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 منبع: كتاب ارتوپدي برونر وسودارث 

اندام شکسته طبق نظر پزشک بايد در سطح قلب و يا كمی بااتتار      
نگه داشته شوند )بات نگه داشتن بيش از حد، عملکرد عکس خواهاد   

 داشت(.
در بسياري از موارد، پزشک منطقه شکسته را گچ می گيرد و يا با آتل 

 .بی حركت می كند

تا زمانی كه پزشک اجازه نداده است، گچ و يا آتل را باز نکنيد، زيارا    
 .باعث ايجاد مشکل در ترميم استخوان می گردد

 بیش از حد مسکن ها را مصرف نکنید -4

اگر پزشک براي شما داروي ضددرد و يا مسکن تجويز نماود، دقات     
استااااده     .كنيد به همان مقداري كه پزشک دستور داده مصرف كنيد

دهد و در بيش از حد داروهاي ضددرد، شما را در معرض خطر قرار می
 .كندبرخی موارد، سرعت بهبودي بدن را كم می

 نرمش را فراموش نکنید 5-

در برخی موارد، پزشک درمان هاي فيزيکی را براي بهبودي استخوان 
پزشک براي  هاي فيزيکی كههيچ گاه درمان .شکسته توصيه می كند

شما تجويز كرده را ترک نکنيد و از درمانگر خود بخواهيد كه به شماا  
 .توانيد در خانه انجام دهاياد  ها و يا فعاليتهايی را میبگويد چه تمرين

قارار    كند تا بدن شما در موقعيت خوبینرمش كردن روزانه كمک می
 .گيرد

 سیگار نکشید 6- 
تا استخوان  كشدمی طول كشند، زمان بيشتريكه سيگار می در افرادي

 شکسته ترميم شود و يا حتی ممکن است باعث عدم ترميم گردد.
را   شود و جريان خاون سيگار كشيدن باعث افزايش نيکوتين خون می

رسد. ضمناا    نمی  كافی به استخوان  كند و در نتيجه مواد مغذيكند می
تاثير منای نيز در عملکرد سلول هاي استخوان ساز دارد. پس در اين  

تاا    كشاد شود و يا مدت زيادي طول میافراد، يا استخوان ترميم نمی
 .استخوان ترميم شود
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 های ترمیم شکستگی استخوان راه 
و اگرر      کشدبهبود شکستگی استخوان، چند ماه طول می

طروننری    ترمیم نشود، آسیب  شکسته به خوبی  استخوان

 .مدتی را بر جای خواهد گذاشت

العاده اي براي ترميم خودشان هستناد  ها داراي ظرفيت فوقاستخوان
اي باهاباود      هيچ عارضه بدون هاو با درمان مناسب، بيشتر شکستگی

 .خواهند يافت

هنگامی كاه ياک       .ها مشکالتی در ترميم دارنداما برخی شکستگی
 خوانده می شاود تاخیر در التیام استخوان به كندي ترميم می شود، 

استخوان جروش    شود، نمی  زمانی كه يک استخوان اصال ترميمو 

 .ناميده می شودنخورده 

 :علت جوش نخوردن استخوان 

 شکستگی باز همراه با زخم 1-
 وجود عاونت  -2
 شدت زيادضربه اوليه وياشکستگی چندقطعه اي  -/

 جريان خون ناكافی به استخوان 4 -

 فيزيولوژي نامناسب جهت ترميم 5-

 عدم بی حركتی مناسب استخوان  6-
 سوء تغذيه  -/
 

 زیاد است: نخوردگیخطر جوش که هاییاستخوان 

در زيار      و  استخوان مچ دسات اسات     1شکستگی ناوي: يکی از    -5
 انگشت شست قرار دارد.

باشد. بيش  می  مچ پا  هاياستخوان  از  يکی  تالوس تالوس:   شکستگی  -2
از نيمی از تالوس از غضروف پوشيده شده است. تالوس باعث حركت  

 .شودپا می ماصل پا، زير مچ پا و قسمت ميانی
درست در زير توپ مااصال ران     :شکستگی گردن استخوان  ران  -/

 قرار دارد. 

هنگامی كه اين استخوان شکسته شود، توپ را از استخوان ران جادا  
 .می كند

اين استخوان از قسمت ميانی پا  ):شکستگی متاتارس پنجم )جونز -9
به انگشت كوچک پا كشيده شده است. قسمت انتهاي اين استخوان،  

 .شوداحساس می پا خارجی در طرف برآمده است و

نياز به كلسيم در روند بهبودي استخوان شکسته ماوثار اسات، اماا         
 مصرف زياد آن تاثيري در تسريع بهبودي ندارد.

 نخوردن اسرترخروان      جوش  معرض  در چه کسانی

 قرار دارند؟

افراد سيگاري3 مصرف زياد داروهاي ضد روماتيسم و ضد اناعاقااد3       
 ديگر بيماران فراد چاق3 سوء تغذيه واديابتی ها3 

 درمان استخوان های جوش نخورده 

 بستگی به علت جوش نخوردن دارد 

 جراحی براي از بين بردن عاونت 

 )حركت ندادن استخوان شکسته )با دستور پزشک 

 پيوند استخوان براي تحريک رشد استخوان در حين جراحی مجدد 

  ترمیم شکستگی استخوان 

 یک رژیم غذایی سالم مصرف کنید -1

ها، كلسيم و پروتئين براي بهبود شکستاگای   بدن شما نياز به ويتامين
مياوه    وعده 1 رژيم غذايی شما بايد روزانه حداقل داراي .استخوان دارد

مصرف كنيد   روز  در  آب  ليوان  1حداقل بايد   همچنين  .باشد  سبزيجات  و
 پاچه و امثال آن نيز پرهيز شود.و از مصرف غذاهاي چرب مانند كله

 
 
 
 
 
 
 
 

 در میزان کلسیم مصرفی دقت کنید 2-
کلسیم در روند بهبودی استخوان شکسته موثرر اسرت، امرا         

مصرف زیاد آن هم تاثیری در تسریع بهبودی ندارد. نزم بره     

ذکر است در بیمارانی که مجبور به استراحت بیشتر در بسرترر     

 .هستند هم باید مصرف کلسیم کاهش یابد

نايااز    ميلی گرم كلسيم در روز 5/99ساله، به  51تا  4زنان و مردان 
 دارند.

ميلی گرم كلسيم در روز نيااز   5999ساله، به  19تا  54زنان و مردان 
 دارند.

نياز  در روز  كلسيم  گرمميلی 5299سال، به  15زنان و مردان بيشتر از 
 .دارند

 استخوان شکسته را حرکت ندهید 3-

داد، نبايد  قرار خودش در جاي هنگامی كه پزشک، استخوان شکسته را
 منطقه شکسته را حركت دهيد. 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=250285

