
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

را دارید یا آن را  نلگن و رااگر قصد انجام عمل جراحی تعویض مفصل 

در این . انجام داده اید خواندن این کتاب را به شما توصیه میکنیم

نکاتی را که در مورد مراقبت ھای قبل و بعد از جراحی کتاب تمامی 

  .باید بدانید خواھید خواند

  دکتر مھرداد منصوری : نویسنده 
  جراح لگن و مفصل ران  –متخصص ارتوپدی 

  
  
  
  https://www.iranorthoped.com     ارتوپد انتشارات سایت ایران از 

  ران لگن و راھنمای تعویض مفصل

 برای بیماران
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  فھرست مطالب   
  
  

  ساختمان مفصل ران چیست

 مفصل ران بھ چھ عللی خراب میشود

 جراحی تعویض مفصل ران چھ کمکی بھ بیمار میکند

 انجام شود لگن و رانچھ اقداماتی باید قبل از تعویض مفصل 

 قبل از بستری شدن در بیمارستان بھ نکات زیر دقت کنید

 رفتن بھ اطاق عمل

 ساختار مفصل مصنوعی لگن چیست

 قرار دادن مفصل مصنوعی ران در ناحیھ لگن چھ مراحلی دارد

 بعد از جراحی چھ کارھایی در بخش برای بیمار انجام میشود

 نکات مھم بعد از جراحی چیست
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 ھنگام ترک بیمارستان باید بھ چھ نکاتی توجھ کنید

 چیست لگن و رانمراقبت ھای بعد از جراحی تعویض مفصل 

 محل جراحی نیاز بھ چھ مراقبت ھایی دارد

  دادباید چھ تغییراتی در خانھ  لگن و رانقبل از تعویض مفصل 

  چیست لگن و رانطرز درست نشستن بعد از جراحی تعویض مفصل 

 درست ایستادن و خوابیدن بعد از جراحی چگونھ است

  نکاتی کھ باید ھمیشھ رعایت کنید

 چگونھ است لگن و رانراه رفتن بعد از جراحی تعویض مفصل 

 راه رفتن با واکر بعد از جراحی

 راه رفتن با عصای زیر بغل یا عصای دستی

 لگن و راننرمش ھای بعد از جراحی تعویض مفصل 
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توجه داشته باشید که تمامی توصیه هایی که در طول این کتاب 

است بر حسب شرایط بیمار و نوع عمل د ممکن نداده میشو

هر کدام از آنها با  از استفاده ازبنابراین قبل . دنجراحی تغییر کن

همیشه و در . پزشک جراح خود صحبت کرده و نظر او را جویا شوید

  .همه حال تنها به نظر پزشک خود عمل کنید

  

ل جراح����ی اس����ت ک����ھ ب����ھ تع����ویض ن����وعی عم���� ران تع����ویض مفص����ل

در عم���ل جراح���ی تع���ویض مفص���ل . ھ���م مع���روف اس���ت لگ���نمفص���ل 

مفص���ل ران بیم���ار را ک���ھ خ���راب  ،پزش���ک ج���راح ارتوپ���د لگ���ن و ران

  .ش���ده اس���ت برداش���تھ و ب���ھ ج���ای آن ی���ک مفص���ل مص���نوعی میگ���ذارد

  

  ساختمان مفصل ران چیست 

در محلی کھ . استخوان لگن از قسمت ھای مختلفی درست شده است

کھ بھ آن مفصل ران  لگن بھ ران متصل میشود مفصلی وجود دارد

  ل شده استاین مفصل از دو قسمت تشکی. یگویندم

 بھ این کاسھ حفره . یک قسمت در باال کھ بھ شکل یک کاسھ است

  .حفره استابولوم قسمتی از استخوان لگن است. استابولوم میگویند

 

  یک قسمت در پایین کھ بھ شکل یک کره گرد است و بھ آن سر

سر استخوان ران باالترین قسمت این . استخوان ران میگویند
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سر استخوان ران بھ توسط قسمتی بھ نام گردن . استخوان است

 .استخوان ران بھ تنھ استخوان ران متصل میشود

رباط ھای محکمی در اطراف مفصل ران وجود دارند کھ سر 

د و مانع از جدا نپایدار میکن ماستخوان ران را درون حفره استابولو

سطح رویی سر استخوان ران و سطح  .دندو از ھم میشو شدن این

در کسانی کھ . جود دارددرونی حفره استابولوم الیھ ای از غضروف و

  پیدا  ران نھا خراب شده و نیاز بھ جراحی تعویض مفصلمفصل ران آ

   .ی از بین رفتھ استمیکنند این الیھ غضروف
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 مفصل ران بھ چھ عللی خراب میشود  

 آرتروز یا ساییدگی مفصل ،شایعترین علت خراب شدن مفصل ران

اولین تغییری کھ در ساییدگی مفصل ران ایجاد میشود از بین . تاس

و با  ساییدگی مفصل در ھمھ انسان ھا .استرفتن الیھ غضروفی آن 

ایجاد میشود ولی در بعضی  شدت و ضعف متفاوت با باال رفتن سن،

   :این شرایط عبارتند از .شرایط زودتر بوجود میاید

 میتواند  یا نکروز سر استخوان ران سیاه شدن سر استخوان ران

موجب ساییده شدن زود ھنگام این مفصل در سنین جوانی یا 

این بیماری بیشتر در افرادی دیده میشود کھ از . میانسالی شود

 داروھای موسوم بھ کورتون استفاده میکنند
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 میتواند در ناحیھ لگن  حفره استابولوم مادرزادی تغییر شکل

تخریب و سالگی دچار  ٣٠- ۵٠موجب شود فرد در سنین حدود 

این مشکل در خانم ھا بیشتر دیده . ساییدگی مفصل ران شود

 میشود

 میتواند موجب  در رفتگی یا نیمھ دررفتگی مادرزادی مفصل ران

 مفصل ران شود زودرس آرتروز

  میتواند موجب  شکستگی ھای استابولومبد جوش خوردن

  تخریب و ساییدگی مفصل ران شود

میتواند موجب خراب شدن  ھم ابتال بھ بعضی انواع روماتیسم مفصلی

  .مفصل ران شود

برای مطالعھ بیشتر در مورد ھر کدام از بیماری ھای باال بھ آدرس 

  اینترنتی

https://www.iranorthoped.com/fa/article/hip   

  .در سایت ایران ارتوپد مراجعھ کنید

   



دکتر مھرداد منصوری                                                                                                                     ران لگن و تعویض مفصل

 

 https://www.iranorthoped.com  ٨ 

  چھ کمکی بھ بیمار میکند لگن و رانجراحی تعویض مفصل  

بسیاری از  لگن و رانمفصل  قبل از انجام عمل جراحی تعویض

نوع جراحی چھ کمکی میتواند بھ من بیماران از خود میپرسند این 

 .خواھد دادی چھ تغییری در زندگی من رخ جراح زبکند و بعد ا

  

، مفصل خراب شده با یک لگن و رانحی تعویض مفصل در عمل جرا

این جایگزینی میتواند بر روی . مفصل مصنوعی جایگزین میشود

 .مشکالت زیر تاثیر گذار باشد

  

 درد مفصل ران 

  

میشود بیمار دچار درد در این وقتی مفصل ران در ناحیھ لگن خراب 

بھ علت ساییده شدن سطوح ناھموار سر استخوان ران و . شودمی ناحیھ

درد در مفصل تحریک شده و بیمار  پایانھ ھایحفره استابولوم، 
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این حس درد موجب میشود تا بیمار سعی کند . احساس درد میکند

حرکت ندھد چون ھر حرکتی در مفصل مفصل ران خود را زیاد 

  .شدت درد را افزایش میدھد

علت   بھ ویمحدودتر میشوند و   انھ بیمارفعالیت ھای روز بتدریج 

این درد موجب   .این درد از یک زندگی سالم و شاد محروم میگردد

علت اینست کھ بیمار سعی میکند در حین راه رفتن . لنگش ھم میشود

ندام دردناک وارد کند و در نتیجھ نمیتواند فشار کمتری بر روی ا

  .یعنی در حین راه رفتن دچار لنگیدن است. خوب راه برود

درد مفصل ران بعد از تعویض مفصل کامال و یا تا حد زیادی از بین 

از بین میرود این است کھ  دیعلت اینکھ ذکر میشود تا حد زیا .میرود

بعضی از بیمارانی کھ دچار تخریب مفصل ران شده اند مشکالت 

تنگی کانال بطور مثال تعدادی از این بیماران . دیگری ھم دارند

این مشکالت میتوانند درد و یا ھرنی دیسک کمری ھم دارند و  نخاعی

دردی  لگن و رانمفصل  بعد از جراحی تعویض. شدید کنندا تلگن ر

کھ بھ علت ساییدگی مفصل ران ایجاد شده است کامال از بین میرود 

ھرنی دیسک بین مھره ولی دردی کھ بھ علت تنگی کانال نخاعی و یا 

   .میشده است بدون تغییر باقی میمانددر لگن حس  ای
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 محدودیت حرکتی در مفصل 

خراب شدن مفصل ران در 

ناحیھ لگن موجب محدود شدن 

سر . حرکات این مفصل میشود

استخوان ران دیگر نمیتواند بھ 

راحتی در داخل حفره استابولوم 

البتھ مقداری از این . دحرکت کن

محدودیت حرکت مربوط بھ 

قابل انعطاف شدن سفت و غیر 

 .تو تاندون ھای اطراف مفصل ران اس رباط ھا

چون سر استخوان ران و  لگن و رانبعد از جراحی تعویض مفصل 

کاسھ استابولوم ھر دو عوض شده اند حرکت مفصل بھ راحتی انجام 

 البتھ گاھی اوقات ممکن است بھ علت تغییرات شدیدی کھ در. میشود

ایجاد شده است این رباط ھا و تاندون ھای اطراف مفصل ران 

محدودیت حرکت بعد از جراحی بطور کامل رفع نشود ولی میتوان 

  .گفت کھ تا حد زیادی بھبود میابد
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 کوتاه بودن اندام 

