
 تعریف:

 ؟ستیلگن چ یشکستگ
 معموال ها است که یاز شکستگ اديیبراي تعداد ز یکل یامن

 یشکستگمانند سقوط از ارتفاع، تصادف، حوادث  یبدنبال حوادث

 جادیا خوردن نیزم یحت ایکار و  نیو حوادث ح یورزشلگن 

خوردن  نیبدنبال زم معموالباال  نیلگن در سن یشکستگ .شودیم

شدن  فیضع جهیو در نت یافراد مسن به علت پوک در.شودیم جادیا

 .شودیم جادیا یو با ضربه کم یلگن به راحت یشکستگ استخوان،

مانند  دتریلگن در جوان ها معموال بدنبال ضربات شد یشکستگ

لگن  یشکستگ.شودیم جادیسقوط از ارتفاع ا ایو  لیتصادف اتومب

لگن، حلقه  یشکستگ:کرد میتقس یبه سه دسته کل توانیمرا

 یشکستگالبته  اطراف مفصل ران یاستابولوم و شکستگ یشکستگ

 یول ستیاز سه دسته فوق ن چکدامیسر استخوان ران جزو ه

 .هاي لگن دانست یاز شکستگ یآن را جزئ توانیم

 
 : یماریب عالئم

با وجود ظاهر سالم  ستادنیدر راه رفتن و ا یناتوان لگن یشکستگ

 یم شیزاافپشت، کشاله ران   یدرد در نواح ،یاندام هاي تحتان

 هیدر تخل یناتوان ایمثانه، وجود خون در ادرار، درد  یپارگ ابد،ی

 است یشکستگ نیهاي ا نشانهو شوك از  یداخل زيیادرار، خونر

است که دو طرف  نیلگن ا یشکستگ ییراه براي شناسا نیبهتر

 .دیفشار ده داخلو  نییبه سمت پا یلگن را به آرام

 . 

. 

 

 
 :صیتشخ

از  ياستخوان لگن عکسبردار یدرمان شکستگ يگام برا نیاول

 يعکسبردار قیلگن از طر يها یشکستگ صیباشد. تشخ یلگن م

 .ردیگ یلگن و استخوان لگن صورت م هی( از ناحکسی)اشعه ا

 

 
 درمان:

باشد ؛ درمان  دهید بیگر فقط سر استخوان لگن و ران آسا

 ایلگن و ران ، شامل ثابت کردن غضروف داخل کره  یشکستگ

نوع جراحت ،  نیباشد . به دنبال ا یدر رفته م ای دهید بیآس يگو

 يبرا خواهد شد. یدچار شکستگ زیحفره لگن و کاسه مفصل ن

پزشک اقدام به لگن از نوع داخل مفصل لگن ،   یدرمان شکستگ

 چیپ کی ایمخصوص و  يها چیبا استفاده از پ یشکستگ میترم

 هیکند و ناح دایحالت ثابت پ یکند که شکستگ یبزرگتر م یتک

دوم  چیپ ژهیو طیشکسته را محکم درون خود نگه دارد. در شرا

لگن در  يها یشود . اگر شکستگ یاضافه م شتریاثبات ب يبرا

لگن به منظور کاهش  یمان شکستگافراد جوان رخ دهد، عمل در

شود.  یبرش بزرگتر انجام م کی قیاز طر یو تراز مجدد شکستگ

 يلگن فشار  چیپ کی ایمخصوص  يها چیتوسط پ یمحل شکستگ

، سر  يشود . در موارد ینگه داشته م بتثا گریبزرگتر به همد

مجددا  یشود. اگر چه محل شکستگ یم بیاستخوان لگن دچار آس

 يشود اما ممکن است غضروف و استخوان ها یم در محل تراز

شود که  یباعث م نینکنند و ا افتیدر یخون کاف یمحافظ تحتان

 تفاقا نیا یکند. وقت دایاستخوان سر لگن به مرور زمان حالت تخت پ

 یعل تیکند و در نها یم دایپ يعاد ری، سطح مفصل حالت غ فتدیب

 شودیم یز لگن دردناکمفصل لگن دچار آرترو یرغم انجام عمل جراح

 شتریب ندیبب بیاستخوان سر لگن آس نکهی. در افراد مسن ، احتمال ا

لگن ،  ياجزا ی، اگر برخ ینوع شکستگ نیدر ا یاست. به طور کل

از موارد ، کره  ی. در بعضابدیبهبود م ماریب عملکردشوند ،  نیگزیجا

 .شود یم نیگزیاستخوان سر لگن جا ای

 :یدرمان بدون عمل جراح
در نظر  شانیبرا یلگن و ران بدون جراح یکه درمان شکستگ يافراد

دارند و تحمل  يدیهستند که درد شد يگرفته شده است ، افراد

که قبل از جراحت هم قادر به  يافراد ایرا ندارند .  یهوشینوع ب چیه

 لچریمحدود به استفاده از و ایهستند  يبستر ایراه رفتن نبودند و 

مقاوم  یکاف يممکن است به اندازه  یاز شکستگ یهستند . نوع خاص

داده  بیترت یلگن بدون جراح یآن درمان شکستگ يباشد که برا

خطر وجود  يکسری،  ینوع شکستگ نیا يبرا نکهیا لیشود . به دل

 دیبه وجود آ ییدارد و ممکن است خالف آن ثابت شود و جا به جا

دوره  يها يردارلگن را با عکسب یگ.دکتر ناچار است درمان شکست

استراحت مطلق داده شود  ماریدرمان به ب یدنبال کند. اگر در ط يا

پهلو و لخته  نهیمانند عفونت ، زخم بستر، س ی،به خاطر مشکالت

مدت ممکن است اتفاق  یشدن خون که به علت عدم تحرك طوالن

 .تحت مراقبت باشد کیاز نزد ماریب دی، با فتدیب

 :یا عمل جراحدرمان ب
تواند به  یم یهوشی، ب یلگن با عمل جراح یدرمان شکستگ يبرا

ستون  قیاز طر ای یتنفس يلوله  قیاز طر یعموم یهوشیصورت ب



ثابت نگه داشتن  يکه برا ینادر ، زمان طیفقرات انجام شود. در شرا

، با مواد آرام  یموضع یهوشیباشد ، ب ازین چیپ یمحل به تعداد کم

 یعمل جراح نیافراد ح يهمه  بهشود.  ینجام ما يبخش قو

 کیوتیب یساعت بعد از آن آنت 24لگن و ران تا  یدرمان شکستگ

 دهند. یم

 :از عمل قبل
خون مناسب ،  شیلگن و ران، آزما یاز عمل درمان شکستگ قبل

، ثبت ضربان قلب و نمونه ادرار از  نهیاز قفسه س يعکسبردار

 یدرمان شکستگ يکه برا یمسن فرادشترایشود . ب یگرفته م ماریب

هستند  يعفونت دستگاه ادرار يشوند دارا یم یلگن و ران، جراح

تواند بعد از عمل  ی، م ونتعف نیداده نشده است و ا صیکه تشخ

کدام قسمت از لگن  نکهیبه لگن منتقل شود . دکتر بر اساس ا

 ستمیبا س ییآشنا زانیطبق م نیشده  و همچن یدچار شکستگ

جراحات در دسترس هستند ،  یسازمانده يکه برا یمختلف يها

 .کندیلگن و ران را انتخاب م یراه درمان شکستگ نیبهتر

 :از عمل بعد
از  مارانیلگن و ران ، ممکن است ب یاز عمل درمان شکستگ بعد

باشد در مرکز  ازین ایمرخص شوند و به منزل بروند  مارستانیب

را در  يراه رفتن چند روز ییو توانا یابیباز ي، برا يبازپرور

 بمانند. مارستانیب
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