  دقيقه در بيشتر روزهاي هفته ورزش كنيد.  9/به مدت 
 ورزش هاي قدرتی و تعادل را انجام دهيد. 
   عدم مصرف الکل و سيگار: با عدم مصرف  الکل و سيگار، از

 تراكم استخوان محافظت كنيد. نوشيدن الکل باعث اختعالل  

 .در تعادل و افزايش زمين خوردن می شود
     خانه را بررسی كنيد، فرش ها و مبلمان زيادي را از سعر راه

جمع كنيد، سيم هاي برق را به ديوار بچسبانيد و هر چيعزي  
 .كه موجب زمين خوردن می شود را جمع كنيد

   هر سال چشمتان را بررسی كنيد و يا اگر ديابت و يا بيماري
 .هاي چشمی داريد، به نزد چشم پزشک رويد

    دقت در داروهاي مورد استفاده: احساس خستگی و سرگيجه
كه عوارض جانبی برخی داروها می باشد، باعث افزايش خطر 

 .زمين خوردن می شوند
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