و بھ علت تخریب سر استخوان ران 

اندام تحتانی این  آن،کاھش ارتفاع 

در مواردی این . بیماران کوتاه است

کوتاھی بھ علت جابجا شدن سر استخوان 

این کوتاھی . ران بھ سمت باال است

با . میتواند موجب لنگش بیمار شود

ران این کوتاھی  لگن و تعویض مفصل

بطور کامل و یا تا حد زیادی از بین 

  . میرود

اش��د تقریب��ا بط��ور کام��ل س��انتیمتر ب ٣-۴در ص��ورتیکھ کوت��اھی در ح��د 

درم��ان میش��ود ول��ی در م��واردی ک��ھ می��زان کوت��اھی ب��یش از آن باش��د 

فلج ممکن است تصحیح کامل آن موجب بروز عوارضی مانند آسیب و 

احتیاط عمل ک�رده در این موارد پزشک معالج با . شود عصب سیاتیک

  .و کوت�������اھی ان�������دام را در ح�������د قاب�������ل قب�������ولی جب�������ران میکن�������د

 

 لنگش 

. بیمار در حین راه رفتن دچار لنگیدن میشود ن،تخریب مفصل رادر 

و ضعف این لنگش بھ علت درد، محدودیت حرکتی و کوتاھی اندام 

در . در مورد سھ علت اول بحث شد. ایجاد میشود عضالت لگن
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تخریب مفصل ران، بیمار بھ علت درد، سال ھا نتوانستھ است خوب 

ضعف . راه برود کھ نتیجھ آن ضعیف شدن عضالت لگن است

ب میشود بیمار نتواند خوب راه برود و بھ بیان عضالت لگن موج

  .دیگر در حین راه رفتن دچار لنگش میشود

بھ خودی خود نمیتواند عضالت لگن را  لگن و رانتعویض مفصل 

قوی کند ولی با از بین رفتن درد، بیمار میتواند بعد از انجام جراحی، 

 نرمش ھای خاصی را تحت نظر پزشک معالج انجام داده و بھ وسیلھ

قوی شدن این عضالت میتواند . آنھا عضالت ضعیف شده را قوی کند

  .لنگش بیمار را بھبود داده یا کامال از بین ببرد
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ران با یک مفصل  یا چھ اقداماتی باید قبل از تعویض مفصل لگن 
  مصنوعی انجام شود

انجام اقداماتی خاص  لگن و رانقبل از انجام جراحی تعویض مفصل 

  مھمترین آنھا عبارتند از. ضروری است

 ممک���ن . عک���س رادی���وگرافی تھی���ھ میش���ودش���ما  از ناحی���ھ لگ���ن

اس���ت نی���از باش���د ت���ا از روش ھ���ای دیگ���ر تص���ویربرداری مانن���د 

س���ی ت���ی اس���کن ھ���م ب���رای تعی���ین دقی���ق ش���کل مفص���ل اس���تفاده 

ھ���ر چ���ھ پزش���ک ج���راح بیش���تر از ش���کل مفص���ل آس���یب . ش���ود

  ط���الع داش��تھ باش��د بھت���ر میتوان��د ان را جراح��ی کن���ددی��ده ش��ما ا

 

 ار قلب�������ی و عک�������س آزم�������ایش ھ�������ای خ�������ون و ادرار و ن�������و

  گرفت�����������������ھ میش�����������������ود قفس�����������������ھ س�����������������ینھ از ش�����������������ما

 

  در ص��ورت ل���زوم ب��ا متخص���ص بیھوش���ی و ی��ا متخص���ص قل���ب

  مش��������اوره میش��������ود در م��������ورد وض��������عیت س��������المتی ش��������ما
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  در صورتیکھ بیمار از قبل از دارو یا داروھای خاصی استفاده

اگر نام آنھا را  .میکند باید ھمھ آنھا را بھ پزشک اطالع دھد

نمیشناسید باید ھمھ آنھا را با خود بھ نزد پزشک برده و نشان 

بطور مثال . بعضی داروھا باید قبل از جراحی قطع شوند .دھید

  مانند وارفارین ( خون کننده  آسپرین یا بعضی داروھای رقیق 

 . جراحی قطع شوند قبل از انجام   باید یک ھفتھ ) یا پالویکس

مانند بروفن، دیکلوفناک، ایندومتاسین،  تمام داروھای ضد درد 

یک ھفتھ قبل از   ناپروکسن، پیروکسیکام و ملوکسیکام را

مصرف سلکوکسیب یا استامینوفن اشکالی . جراحی قطع کنید

  ندارد

 

  در ص��ورتیکھ بیم��ار دچ��ار عفون��ت در ھ��ر قس��متی از ب��دن خ��ود

زخ�م ھ�ا و عفون�ت . میباشد باید آن را بھ پزشک خ�ود اط�الع دھ�د

اری رھای پوستی و عفونت ھای دھان و دن�دان و عفون�ت ھ�ای اد

ھ��ر عف��ونتی بای��د قب��ل از . حتم��ا بای��د ب��ھ پزش��ک اط��الع داده ش��وند

بط�ور کام�ل درم�ان و  لگ�ن و رانانجام جراح�ی تع�ویض مفص�ل 

راح�ی، در غیر این صورت ممک�ن اس�ت بع�د از ج. برطرف شود

  مفص���������������ل مص���������������نوعی دچ���������������ار عفون���������������ت ش���������������ود

 

  بیمار باید بھ  لگن و رانقبل از جراحی تعویض مفصل

دندانپزشک مراجعھ کند تا در صورتیکھ دندان خراب داشتھ باشد 

. یا مشکلی در لثھ یا محیط دھانی او باشد بطور کامل درمان شود

تمامی درمان ھای دندانپزشکی باید حتی االمکان قبل از جراحی 

  انجام شوند لگن و رانمفصل تعویض 
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 قبل از بستری شدن در بیمارستان بھ نکات زیر دقت داشتھ باشید 

  مطمئن شوید روز بستری شدن در بیمارستان و روز عمل

در روز بستری تمام مدارک پزشکی و . جراحی خود را میدانید

وسایلی را کھ پزشک از شما خواستھ است با خود بھ بیمارستان 

  بیاورید

 

  اگر از بیمھ تکمیلی با ھر نوع بیمھ دیگری استفاده میکنید قبل از

  بیمھ خود برسانیدشرکت  بستری شدن باید آن را بھ اطالع 

 

  قبل از بستری شدن در بیمارستان مطمئن شوید تا نزدیکان شما

ترخیص را در روز مرخص شدن در دسترس ھستند تا اقدامات 

مطمئن شوید نزدیکان شما بیمارستان انجام دھند و ھمچنین  در

ساعتھ بھ  ٢۴حداقل بھ مدت یک ھفتھ بعد از جراحی بطور 

 منظور مراقبت نزد شما خواھند بود
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  قبل از بستری شدن در بیمارستان وسایل مورد نیاز مانند واکر یا

 ن بلندیک جفت عصای زیر بغل، یک توالت فرنگی سیار با نشیم

  یک صندلی با نشیمن بلند برای داخل حمام تھیھ کنید و

 

 در مورد . از قبل محیط خانھ را برای بعد از جراحی آماده کنید

  خصوصیات خانھ بعدا توضیحاتی داده خواھد شد

 

  داروھ��ایی را ک��ھ از قب��ل ب��ھ عل��ت بیم��اری ھ��ای دیگ��ر مص��رف

پ���س از اینک���ھ ب���ھ  )مث���ل داروھ���ای قل���ب ی���ا فش��ار خ���ون( میکنی��د

اط���الع ج���راح میرس���انید و در ص���ورتیکھ منع���ی نداش���تھ باش���د، 

ای���ن داروھ���ا را . بای���د قب���ل و بع���د از جراح���ی ھ���م مص���رف کنی���د

  بای��������������د ب��������������ا خ��������������ود ب��������������ھ بیمارس��������������تان بیاوری��������������د

 

 آنھا را در بیمارستان اده کنید تا وسایل شخصی خود را از قبل آم

  ھمراه خود داشتھ باشید

 

  بیمارستان معموال در روز قبل از جراحی استبستری شدن در 
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  نکات مھم بعد از بستری شدن در بیمارستان

 م�����ام قس�����مت ھ�����ای و ت ش�����ب قب�����ل از جراح�����ی حم�����ام بروی�����د

  ب و ص����������ابون بش����������وییدب����������دن خ����������ود را خ����������وب ب����������ا آ

 

 بھت�����رین زم�����ان . بھت�����ر اس�����ت م�����وی ب�����دن خ�����ود را نتراش�����ید

ب�����رای کوت�����اه ک�����ردن موھ�����ای موض�����ع عم�����ل جراح�����ی، در 

  عم���������ل و بالفاص���������لھ قب���������ل از جراح���������ی اس���������تاط���������اق 

  

