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 باشد.شکستگی لگن یک شکستگی جدي در افراد مسن می
دهد سال رخ می 65تر از بیشتر شکستگی هاي لگن در افراد مسن

 .گرددسالگی بیشتر می 80و خطرات آن بعد از سن 
بـدن    مصرف داروهاي مختلف، ضعف بینایی و عدم حفظ تـعـادل  
شوند افـراد  خصوصاً در زمینه وجود بیماري تنگی نخاع، باعث می
 .استخوان گردند مسن بیشتر زمین بخورند و بیشتر دچار شکستگی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 علل شکستگی لگن ²
 تصادفات رانندگی •
 افتادن از بلندي •
اثـر    در  هاي ضعیف، شکستگی لـگـن  در افراد داراي استخوان •

یا چرخیدن پا و یا سقوط و افـتـادن       و  پا  یک  روي  بر  ایستادن
 .ساده روي زمین رخ می دهد

 عوامل خطر شکستگی لگن ²
با باال رفتن سن، تراکم استخوان و توده عضالنی کـاهـش   سن:  

می یابند. افراد مسن ممکن است داراي مشکالت بینایی و عـدم     
 .تعادل بدن باشند

یکی از علل زمین خوردن مشکالت نخاعی و تنگی کانال نخاعی 
درمان نشده می باشد که باعث زمین خوردن ناگهانی و بی اراده   

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

دهد، کاهش می رخ یائسگی کاهش هورمون استروژن که در هنگام
حال، مردان  هر به کند.لگن را بیشتر می شکستگی توده استخوانی و

 .گردندنیز داراي کاهش تراکم استخوانی و شکستگی لگن می



ترین عـوامـل   پوکی استخوان یکی از مهم  :هاي مزمنبیماري
ها نیز ممکن اسـت  باشد، اما سایر بیماريخطر شکستگی لگن می

هـا عـبـارتـنـد از:          باعث شکنندگی استخوان گردند. این بیماري 
و اخـتـالالت        پرکاري پارا تیروئیداختالالت غدد درون ریز مثل 

 .و کلسیم می شود   Dویتامینروده اي که باعث کاهش جذب 
اگر در دوران جوانی به مقدار کـافـی از     مشکالت تغذیه اي:  

D غذاهاي حاوي کلسیم و ویتامین استفاده نکنید، باعث کاهـش   
شود. افراد  توده استخوانی و افزایش خطر شکستگی استخوانی می
توانند در داراي اختالالت غذاخوردن از قبیل آنورکسیاو بولیمیا می

اثر کمبود مواد مغذي، دچار پوکی استخوان و شـکـسـتـگـی آن        
  .گردند

اگر داروهاي کورتون به مدت طوالنی استفاده  داروهاي خاص: 
ها را پوك کنند. برخی مـوارد، دارویـی        توانند استخوانشوند، می

باعث سرگیجه و در نتیجه زمین   تواندمی  خاص و یا ترکیب داروها
 .خوردن گردد

روي، بـه    هاي هوازي مانند پـیـاده  ورزش عدم فعالیت بدنی: 
کنند و در نـتـیـجـه           و عضالت کمک می  استخوان  قوي شدن
دهد. افراد غیرفعال از نظر بدنی، بیشتـر   ها کمتر رخ میشکستگی

 .در معرض خطر شکستگی لگن می باشند
سیـگـارکشـیـدن و        استفاده از تنباکو و مشروبات الکلی: 

نوشیدن مشروبات الکلی باعث تداخل در مراحل تولید و سـاخـت   
از دست   استخوان سازي و ترمیم آن می شود و در نتیجه منجر به

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

 و به آسانی بشکنند. ها را پوك کنندمی توانند استخوان
 



 عالئم شکستگی لگن ²
 فرد بعد از زمین خوردن، فورا قادر به حرکت نیست •
درد شدیدي را در قسمت جلوي ران و یا در کشاله ران احساس  •

 کندمی
 تواند سنگینی خود را بر آن طرف صدمه دیده بیندازدنمی •
 سفتی، کبودي و ورم در اطراف منطقه شکستگی دیده می شود •
 پاي صدمه دیده، کوتاه می شود •
 پاي صدمه دیده، به خارج از بدن متمایل می شود •

رخ   یکی از دو منطقه استخـوان ران     لگن در  هايشکستگی  بیشتر
 دهد:می

این منطقه باالترین منطقه استخوان ران و  گردن استخوان ران:
 .قرار دارد درست در زیر سر استخوان (بخش  توپی)

این منطقه کمی دورتر از مفصل لگـن  منطقه داخلی توروکانتر:   
 .می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 عوارض شکستگی لگن ²
حرکت بی طوالنی، زمان مدت براي فرد شود باعث لگن شکستگی اگر

 :است یک و یا چند مشکل زیر را پیدا کند بماند، ممکن
 و یا در ریه ها لخته خونی در پاها •
 زخم بستر •
 عفونت دستگاه ادراري •
 ذات الریه •
 تشخیص شکستگی لگن ²

