
 

 شکستگی لگن

 

یک آسیب دیدگی جدی است و  شکستگی لگن

می تواند عوارض جانبی خطرناک برای فرد به 

با  شکستگی لگنهمراه داشته باشد. خطر ایجاد 

ر مشخص افزایش پیدا می کند. باال رفتن سن بطو

افراد مسن به خاطر ضعیف شدن استخوان ها به 

دلیل عواملی مثل ابتال به پوکی استخوان در 

معرض بیشتر خطر شکستگی لگن قرار دارند. 

مصرف داروهای خاص، ضعیف شدن قدرت بینایی 

و مشکالت تعادلی در سالمندان می تواند احتمال 

فزایش دهد و این لغزش و زمین خوردن فرد را ا

 شکستگی استخوان لگنعوامل از دالیل اصلی 

 .هستند 

در اکثر مواقع ترمیم شکستگی لگن نیاز به عمل 

جراحی دارد که ممکن است در این عمل جراحی 

مفصل لگن تعویض گردد. در ادامه پس از این 

عمل جراحی برای چند ماه از خدمات فیزیوتراپی 

 دبرای بیمار استفاده می شو

زمین خوردن حفظ تراکم استخوان و جلوگیری از 

 باعث پیشگیری از شکستگی لگن می شود .

شکستگی لگن و ران بیشتر در اثر زمین خوردن 

 یا ضربه مستقیم به بخش لگن به وجود می آید.

اولین گام برای درمان گرفتن گرانی ساده از لگن 

است در مواردی که انتهای فوقانی استخوان لگن 

نباشد آسیب ببیند و با گرانی ساده قابل تشخیص 

 توصیه می شود  MRIانجام 

شکستگی لگن معموال با بستری شدن و انجام 

عمل جراحی درمان می شود که نوع عمل بستگی 

 به موارد زیر دارد :

این که چه عواملی باعث شکستگی شده ، نوع 

شکستگی میزان تحریک فیزیکی بیمار ، وجود 

 بیماریهای نظیر آتروز 

خوردگی با  تثبت داخلی به معنی تثبت ترک

استفاده از ابزارهایی مثل میله ، پیچ صفحه می 

 باشد .

روش تثبت داخلی بیشتر برای شکستگی های 

خارج از حفره مفصل لگن یا داخل حفره مفصل 

لگن که با ثبات بوده و تغییرات زیادی ندارند 

 استفاده می شود .

http://drmoghari.ir/2016/06/07/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%DA%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://drmoghari.ir/2016/06/07/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%DA%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://armaniclinic.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%84%DA%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://armaniclinic.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%84%DA%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/


شکستگی استابلوم نوعی شکستگی لگن است که 

یوم ، ایسکیوم ، پوبیس ایجاد در استخوان های ایل

می شود . این نوع شکستگی باید به دقت جا 

ازی شکستگی داندازی شود اگر بعد از جا ان

استابلوم کوچکترین جابه جایی در بین قطعات 

شکسته شده باقی بماند موجب تخریب مفصل 

 ران در عرض چند ماه می شود .

 تغذیه :

وان افزایش مصرف کلسیم در زمان ترمیم استخ

که مهم است مکمل های کلسیم سایر مواد مغذی 

برای سالمت کلیه نیاز است را فراهم نمی کنند . 

به جذب کلسیم کمک می کند ولی  Dویتامین 

بهتر است مواد مغذی از طریق خوراکی ها به بدن 

رسانده شود . مثل جذب پروتئین از شیر ، جذب 

از سبزیجات با برگ تیره باید روزانه  Kویتامین 

سه وعده غنی کلسیم بخصوص لبنیات مصرف 

شود . مثل شیر سویا مصرف منیزیم ، کالژن و 

 فسفر نیز موثر است . 

آوواکادوحاوی منیزیم ، پودر تخم کتان حاوی امگا 

 است که در این شکستگی ها موثر است  3

رغ موجود در ساردین ،سالمون ،تخم م Dویتامین 

 ،قارچ و البته نور خورشید نیز موثر است 
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