  ساعت قبل از جراحی نباید چیزی بخورید یا  ١٢حداقل از

 بیاشامید
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  رفتن بھ اطاق عمل 

قبل از رفتن بھ اطاق عمل لباس ھای مخصوصی بھ بیمار پوشانیده 

ار بھ یک اطاق انتظ بیمار ابتدا .شده و بھ اطاق عمل فرستاده میشود

با تخت یا صندلی چرخدار از این  ویوقت جراحی کھ شد . میرود

 .دبھ اطاق اصلی جراحی منتقل میگرد اطاق انتظار

اطاق عمل جراحی یک اطاق بزرگ است کھ یک تخت در وسط آن 

بھ آن تخت جراحی میگویند و بیمار برای جراحی بر . وجود دارد

آبی کمرنگ اطاق عمل معموال بھ رنگ سبز یا . روی آن قرار میگیرد

در باالی اطاق و باالی تخت عمل، . ھوای آن قدری سرد است. است

در . دنوسایلی کھ مورد استفاده متخصص بیھوشی است قرار میگیر

ده جراح بر روی اطراف اطاق ھم میزھایی است کھ وسایل مورد استفا

  .تآن قرار گرفتھ اس
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ب پرسنل اطاق عمل معموال لباس ھای یک شکلی دارند کھ برحس

وظیفھ شان ممکن است رنگ لباس آن ھا با ھم متفاوت باشد ولی ھمھ 

آنھا کاله پارچھ ای بھ سر داشتھ و ماسکی بر جلوی بینی و دھان خود 

این کاله و ماسک برای جلوگیری از انتقال میکروب . قرار میدھند

 .ھای بدن آنھا بھ بیمار است

وشی و صص بیھبیمار ابتدا بھ توسط متخبرای شروع جراحی 

برای شروع بیھوشی و یا بیحسی . ھمکارانش بیھوش یا بیحس میشود

ابتدا بیمار بھ پشت بر روی تخت دراز کشیده و سوزن ھای 

مخصوصی بھ نام آنژیوکت بھ یک دست یا ھر دو دست بیمار زده 

اینھا لولھ ھای باریک پالستیکی ھستند کھ قبل و در حین و بعد . میشود

و خون از این طریق بھ بدن بیمار رسانده از جراحی دارو و سرم 

  .میشود

بسیار دیده میشود کھ بیماران تمایل دارند در حین جراحی نوع خاصی 

بعضی ھا تمایل دارند . از بیحسی یا بیھوشی برای آنھا استفاده شود

کامال بیھوش شوند و در حین جراحی اصال چیزی نفھمند و بعد از 

افراد از بیحسی ناحیھ ای کھ با  بعضی از. عمل جراحی بیدار شوند

استفاده از تزریق ماده بیحسی در ناحیھ کمر انجام میشود وحشت دارند 

بعضی دیگر . و فکر میکنند بعد از جراحی، کمر آنھا ضعیف میشود

کھ بیماری داخلی خاصی مثل بیماری ھای قلبی یا ریوی دارند فکر 

تری آنھا را تھدید میکنند کھ اگر بیھوش نشوند و بیحس شوند خطر کم

  .میکند
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ذکر این نکتھ مھم است کھ صالحیت دارترین کسی کھ مشخص میکند 

بیمار را باید با چھ روش برای عمل جراحی آماده کرد پزشک 

وی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی مثل . متخصص بیھوشی است

سن بیمار، بیماری ھای زمینھ ای کھ بیمار ممکن است داشتھ باشد، 

عمل جراحی و بسیاری عوامل دیگر بھترین و مناسب ترین نوع 

وی برای این تصمیم سالھا . انتخاب را برای بیمار در نظر میگیرد

پس بھتر است تصمیم گیری در مورد نوع . آموزش دیده و تجربھ دارد

بیحسی یا بیھوشی بھ پزشک متخصص بیھوشی سپرده شود مگر در 

اب بین دو یا چند روش آزاد مواقعی کھ ایشان بیمار را در انتخ

  .میگذارد
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ری بیمار بر روی تخت مینشیند و پزشک متخصص مبرای بیحسی ک

بیھوشی داروی خاصی را با سوزن بسیار باریکی بھ پشت کمر وی 

  .سپس بیمار دراز میکشد. وارد میکند

دو دقیقھ ھر دو پای بیمار از کمر بھ پایین بیحس کی بعد از یک ی

تزریق ماده بیحسی بھ کمر بیمار در حالت ممکن است  .مسشوند

  .خوابیده بھ شانھ انجام شود

بیھوشی عمومی ھم معموال با تزریق داروھای خاص بھ درون رگ 

   .بیمار و با تنفس داروھای بیھوشی از راه ماسک تنفسی انجام میشود

  

انجام بیھوشی یا بعد از 

بیمار را در  بیحسی

وضعیت مناسب جراحی بر 

روی تخت جراحی قرار 

د و سپس محل نمیدھ

جراحی بھ توسط محلول 

ھای خاص کامال شستھ و 

   .ضد عفونی میشود

جراح و کمک جراح کھ ممکن است یک یا چند نفر باشند دست ھای 

سپس لباس . خود را با محلول ھای ضد عفونی شستھ و تمیز میکنند

. میزی را پوشیده و دستکش جراحی بھ دست میکنندھای استریل و ت

با محلول ھای خاص  آن محل جراحی مجددا بھ توسط جراحپس از 
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جراح و ھمکاران وی پارچھ ھایی را بر روی . ضد عفونی میشود

بیمار و در اطراف محل جراحی بھ نحوی قرار میدھند کھ فقط پوست 

. یر پارچھ قرار گیردمحل جراحی نمایان بوده و بقیھ بدن بیمار در ز

تمام این تمھیدات برای این است کھ محل جراحی حتی االمکان 

میکروب کمتری داشتھ باشد تا خطر عفونت بعد از جراحی کاھش 

  .یابد
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 ساختمان مفصل مصنوعی لگن چیست 

مفصل مصنوعی لگن یا ران از یک گوی یا کره از جنس فلز و یک 

بھ منظور اتصال جزء . تکاسھ از جنس پالستیک ساختھ شده اس

کروی بھ تنھ استخوان ران، بھ کنار گوی، دستھ ای متصل شده است 

کھ در حین عمل جراحی در درون کانال مدولری استخوان ران قرار 

استخوان ران بھ شکل یک لولھ تو خالی است و کانال داخلی ( میگیرد 

  )آن را کانال مدولری مینامند

  

  

بوده و  از فلز تیتانیوم) دھم میگوین Stem استمکھ بھ آن ( جنس دستھ 

قسمت گوی یا سر، . بھ اشکال گوناگون طراحی و ساختھ میشود

اکسید آلومینیوم یا ( کبالت یا از مواد سرامیکی  - معموال از آلیاژ کروم

سطح رویی این گوی را بسیار صاف . ساختھ میشود) اکسید زیرکونیم

 .درون کاسھ حرکت کند و صیقلی میسازند تا بھ راحتی در
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کاسھ را معموال از نوعی پالستیک بسیار مقاوم و از نوع خاصی از 

البتھ گاھی بجای استفاده از پلی اتیلن از کاسھ ھایی . پلی اتیلن میسازند

پس در سطح مفصلی یک . از جنس سرامیک یا فلز ھم استفاده میشود

با فلز یا  مفصل مصنوعی ران، در واقع فلز یا سرامیک از یک طرف

مورد . سرامیک یا پالستیک در طرف دیگر در تماس قرار میگیرد

در . استفاده ترین آنھا مفصل شدن سر فلزی با کاسھ پالستیکی است

انواع جدید مفصل مصنوعی ران، کاسھ پالستیکی در درون کاسھ 

فلزی دیگری قرار میگیرد و این کاسھ فلزی است کھ در تماس با 

  .خواھد گرفتاستخوان لگن قرار 

موادی کھ در ساخت این مفاصل مصنوعی بکار میروند با بدن 

این مواد تا حد زیادی در . سازگارند و از طرف بدن دفع نمیشوند

بھ اندازه کافی قوی ھستند تا . مقابل سایش و زنگ زدگی مقاومند

بتوانند وزن بدن را تحمل کرده و شکستھ نشوند و بھ اندازه کافی 

بنابراین این مفاصل . عی دارند تا ترد و شکننده نباشندقابلیت ارتجا

مصنوعی از مواد بسیار پیشرفتھ و با استاندارد و تکنولوژی باالیی 

  .ساختھ میشوند و ھمین عامل موجب باال بودن نسبی قیمت آنھا است
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 مراحلی دارد چھ در ناحیھ لگن مفصل مصنوعی رانقرار دادن  

  

ابتدا پوست روی  لگن و رانبرای انجام عمل جراحی تعویض مفصل 

مفصل ران و عضالت زیر آن شکافتھ شده و بھ کنار زده میشوند تا 

با باز کردن کپسول مفصلی، استخوان سر . مشخص شود مفصل ران

استخوان ران کھ سائیده شده و  سر. دنمایان میشون استابولومران و 

آسیب دیده است و قسمتی از گردن استخوان ران از بقیھ استخوان جدا 

حفره  سپس ران بھ کنار زده میشود تا. شوندشده و از بدن خارج می

 .داستابولوم کامال نمایان شو

مفصلی تخریب شده کھ سطح داخلی حفره  غضروفباقیمانده 

تراشیده و خارج شده و  رنده ھای خاصیلوم را پوشانده است با استابو
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. پالستیکی، در داخل حفره استابولوم کار گذاری میشودسپس کاسھ 