پزشک با دیدن عالئم و مشاهده قرار گرفتن غیرطبیعی مـفـصـل    
 .ران و پا می تواند شکستگی لگن را تشخیص دهد

این شکستگی  دچار که کرد ثابت توان، میX با تصویربرداري اشعه
 .گردداید و همچنین محل شکستگی معلوم میشده



شکستگی را نشان ندهد، ولی شـمـا    X اگر تصویربرداري با اشعه
 .کندرا تجویز می آيآرامو  اسکنتیسیهنوز درد دارید، پزشک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 درمان شکستگی لگن ²

نوع جراحی بستگی به محل شکستگی استخوان، شدت   جراحی: 
 :شکستگی و سن فرد دارد. روش هاي مختلف جراحی عبارتند از

جراح ممکن فیکس کردن با وسیله فلزي ارتوپدي (پالك یا پیچ):    
هاي شکستـه را    است پیچ فلزي را وارد استخوان کند تا استخوان

است، آن پیچ  به هم متصل کند و تا وقتی استخوان جوش نخورده
 .درون بدن باقی می ماند

طـول    در  و  شـود مـی   در برخی موارد، پیچ به یک پالك مـتـصـل   
 .شوداستخوان ران قرار داده می

در روش دیگر از یک میله در قسمت مرکزي یا مغز استخوان ران 
 شود. در این روش، پیچ از قسمت باالي میله از طریقاستفاده می

ران   کند و وارد بخش توپی مفصـل گردن استخوان ران عبور می 
 .می شود

استخوان شکسته به  اگر انتهاي :جایگزینی جزئی مفصل ران
درستی قرار نگیرد و تخریب شده باشد، پزشک ممکن است سر و 

 .قرار دهد آنها، پروتز فلزي گردن استخون ران را بردارد و به جاي



قسمت باالي استخوان  جایگزینیجایگزینی کلی مفصل ران: 
 .نامندران در استخوان لگن خاصره با وسیله مصنوعی را پروتز می

اگر آرتریت و یا صدمه قبلی، مفصل ران را تخریب کرده بـاشـد،     
 ران ممکن است روش خوبی باشد. جایگزینی کامل مفصل

اگر در طی شکستگی، ذخیره خونی در بخش توپـی اسـتـخـوان       
 .مفصل ران تخریب شده باشد، بهبودي استخوان کمتر می شود

این اتفاق معموالً در افراد مسنی که گردن استخوان ران در آنـهـا   
دچار شکستگی شده است، رخ می دهد؛ بنابراین پزشک ممـکـن   

 .است تعویض کلی و یا جزئی مفصل ران را توصیه کند
 
 

 
 توانبخشی ²
 .یک روز بعد از جراحی، توانبخشی شروع می شود •
 .گیردفیزیوتراپی بر اساس ورزش هاي قدرتی انجام می •
هاي روش کنید تا کار ايهمچنین شما باید با یک درمانگر حرفه •

کمک افراد   به نیازي دیگر و یاد بگیرید مستقل بودن را در زندگی
درسـت    غـذا   و  پوشـیـدن    کردن، لباس  حمام  رفتن،  در دستشویی

 .کردن نداشته نباشید
بـه    تـوصـیـه     الزم باشد، درمانگر  اگر استفاده از واکر و یا ویلچر •

 .کندخرید آنها می
 



 دارو ²
فسفونـات    داروهاي افزایش دهنده تراکم استخوان به نام بیس •

 .ممکن است خطر شکستگی مجدد لگن را کاهش دهد
شـونـد، ایـن      بیشتر این داروها به صورت خوراکی مصرف می •

 شکم و التهاب درد داروها داراي عوارضی هستند از قبیل: تهوع،

 باشند.مري می
را   داروهـا   این  اگر شما مبتال به این عوارض شدید، نوع تزریقی •

 .انتخاب کنید
مصرف طوالنی مدت این داروها ممکن است موجب سختی و    •

 شکنندگی استخوان ران گردد .
 پیشگیري از شکستگی لگن ²
 ها و حفظ تعادل بدن، ورزش کنید.براي تقویت استخوان •
 دقیقه در بیشتر روزهاي هفته ورزش کنید.  30به مدت  •
 .ورزش هاي قدرتی و تعادل را انجام دهید •
عدم مصرف الکل و سیگار: با عدم مصرف  الکل و سیگار، از   •

 تراکم استخوان محافظت کنید. نوشیدن الکل باعث اختـالل  
 .در تعادل و افزایش زمین خوردن می شود

خانه را بررسی کنید، فرش ها و مبلمان زیادي را از سـر راه     •
جمع کنید، سیم هاي برق را به دیوار بچسبانید و هر چیـزي  

 .که موجب زمین خوردن می شود را جمع کنید
هر سال چشمتان را بررسی کنید و یا اگر دیابت و یا بیماري   •

 .هاي چشمی دارید، به نزد چشم پزشک روید
دقت در داروهاي مورد استفاده: احساس خستگی و سرگیجه    •

که عوارض جانبی برخی داروها می باشد، باعث افزایش خطر 
 .زمین خوردن می شوند
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