بھ این . ذاری استم آماده میشودگسپس باقیمانده استخوان ران برای کار

صورت کھ با وسایل خاصی کانال مدولر ران گشادتر شده تا شکل 

دستھ یا استم را بھ خود بگیرد و سپس این استم یا دستھ در درون این 

در آخر، سر مفصل مصنوعی . ه قرار میگیردکانال مدولری آماده شد

در داخل کاسھ پالستیکی قرار میگیرد تا مفصل مصنوعی آماده کار 

 .شود

بر حسب اینکھ اتصال سر و کاسھ مصنوعی با استخوان بدن بھ چھ 

سیمانی و غیر طریقی انجام میشود مفاصل مصنوعی را بھ دو دستھ 

 .دسیمانی تقسیم میکنن

اتصال دستھ یا استم بھ داخل کانال مدولر و  در نوع سیمانی برای

 برای اتصال کاسھ پالستیکی بھ استخوان لگن از چسب مخصوصی بھ

مفاصل مصنوعی بدون سیمان،  در. دنام سیمان ارتوپدی استفاده میشو

سطح رویی دستھ یا استم را با استفاده از روش ھای مخصوص فلز 

و فرورفتگی ھا و  کاری بصورتی در میاورند کھ دارای برجستگی

 .دمیشو) در حد زیر مقیاس میلیمتر( خلل و فرج بسیار ریز 

جراح ارتوپد این دستھ را مستقیما و بدون واسطھ ای بھ داخل کانال 

در عرض چند ماه بعد از جراحی، استخوان ران . مدولری وارد میکند

کھ در تماس با فلز است بھ درون این خلل و فرج رشد کرده و بھ این 

در مورد کاسھ ھم ھمین اقدام صورت . رتیب بھ فلز متصل میشودت

بھ این صورت کھ کاسھ پلی اتیلنی در درون کاسھ فلزی . میگیرد
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دیگری قرار میگیرد و سطح خارجی این کاسھ فلزی بھ ھمان ترتیب 

  .دتھ شد، بھ استخوان لگن متصل میشوکھ در مورد استم گف
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چھ کارھایی در بخش  لگن و رانتعویض مفصل  بعد از جراحی 
  برای بیمار انجام میشود

ند روز در ، بیمار چلگن و رانتعویض مفصل بعد از جراحی 

 .بیمارستان مانده تا مراقبت ھایی از وی انجام شود

  

منتقل شد ممکن است تا بعد از اینکھ بیمار از اطاق عمل بھ بخش 

   .مدتی حالت گیجی داشتھ باشد کھ بھ تدریج بھبود میابد

انجام شده است، تا چند ساعت  بیھوشی عمومیاگر جراحی بیمار با 

ن بعد از چند ساعت، میتوا. نباید چیزی برای خوردن بھ او داده شود

پس از کسب اجازه از پرستار ابتدا چند قاشق آب بھ وی داد و اگر 

 .دد بتدریج بھ او مایعات بیشتری داتحمل کرد و دچار ناراحتی نش
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ساعت نباید پشت تخت  ٢۴اگر بیمار با بیحسی موضعی عمل شده، تا 

او باال بیاید و سر بیمار باید کامال پایین باشد وگرنھ دچار سردرد 

 .کھ ممکن است تا چند روز ادامھ یابد شدیدی میشود

در مدتی کھ بیمار در بخش میماند تا وقتی کھ از بیمارستان مرخص 

  :میشود اقداماتی برای بیمار انجام میشود کھ عبارتند از

   در چند روز اول بعد از عمل، درد بعد از جراحی کھ در ھمھ

ھای  بیماران البتھ با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد با مسکن

. قوی و بعد از آن با مسکن ھای معمولی کاھش پیدا میکند

مصرف مسکن تزریقی نباید زیاد باشد چون موجب مسمومیت 

 میشود

   در چند روز بعد از عمل جراحی، بھ بیمار آنتی بیوتیک

تزریقی داده میشود تا احتمال عفونت بعد از عمل جراحی 

 کاھش پیدا کند

   لختھ شدن خون در پاھابھ بیمار داروھایی داده میشود تا از 

لختھ شدن خون در اندامھای تحتانی بسیار . جلوگیری شود

خطرناک بوده و ممکن است موجب آمبولی ریولی و اختالل در 

 عملکرد قلب و ریھ شود

  میشود تا وضعیت مفصل مصنوعی  عکسبرداریمجددا  از بیمار

 گذاشتھ شده مشخص شود

        



دکتر مھرداد منصوری                                                                                                                     ران لگن و تعویض مفصل

 

 https://www.iranorthoped.com  ٣٠ 

   لولھ ھایی کھ در محل جراحی گذاشتھ شده است و بھ آنھا درن

میگویند بعد از چند روز از زخم خارج شده و پانسمان زخم ھم 

 د روز از عمل جراحی تعویض میشودبعد از گذشت چن

   از مش��کالتی ک��ھ بع��د از جراح��ی ممک��ن اس��ت بوج��ود آی��د تجم��ع

راه ھای ھوایی ریھ برای مرط�وب مان�دن . ترشحات در ریھ است

ای�ن ترش�حات ب�ا عم�ل دم و ب�ازدم . بطور طبیعی ترش�حاتی دارن�د

در اف��راد مس��ن بخص��وص وقت��ی . طبیع��ی و س��رفھ جابج��ا میش��وند

مثل وقت�ی بیم�ار میش�وند ی�ا بع�د از عم�ل ( میکنند مدتی استراحت 

ب��ھ عل��ت ک��اھش فعالی��ت و ک��اھش فعالی��ت تنفس��ی ممک��ن ) جراح��ی

اس��ت ای��ن ترش��حات در راه ھ��ای ھ��وایی انباش��تھ ش��ده و موج��ب 

انسداد راه ھوایی شوند کھ ب�دنبال آن احتم�ال عفون�ت ری�ھ اف�زایش 

  .پی���������������������������������دا میکن����������������������������������د

از جراح�ی، بیم�ار بای�د در  برای مقابلھ با این پدیده در دوران بع�د

و س�عی کن�د  تخت بیشتر بھ حالت نشستھ یا نیمھ نشستھ قرار گی�رد

معم�وال در چن�د . مرتبا نفس ھ�ای عمی�ق بکش�د و عم�دا س�رفھ کن�د

روز بعد از جراح�ی ی�ک فیزی�وتراپ بیم�ار را عی�ادت ک�رده و ب�ا 

انجام مانورھایی مث�ل ض�ربات خفی�ف و آرام ب�ھ پش�ت قفس�ھ س�ینھ 

 د بھ جابجایی ترشحات ریھ کمک کندسعی میکن

   بستھ بھ نوع جراحی کھ انجام شده است ممکن است الزم باشد

 ممکن است بھ این منظور. برای چند ھفتھ پاھا از ھم باز باشند

شود تا از نزدیک شدن ران ھا لشتی بین ساق ھای بیمار گذاشتھ با

 بھ یکدیگر جلوگیری کند
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   لگن و رانجراحی تعویض مفصل اغلب بیمارانی کھ برای آنھا 

انجام شده است میتوانند و حتی الزم است در روز بعد از جراح 

بستھ بھ نوع عمل جراحی بعضی بیماران . بایستند و راه بروند

میتوانند روز بعد از جراحی پای عمل شده را کامال بھ زمین 

گذاشتھ و روی آن فشار بیاورند و بعضی دیگر تا چند ماه نباید 

راه رفتن حتما باید با کمک یک . ا انجام دھنداین کار ر

. باشد واکرفیزیوتراپ و با استفاده از وسایل کمکی مانند 

فیزیوتراپیست روش استفاده درست از واکر و راه رفتن صحیح 

ی یاد میدھد تا بھ را بھ بیمار آموزش داده و حرکاتی را بھ و

کمک آنھا حرکات مفاصل اندام تحتانی بھتر شده و قدرت 

 عضالت افزایش یابد
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 باید بھ چھ نکاتی توجھ داشتھ باشد بعد از عمل جراحیبیمار  

 توجھ بھ نکات زیر بعد از جراحی ضروری است

  ما میدھند دقت کنید دارویی کھ بھ شداروھای خود را بشناسید و

قبل از خوردن قرص ھا سعی کنید از روی شکل . درست باشد

این وسیلھ آنھا را کنترل آنھا یاد بگیرید کھ نام آنھا چیست و بھ 

  کنید

 

  ممکن است بھ علت سرم یا داروھایی کھ بھ شما میدھند زیاد

 خجالت نکشید و برای ادرار کردن کمک بگیرید. ادرار کنید

  دقت کنید زمین اگر پزشک بھ شما اجازه راه رفتن داده است

ھم خود عمل جراحی و ھم داروھایی کھ بھ شما میدھند . نخورید

اگر  .ممکن است حتی قویترین ورزشکاران را ھم ضعیف کند

دقت کنید کھ . تعادل ندارید برای راه رفتن حتما کمک بگیرید

عینک . نیدچراغ را روشن ک. بخصوص در شب زمین نخورید
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قبل از اینکھ سوار ویلچر . یدید و دمپایی مناسب بپوشخود را بزن

ھ حتما چرخ ھای آن قفل شده شوید یا آنرا ترک کنید دقت کنید ک

 باشد

  اگر کسی از پرسنل درمانی شما را لمس میکند آنھا را تشویق

 کنید کھ قبل از آن دست ھای خود را بشویند

  د بھ عیادت شما یا آنفلوآنزا دارننگذارید کسانی کھ سرماخوردگی

 بچھ ھا معموال ناقلین ویروس این بیماری ھا ھستند. ندبیای

  اگ��ر پرس���تاران در م���وقعی ک��ھ ک���اری ب���رای ش��ما انج���ام میدھن���د

می���ز ش���ما را از تخ���ت دور میکنن���د فرام���وش نکنی���د ک���ھ قب���ل از 

اینک��ھ ش��ما را ت��رک کنن��د ب��ھ آنھ��ا ی��ادآور ش��وید ک��ھ دوب��اره آن��را 

بگذارن���د وگرن���ھ ممک���ن اس���ت آب، تلف���ن ی���ا وس���ایل س���ر ج���ایش 

  شخص������������������ی ش������������������ما از دسترس������������������تان دور ش������������������ود

 

  بھتر . قدری بی اشتھایی تا چند ھفتھ بعد از عمل طبیعی است

آب . است بیماراز مواد غذایی حاوی آھن زیاد و میوه استفاده کند

مواد حاوی مقادیر زیاد ویتامین کا مثل کلم بروکلی، . زیاد بنوشد

یا سبز، سویا، اسفناج، کلم، گل کلم، کاھو، عدس و پیاز جگر، لوب

قدری   .الکل ننوشد و از قھوه کمتر استفاده کند. را مصرف نکند

یبوست بعد از جراحی طبیعی است و بھ علت کم بودن تحرک 

از میوه ھای با تفالھ زیاد و از برگھ انجیر و زردآلو . شمااست

 .استفاده کنید
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  سرو میکنند بخواھید کھ غذا را روی میز از کسانی کھ غذا را

 دند و آنرا در دسترس شما قرار دھنبرای شما بچین

   

   



دکتر مھرداد منصوری                                                                                                                     ران لگن و تعویض مفصل

 

 https://www.iranorthoped.com  ٣۵ 

 باید بھ چھ نکاتی توجھ کنیددر ھنگام ترک بیمارستان  

  در ھنگام ترک بیمارستان نکات زیادی بھ شما گفتھ میشود کھ

یا آنھا  .از آنھا یادداشت بردارید. ممکن است آنھا را فراموش کنید

چھ  بخصوص اینکھ .را بھ توسط تلفن ھمراه خود ضبط کنید

. قع باید دوباره دکتر را ببینید،چھ مو داروھایی باید مصرف کنید،

. چھ موقع میتوانید بھ حمام بروید. با پانسمان ھا باید چکار کنید

چھ موقع . چھ موقع میتواید در منزل بھ تنھایی زندگی کنید

چھ موقع باید  .چھ موقع میتوانید راه بروید. نیدمیتوانید رانندگی ک

 بخیھ ھا را درآورید و غیره

  سعی کنید یکی از دوستان یا افراد خانواده با شما باشد تا نکات

 مھم فراموش نشوند
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 دکتر تماس گرفتھ و سوال  ید حتما بااگر از چیزی مطمئن نیست

ما را معموال ھمکاران دکتر در مطب جواب اکثر سواالت ش. کنید

  میدانند و میتوانند بھ شما کمک کنند
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  چیست لگن و رانمراقبت ھای بعد از جراحی تعویض مفصل  

  بعد از جراحی بھ چند دستھ تقسیم میشوند کھ عبارتند از مراقبت ھای

 مراقبت از زخم و اندام عمل شده 

 روش درست نشستن 

 طرز درست خوابیدن 

 طریقھ درست ایستادن 

 روش درست راه رفتن 

  ھایی کھ باید انجام دادنرمش  

در قسمت ھای بعد راجع بھ ھرکدام از موضوعات ذکر شده بطور 

بھ یاد داشتھ باشید کھ نکاتی کھ بھ عنوان . مفصل بحث خواھد شد

مراقبت ھای بعد از جراحی ذکر میشوند معموال برای یک تعویض 

در بعضی از اعمال جراحی تعویض مفصل بھ . مفصل معمولی است
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، باید تغییراتی در نوع مراقبت یا مفصل ران خاص بیمار علت شرایط

آنھا را از پزشک خود سوال کنید و بھ نکاتی کھ پزشک بھ . داده شود

در صورت لزوم میتوان جھت انجام . شما میگوید بھ دقت توجھ نمایید

کمک  خبره فیزیوتراپاز پرستار و  ی یاد شدهھر کدام از مراقبت ھا

  .گرفت

تعویض مفصل  اران میتوانند روز بعد از جراحیبطور معمول بیم

با کمک واکر یا عصا راه بروند و بعد از چند ھفتھ آنھا را  لگن و ران

بعد از کنار گذاشتن عصا بیمار در موقع راه رفتن تا . کنار بگذارند

علت این لنگش ضعف عضالت اطراف . چند ماه لنگش خواھد داشت

ش ھایی کھ پزشک بھ بیمار نرم بھ تدریج و با انجام. لگن و ران است

. آموزش میدھد این عضالت تقویت شده و لنگش از بین خواھد رفت

بستھ بھ اینکھ کار قبلی فرد با چھ اندازه از فعالیت بدنی ھمراه بوده 

است بین سھ تا شش ماه طول میکشد تا وی بتواند بھ سر کارش 

  .برگردد
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  چیست لگن و رانبعد از تعویض مفصل  مراقبت ھا از محل جراحی 

  

یا ران کھ برای شما انجام لگن  تعویض مفصل اینکھ عمل جراحی 

شده است تا چھ اندازه ای موفق خواھد بود فقط بھ مھارت جراح 

وابستھ بھ وابستھ نیست بلکھ سرنوشت مفصل مصنوعی تا حد زیادی 

  .مراقبت ھای مناسب بعد از جراحی است

  :مھمترین این مراقبت ھا عبارتند از

 زخم جراحی بیمار، بخیھ شده و روی آن  : مراقبت از زخم

پانسمان باید ھر چند وقت یکبار . پانسمان قرار گرفتھ است

فاصلھ زمانی بین تعویض پانسمان ھا را پزشک . تعویض شود

زخم جراحی تا چند روز ترشحات آبکی معموال . مشخص میکند

و زاللی دارد کھ ممکن است پانسمان را خیس کرده و یا روی 

  .دنبعد از چند روز این ترشحات قطع میشو. پانسمان لکھ بیندازد

تا وقتی کھ پانسمان روی زخم خیس میشود و یا روی آن لکھ می 
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ود و افتد نیاز است کھ تعویض پانسمان در فواصل زمانی انجام ش

معموال بعد از توقف ترشحات زخم، دیگر نیازی بھ تعویض 

مرتب زخم نیست ولی بھتر است تا موقعی کھ بخیھ ھا خارج 

میشوند روی زخم با پانسمان پوشیده باشد تا زخم با لباس تحریک 

طول کشید یا بعد از  یک ھفتھاگر ترشحات زخم بیش از . ودنش

و یا بعد از  بودار شدچند روز ترشحات غلیظ یا زرد رنگ یا 

باید بھ پزشک معالج  مدتی قطع، ترشحات مجددا شروع شدند

 معموال بخیھ ھا بعد از دو ھفتھ خارج میشوند. اطالع داد

 در چند ماه اول بعد از عمل مختصری تورم  : تورم محل عمل

در محل عمل و اندام تحتانی مبتال وجود دارد کھ طبیعی است 

ورم باید بھ اطالع پزشک ارتوپد معالج ولی ھر گونھ افزایش ت

بیمار ممکن است تا مدتی قدری بیحسی یا گزگز   .رسانده شود

  .اطراف محل شکاف جراحی خود احساس کند کھ طبیعی است

 تا چند ھفتھ بعد از جراحی، بیمار در شب یا در ھنگام  : درد

و در محل جراحی درد  فعالیت ممکن است قدری ناراحت باشد

وی معموال باید . کھ این حالت بتدریج از بین میرود داشتھ باشد

بتواند بعد از سھ تا شش ھفتھ از جراحی فعالیتھای سبک روزانھ 

  .خود در خانھ را انجام دھد

 ممکن است بعد از عمل جراحی داروھای آنتی  : آنتی بیوتیک

مدتی از آنھا در منزل بیوتیک خوراکی برای بیمار تجویز شود تا 

 استفاده کند
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 احتمال عفونت در ھر عمل جراحی تعویض مفصل  : عفونت

باید مراقب بروز این عالئم بود و در صورت . ران وجود دارد

عالئم  .بھ پزشک معالج اطالع دارد سریعا را آنھا ،اھدهشم

عالئم  : عفونت احتمال در ناحیھ مفصل مصنوعی عبارتند از

  : در ناحیھ مفصل مصنوعی عبارتند ازعفونت احتمال 

 تب باال    •  

 لرز تکان دھنده  •    

ادامھ ترشح از محل زخم بعد از گذشت یک ھفتھ از  •   

 عمل جراحی

شروع مجدد ترشحات از زخم جراحی بعد از اینکھ  •  

 مدتی این ترشحات قطع شده بود

 ترشح کدر یا زرد رنگ از محل جراحی •   

 و تورم در اطراف جای محل زخم جراحی قرمزی  •   

درد در موقع فعالیت و حتی استراحت در محل  •    

  جراحی
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 لخت��ھ بع��د از جراح��ی ب��رای جل��وگیری از  : لخت��ھ ش��دن خ��ون

راب ھ��ای واری��س ب��رای ج��و ش��دن خ��ون در ان��دامھای تحت��انی

ھ���دف از ای���ن ج���وراب ھ���ا . ھ���ر دو پ���ای بیم���ار اس���تفاده میش���ود

اینس��ت ک��ھ وری��د ھ��ای س��اق تح��ت فش��ار ق��رار گیرن��د ت��ا احتم��ال 

ن��د چای��ن ج��وراب ھ��ا بای��د . آنھ��ا ک��م ش��ودتش��کیل ش��دن لخت��ھ در 

م��دت اس��تفاده . ھفت��ھ ت��ا چن��د م��اه ب��ھ توس��ط بیم��ار پوش��یده ش��وند

 .ھن����������گ کنی�����������داز آنھ����������ا را ب����������ا پزش����������ک خ����������ود ھما

 

ھمچن���ین   ب���رای جل���وگیری از لخت���ھ ش���دن خ���ون در س���اق ھ���ا

داروھ���ایی ب���ھ بیم���ار داده میش���ود ک���ھ ممک���ن اس���ت تزریق���ی ی���ا 

ای����ن داروھ����ا ت����ا م����دت زم����انی ک����ھ پزش����ک . خ����وراکی باش����ند

ب����ا تم����ام ای����ن . مش����خص ک����رده اس����ت بای����د مص����رف ش����وند

اوص��اف ب��از احتم��ال تش��کیل لخت��ھ ب��ھ ص��فر نمیرس��د و وج��ود 

عالئ���م زی���ر ممک���ن اس���ت ب���ھ عل���ت تش���کیل لخت���ھ  وق���وع. دارد

در ع���روق ان���دام تحت���انی باش���د و ب���ا دی���دن آنھ���ا بای���د بالفاص���لھ 

 .بھ پزشک معالج خود مراجعھ کرد
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 درد در پشت ساق  •     

 قرمزی در پشت ساق  •   

   تورم پا یا ساق یا ران •    

وجود عالئم زیر ممکن است نشانھ این باشد کھ لختھ بھ ریھ 

بھ  و بی درنگ در این موارد بیمار باید فورا. ه استرسید

 .پزشک مراجعھ کند

 

 تنگی نفس ناگھانی  •    

  درد قفسھ سینھ بخصوص اگر با تنفس شدیدتر شود •   
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  باید در خانھ چھ تغییراتی داد لگن و ران قبل از تعویض مفصل 

باید در محیط زندگی  لگن و ران قبل از عمل جراحی تعویض مفصل

راحت تر  محیط زندگی او بعد از جراحیفرد تغییراتی داده شود تا 

احتمال زمین خوردن فرد  ھھدف عمده این تغییرات این است ک. باشد

کم شود و وی بتواند راحت تر و بدون فشار زیاد بھ مفصل مصنوعی 

خوردن میتواند موجب شکستھ شدن زمین  .کارھای خود را انجام دھد

استخوان اطراف مفصل مصنوعی شده و در این وضعیت، درمان 

شکستگی بسیار مشکل تر و پر عارضھ تر از شکستگی در فردی 

  .است کھ مفصل مصنوعی ندارد

  مھمترین این تغییراتی کھ باید در خانھ داد عبارتست از 

 

  در اطاق نشیمن

 

 تغییر دھید تا فرد  را طوری و مبلمان چیدمان وسایل داخل خانھ

 رفت و آمد کند بین آنھا با واکر یا عصای زیر بغل بتواند راحت
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  کن����اره ھ����ای ف����رش را ب����ا چس����ب ھ����ای دو طرف����ھ ب����ھ ک����ف

یک�����ی از . ردحک�����م کنی�����د ت�����ا روی زم�����ین س�����ر نخ�����وزم�����ین م

عل������ل زم������ین خ������وردن بیم������اران لی������ز ب������ودن زم������ین و س������ر 

  خ������������������������������وردن ف������������������������������رش روی آن اس������������������������������ت

 

  گیر کردن ھر . کرد کھ کف اطاق اشیاء پراکنده نباشندباید دقت

کدام از این اشیاء بھ پای بیمار میتواند موجب زمین خوردن او 

  شود

 

  بای�����د دق�����ت ک�����رد ک�����ھ س�����یم ب�����رق ی�����ا تلف�����ن روی زم�����ین آزاد

بس����یاری اوق����ات گی����ر ک����ردن ای����ن س����یم ھ����ا ب����ھ پ����ا ی����ا . نباش����د

   عص������ای ف�������رد موج������ب زم�������ین خ�������وردن وی میش������ود

 

 اس�������ت در  بیم�������ارائی را ک�������ھ بیش�������تر م������ورد اس�������تفاده اش������ی

 د مس������افت زی������ادیبگذاری������د ت������ا مجب������ور نباش������ ویاط������راف 

  دن��������������را ب��������������رای رس��������������یدن ب��������������ھ آنھ��������������ا ط��������������ی ک

 

  چیزھایی مثل تلفن، کنترل تلویزیون، دستمال کاغذی، سطل

رای مطالعھ، نوشیدنی و داروھا را در روی یک زبالھ، کتاب ب

 ویدسترس  قرار دھید تا بھ آسانی در بیمار میز کنار صندلی

   .باشند

 

  لباسی پوشیده شود کھ جیب ھای بزرگ داشتھ باشد تا فرد بھتر

 مورد احتیاج خود را در جیب بگذارد سبک بتواند لوازم
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 ی م���ورد اس���تفاده بیم���ار بای���د ک���امال محک���م و پای���دار ص���ندلی ھ���ا

بیم����ار بای����د . باش����ند و نش����یمن آنھ����ا ارتف����اع کم����ی نداش����تھ باش����د

  بم����دت س����ھ م����اه فق����ط روی ص����ندلی ھ����ای دس����تھ دار بنش����ینید

 

  صندلی مورد استفاده باید کمی سفت بوده و ارتفاع آن کمی نشیمن

زانو  بلندتر از معمول باشد بطوریکھ وقتی روی آن مینشینید

استفاده از . ھایتان در سطح پایین تری از لگن تان قرار بگیرد

 نرم مناسب نیستنشیمن مبل ھای با ارتفاع کم و 

               

  در اطاق خواب 

  

 

 روشن  بیمار اتختی قرار دھید تا ھمیشھ کناریک چراغ کنار پ

 باشد
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 اق خواب و توالت را روشن نگھ در شب یک چراغ مسیر بین اط

بسیار دیده شده کھ بیمار وقتی شب برای استفاده از توالت . ددار

بلند میشود و چشم وی ھنوز خواب آلود است بھ علت دید کم 

  زمین میخورد

  

 در حمام

  ک�����ف وان ی�����ا زی�����ر دوش از چس�����ب ھ�����ای مخصوص�����ی ک�����ھ

  س������������������طح زب������������������ر دارن������������������د اس������������������تفاده ش������������������ود

 

 ف�رد کفی پالستیک با سطح زبر گذاشتھ شود تا  حمام در کنار وان

  دورع ورود ی�������������ا خ�������������روج از وان لی�������������ز نخ�������������موق�������������

 

 دست ھای  بیمار روی دیوار کنار وان دستگیره گذاشتھ شود تا

  دپیشگیری شوا بھ آن گرفتھ از زمین خوردن خود ر

 

  تھ بلن�����د ب�����رای از ی�����ک اس�����فنج ی�����ا لی�����ف ب�����ا دس�����در حم�����ام

  اس�����������������تفاده ش�����������������ودشستش�����������������وی س�����������������اق و پ�����������������ا 

 

 باشد و لیز نخورد د با نشیمن بلند ولی پایدارصندلی حمام بای  

 

  دقت کنید کھ آب داغ موقع دوش گرفتن ممکن است فشار شما را

 پایین آورده و موجب شود زمین بخورید
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 در آشپزخانھ

  کف آشپزخانھ نباید خیس باشد 

                

  پلھ 

 

 خوب دیده شود مسیر آن نور کافی روی پلھ باشد تا 

  پلھ ھای معیوب تعمیر شوند  

  نشود رھاچیزی روی پلھ  

 این قالیچھ ھا سر . ودرش یا قالیچھ روی پلھ گذاشتھ نشف

 میخورند و موجب زمین خوردن بیمار میشوند

 تمام طول کناره پلھ دستگیره داشتھ باشد 
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  چیست ران بعد از جراحی تعویض مفصل طرز درست نشستن 

بیمار باید . انجام حرکات مفصل ران بعد از جراحی بسیار مھم ھستند

مھمترین . بداند کھ چھ حرکاتی برای مفصل مصنوعی مضر ھستند

ضرر حرکات ناجور در مفصل ران مصنوعی وارد شدن فشار بیش 

دررفتگی مفصل مصنوعی از . از حد بھ آن و دررفتگی مفصل است

یمار باید ھر مراقبتی را انجام مشکالت جدی بعد از جراحی است و ب

  . دھد تا این اتفاق نیفتد

دررفتگی مفصل مصنوعی ران وقتی ایجاد میشود کھ مفصل در 

مھمترین وضعیت ھایی کھ میتوانند . وضعیت ناجوری قرار گیرد

موجب دررفتگی مفصل شوند خم شدن زیاد ران و نزدیک شدن بیش 

بعد از  بنابراین .تن اسحد آن بھ ران دیگر و چرخش داخلی آاز 

 در مفصل باید بھ نکات زیر دقت کرد تا حرکات ناجوری جراحی

دقت کنید کھ توصیھ ھای زیر ممکن است برحسب شرایط . انجام نشود

این تغییرات را با پزشک . بیمار و نوع عمل جراحی او تغییر کند

  .جراح خود ھماھنگ کنید

  ند مگر اینکھ بنشینتقریبا ھمھ بیماران بعد از جراحی میتوانند

در صورتیکھ پزشک اجازه . پزشک اجاره آن را نداده باشد

نشستن بعد از جراحی را داده است بیمار میتواند تا حدود یک 

ھفتھ در منزل از تخت استفاده کند ولی باید ھر روز بتدریج 

بعد از حدود یک ھفتھ معموال . میزان نشستن خود را بیشتر کند

بیمار میتواند در تمان طول روز بر روی  نیازی بھ تخت نیست و

وقتی بیمار در حالت نشستھ قرار گرفتھ و پاھا . صندلی بنشیند
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برای پیشگیری از این حالت . آویزان ھستند ممکن است ورم کنند

 باید حتما از جوراب واریس استفاده کنید

  بیمار در ھنگام نشستن باید دقت کند کھ مفصل ران خود را از

یست منظور زاویھ ا. عنی زاویھ قائمھ بیشتر خم نکندنود درجھ ی

خم کردن ران بیش از این . ودکھ بین تنھ و ران تشکیل میش

 میزان احتمال دررفتگی مفصل را بیشتر میکند

  صندلی مورد استفاده بیمار

پایھ ھای  باید طوری باشد کھ

نشیمن آن باالتر  بلند داشتھ و

. از معمول و کمی سفت باشد

علت اینست کھ در ھنگام 

نشستن، زانوھا باید ھم سطح 

لگن یا کمی پایین تر از آن 

 مبل راحتی کھ محل نشیمن آن پایین است مناسب. قرار بگیرند

ھای راحتی در ھنگام نشستن، اکثر این مبل در . تنیس بیمار

گیرد کھ این وضعیت فشار ن پایینتر از زانو قرار میگسطح ل

زیادی بھ مفصل مصنوعی وارد کرده و خطر دررفتگی در آن 

صندلی باید دو دستھ داشتھ باشد و پشتی آن محکم  .را زیاد میکند

 باشد
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  باید برای ھمیشھ بیمار بعد از جراحی

استفاده ) فرنگی(الت پایھ دار از تو

بیمار باید از توالت صندلی داری  .ندک

کھ در موقع نشستن بر  استفاده کند

روی آن زانوھا ھم سطح لگن قرار 

توالت ھای . گیرند نھ باالتر آز آن

ثابت در منازل معموال نشیمن پایینی 

بھتر است از توالت ھای سیار . و مناسب بیمار نیستند دارند

 و یا حجمی بھ باالی نشیمن توالت اضافھ گردد استفاده شود

 پاھای خود را روی  ر روی صندلیب بیمار نباید در ھنگام نشستن

یکدیگر بیندازد چون احتمال دارد با 

 اینکار مفصل ران در برود

  بیمار باید دقت کند تا در ھنگام

پای خود را بیش از نشستن یا ایستادن 

حد معمول بھ طرف داخل یا خارج 

 نچرخاند

  بیمار باید ھمیشھ یک بالشت کمی سفت داشتھ باشد تا وقتی بیرون

خود بود، روی صندلی ماشین یا مبل یا صندلی بگذارد  از منزل

 بطوریکھ زانوھای وی پایین تر از سطح مفصل ھیپ قرار بگیرد

  اید از پاشنھ و درآوردن جوراب و کفش ب بیمار برای پوشیدن

 د تا مفصل ران زیاد خم نشودکش بلند استفاده کن
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 جلو  بھ استبنشیند یا وقتی نشستھ  روی صندلی دوقتیکھ میخواھ

 خم نشود

  چیزی را  ستنشستھ ا روی صندلی د وقتی کھنباید سعی کنبیمار

  داز روی زمین بلند کن
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 ن بعد از جراحی تعویض مفصل ران چیستطرز درست ایستاد 

 در موقع ایستادن بھ نکات زیر توجھ کنید

  جلوتر قدری وقتی نشستھ اید یا سرپا ایستاده اید پای عمل شده را

 قرار دھیداز پای سالم 

  اگر میخواھید زانویتان را خم کرده و روی زمین قرار دھید

یعنی زانوی . اینکار را با زانوی طرف عمل شده انجام دھید

 جراحی شده را خم کرده و بر روی زمین قرار دھید

  خم نشویدبھ جلو درجھ  ٩٠از ناحیھ کمر بیش از  

 

 روی زمین  اینکھ بعد از عمل جراحی آیا میتوانید پایتان را بھ

فشار دھید و وزن روی آن بگذارید بستھ بھ نوع جراحی فرق 

 در این مورد حتماً از پزشک جراح خود سوال کنید. میکند

 

 روش درست خوابیدن 

برای دراز کشیدن بھ نکات زیر  لگن و رانبعد از جراحی مفصل 

 توجھ کنید

  وقتی کھ در رختخواب دراز کشیده اید برای اینکھ لبھ پتو را

  و آنرا روی خود بکشید بھ جلو خم نشوید بگیرید

 



دکتر مھرداد منصوری                                                                                                                     ران لگن و تعویض مفصل

 

 https://www.iranorthoped.com  ۵۴ 

  وقتی بھ پشت میخوابید تا حداقل شش ھفتھ باید یک بالشت را بین

  کمی از یکدیگر فاصلھ داشتھ باشد ساق ھا بگذارید تا ران ھا

 

 خوابیدن بھ شکم اشکالی ندارد معموال بعد از جراحی  

 

 شده عمل طرف شانھ  تا حداقل دو ماه بعد از جراحی بر روی

  نخوابید

 

  میتوانید بر روی شانھ طرف سالم بخوابید ولی باید بسیار دقت

برای . کنید کھ در حین این کار زانوھای شما بھ ھم نزدیک نشوند

. این کار باید یک بالشت کلفت را بین دو زانوی خود قرار دھید

د موقع خواب این بالشت جابجا نشود و ھمچنین یباید مواظب باش

. نوی باالیی شما بر روی بالشت قرار گیردد زایاشباید مواظب ب

معموال زانوی باالیی تمایل دارد بتدریج بھ سمت جلو حرکت 

این وضعیت بسیار خطرناک بوده . کرده و بھ جلوی بالشت بیاید

باید از آن جلوگیری . و احتمال دررفتگی مفصل را زیاد میکند

  کنید
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  کار و رانندگی 

  اینکھ چھ مدت بعد از عمل میتوانید بھ کار برگردید بستھ بھ نوع

در این مورد  خود با پزشک. نوع کارتان متغیر استعمل و 

 .مشورت کنید

 ن ھم بعد از مشورت با ھفتھ بعد از جراحی و آ ۴- ۶دگی را رانن

 پزشک خود میتوانید شروع کنید
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  نکاتی کھ برای ھمیشھ باید رعایت کنید 

  معیار درستی نیست تا بر اساس آن متوجھ شوید آیا حرکتی درد

اگر شک دارید کاری یا حرکتی . را میتوانید انجام دھید یا خیر

 برای شما مناسب است یا خیر با پزشک خود مشورت کنید

  تا وقتی مفصل مصنوعی در بدن وجود دارد ھر وقت کار

شک خود دندانپزشکی برای بیمار انجام میشود باید بھ دندانپز

اطالع دھد تا برای مدتی برای وی داروی آنتی بیوتیک تجویز 

کند چون میکروب ھا میتوانند در موقع دستکاری محوطھ دھان و 

دندان در موقع اعمال دندانپزشکی از راه خون بھ محل مفصل 

 مصنوعی رفتھ و در آن محل ایجاد عفونت کنند

 ه ھای امنیتی ممکن است در فرودگاه ھا در حین عبور از درواز

باید این نکتھ را بھ . کشف فلز، آالرم اخطار بھ صدا درآید

ماموران امنیتی اطالع داد و بھتر است از قبل گواھی از پزشک 
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ارتوپد معالج دریافت شود کھ در بدن فرد مفصل مصنوعی حاوی 

 فلز در ناحیھ لگن وجود دارد

 ادامھ  باید ھمیشھ سعی کرد تمرینات سبک بدنی را تا آخر عمر

بیمار بعد از . داد تا حرکات مفصل و قدرت عضالت حفظ شود

شش تا ھشت ھفتھ میتواند شنا کند کھ فعالیت ورزشی سودمندی 

دوچرخھ سواری روی زمین بدون شیب ھم ورزش مناسبی . است

ورزش ھایی کھ در آنھا بھ مفصل ضربھ وارد میشود مثل . است

بیمار نباید اشیاء . نیستندتنیس، بدمینگتون، فوتبال و پرش مناسب 

سنگین را حمل کند و بھتر است خریدھای روزانھ خود را با 

 چرخ دستی کوچکی بھ منزل ببرد

  ھر چند وقت یکبار تا آخر عمر باید بھ پزشک معالج ارتوپد

. مراجعھ کرد تا از صحت کارکرد مفصل مصنوعی مطمئن شد

د بعضی از مشکالت ممکن است برای مفصل مصنوعی بوجو

بیاید کھ در ابتدا ممکن است عالمتی نداشتھ باشد و فرد متوجھ آن 

اگر این مشکالت در ھمین مراحل اولیھ درمان نشوند و  .نشود

بیمار تنھا ھنگامی بھ پزشک مراجعھ کند کھ ناراحتی برایش 

ایجاد شده باشد ممکن است وقت را برای درمان مناسب و موثر 

برای پیشگیری از این . شده باشداز دست داده و برای درمان دیر 

وضعیت بیمار باید بطور مرتب و با فواصل ساالنھ مشخص بھ 

پزشک جراح ارتوپد خود مراجعھ کند تا معاینھ شده و در 

 صورت لزوم از لگن وی عکسبرداری انجام شود
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  راه . الزم است لگن و رانورزش بعد از جراحی تعویض مفصل

روی زمین ھای ھموار نھ  ورزش خوبی است و راه رفتن رفتن

ورزش بسیار خوبی شنا . تتنھا اشکالی ندارد کھ خوب ھم ھس

. تدوچرخھ سواری ورزش مناسبی اسھمچنین . تبرای شما اس

ورزش ھایی کھ موجب وارد شدن نیرو بصورت ضربھ ای بھ 

لگن شما میشوند مثل تنیس، بدمینتون، فوتبال و ھر ورزشی کھ 

بلند   .باشد برایتان نامناسب است پریدن و جھیدن جزئی از آن

کردن اشیاء اشکالی ندارد ولی از بلند کردن اشیاء سنگین و یا در 

 وضعیت ھای نامناسب امتناع کنید 
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  چگونھ است لگن و رانراه رفتن بعد از جراحی تعویض مفصل  

راحی، در بعضی از انواع اعمال ج

بھ بیمار  بستھ بھ موقعیت، پزشک

اجازه میدھد روز بعد از جراحی ھر 

دو پایش را بر زمین گذاشتھ و راه 

در بعضی بیماران ھم ممکن . برود

است اجازه راه رفتن بھ بیمار داده 

بستھ بھ شرایط ممکن است بھ . نشود

بیمار اجازه داده شود یک یا دو یا 

سھ ماه بعد از جراحی ھر دو پا را 

  .رودبر زمین گذاشتھ و راه ب

 واکربا این حال ھمھ بیماران میتوانند یکی دو روز بعد از جراحی با 

رفتن با واکر بھ نحوی کھ پای عمل شده بر روی زمین  راه. ندراه برو

م و فشار داده نشود برای ھمھ بیماران نھ تنھا آزاد است بلکھ الز

). مگر اینکھ پزشک بھ عللی این کار را صالح نداند( اجباری است 

ولی اینکھ آیا بیمار میتواند در حین راه رفتن با واکر پای طرف عمل 

شده را بر زمین فشار دھد یا نھ، ھمانطور کھ گفتھ شده بستھ بھ بیمار 

در این موارد باید بھ توصیھ پزشک  .و نوع عمل جراحی متفاوت است

  .لج عمل کردمعا
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 در راه رفتن توجھ بھ نکات زیر ضروری است

  تا چند ھفتھ بعد از جراحی بیمار باید از واکر یا عصای زی�ر بغ�ل

ت اط�راف مفص�ل استفاده کند و ت�ا وقت�ی حرک�ت و ق�درت عض�ال

زیاد اس�ت و ب�اال و  او احتمال زمین خوردن ،ران وی خوب نشده

  پ��������ایین رف��������تن از پل��������ھ ممک��������ن اس��������ت خطرن��������اک باش��������د

 

  بیم�������ار بای�������د ح�������داقل ھ�������ر ی�������ک س�������اعت یکب�������ار از روی

  لی ی������������ا تخ������������ت بلن������������د ش������������ده و راه ب������������روددص������������ن

 

  در ص���ورتیکھ پزش����ک مع����الج اج���ازه وزن گذاش����تن روی پ����ای

فعالی���ت ھ���ای  بت���دریج میتوان���د عم���ل ش���ده را ب���ھ بیم���ار بدھ���د وی

  را ش�������������روع کن�������������دروزان�������������ھ معم�������������ول در من�������������زل 

 

 البتھ با  ( بیمار طبق یک برنامھ منظم باید ھر روز مقدار معینی

باید ھر روز زمان و . در منزل راه برود )نظر پزشک خود

مسافت راه رفتن بیشتر شود و بھتر است در صورت امکان بعد 

از مدتی ھر روز مدتی در خارج از منزل ھم راه پیمایی داشتھ 

 باشد
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 رفتن با واکر راه 

  

فیزیوتراپ راه رفتن با  روز بعد از جراحی

ھیچگاه بدون . بھ بیمار آموزش میدھد واکر را

. آموزش و بطور سرخود از واکر استفاده نکنید

نکات زیر شما را در استفاده بھتر از واکر 

  .دنیاری میکن

یستاده در حالت کامال ابرای راه رفتن با واکر 

را بگیرید طوریکھ بھ ھر دو  واکرمحکم 

پای سالم . دستتان بھ یک اندازه نیرو وارد شود

را کامال بھ زمین گذاشتھ بطوریکھ نیروی 

پای طرف . وزنتان کامال بھ آن پا اعمال شود

عمل شده را کامال بھ زمین نفشارید و اجازه 

ا دھید با گرفتن واکر با ھر دو دست، دست ھایتان کار پای عمل شده ر

انجام دھند یعنی مقداری از نیروی وزنتان را بھ عوض اینکھ پای 

  . عمل شده تحمل کند، دست ھایتان تحمل کند

اینکھ چھ مقدار از وزنتان را میتوانید بر روی پای طرف عمل شده 

ممکن است اصال . دمشخص میکن شما پزشک ارتوپد معالج بیندازید را

روی زمین را نداشتھ باشید و  ه بر زمین گذاشتن پای عمل شده برزاجا

تحمل پای خود را بر  ه دھد تا حدزیا ممکن است پزشک بھ شما اجا

            .ر دھیدروی زمین فشا
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 ده و آن را کمی جلوتربا ھر دو دست از زمین بلند کرسپس واکر را 

زشک بھ شما اجازه وزن گذاشتن روی پای پپس از آن اگر . قرار دھید

سعی کنید موقع . را یک قدم بھ جلو بگذارید است آنعمل شده را داده 

سپس پای سالم را . گذاشتن پا بھ زمین اول پاشنھ پایتان بھ زمین برسد

. ه قرار دھیدبھ ھمین ترتیب بھ جلو آورده و در کنار پای عمل شد

عی کھ پای سالم میخواھد بھ طرف جلو بیاید باید قکامال دقت کنید، مو

در این حال باید مراقب باشید کھ اگر از دست . از روی زمین بلند شود

ھایتان استفاده نکنید تمام نیروی وزنتان روی پای عمل شده میفتد کھ 

 .درست نیست

لو آمدن است پس وقتی کھ پای طرف سالم در ھوا است و در حال ج

 دست راست و دست چپ و بھ دهقسمت تقسیم ش دونیروی وزن باید بھ 

اگر پزشک اجازه گذاشتن وزن روی پای عمل شده را بھ . وارد شود

بھ زبان . شما داده است مقداری از وزن ھم بر روی آن پا وارد میشود

و  داری از وزن روی پای عمل شدهدیگر در این موقعیت باید مق

  .مقداری از وزن روی دست ھا باشد

شما . در راه رفتن عجلھ نکنید و این مراحل را خیلی آرام انجام دھید

این نوع راه رفتن را قبال تجربھ نکرده اید و ممکن است ابتدا برای 

شما کمی مشکل باشد و مثل کودکی کھ تازه راه رفتن را یاد گرفتھ 

کم کم این . است باید در ھر قدم کھ برمیدارید بھ این مراحل فکر کنید

مراحل ملکھ ذھنتان میشود و میتوانید آنھا را بدون فکر کردن و 

عتر انجام دھید ولی تا رسیدن بھ آن مرحلھ آرامش خود را حفظ سری

  .کرده و آرام راه بروید
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ب�������رای مطالع�������ھ بیش�������تر در م�������ورد روش درس�������ت اس�������تفاده از 

  واکر بھ مقالھ 

  بھ آدرس     چطور از واکر درست استفاده کنیم

 https://www.iranorthoped.com/fa/news/2573   

  .در سایت ایران ارتوپد مراجعھ کنید 
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 راه رفتن با عصای زیر بغل یا عصای دستی 

 

الزم است  ھفتھ اول یکی دودر  

وقتی بعد  .تا با واکر راه بروید

تعادل و حرکت  کھ از مدتی

اندام و قدرت عضالت بھتر شد 

میتوانید بجای واکر از عصای 

س از عصای زیر بغل و سپ

   .دستی استفاده کنید

برای مطالعھ بیشتر در مورد 

روش درست استفاده از عصای 

چطور از زیر  بغل بھ مقالھ 

زیر بغل درست استفاده عصای 

  بھ آدرس  کنیم

https://www.iranorthoped.com/fa/news/96   در سایت ایران

  .ارتوپد مراجعھ کنید

برای مطالعھ بیشتر در مورد روش استفاده درست از عصای دستی بھ 

 ب���������������ھ آدرس  چط���������������ور ب���������������ا عص���������������ا راه ب���������������رویممقال���������������ھ 

https://www.iranorthoped.com/fa/news/2238   در س�������������ایت

 .ایران ارتوپد مراجعھ کنید
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 استفاده از پلھ

شما وقتی میتوانید از پلھ استفاده کنید کھ حرکت و قدرت مفصل ران  

در ابتدا باید حتما از حفاظ ریلی کنار پلھ استفاده . شما خوب شده باشد

ارتفاع پلھ ھا باید حداکثر  .را یکی یکی باال یا پایین برویدکنید و پلھ ھا 

را بھ بھتر است بیمار تا چند ماه استفاده از پلھ   .سانتیمتر باشد ١۵

 .تعویق بیندازد

 

 پیاده روی مستقل

 برای راه رفتن بھ نکات زیر توجھ کنید

  تا وقتی تعادل و قدرت کافی را بدست نیاورده اید از عصا استفاده

 کنید

  دقیقھ راه بروید و  ١٠تا  ۵بار و ھر بار  ۴تا  ٣در ابتدا روزی

بار و  ٣تا  ٢شما افزایش یافت آن را بھ روزی بتدریج کھ قدرت 

 دقیقھ افزایش دھید ٣٠تا  ٢٠ھر بار 

  بار و  ۴تا  ٣در نھایت سعی کنید راه پیمایی بصورت ھفتھ ای

 دقیقھ را تا آخر عمر ادامھ دھید ٣٠تا  ٢٠ھر بار 
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  لگن و راننرمش ھای بعد از جراحی تعویض مفصل  

و  تعویض مفصل رانیکی از ارکان مھم درمان، بعد از انجام جراحی 

تعبیھ مفصل مصنوعی بدست آوردن دامنھ حرکت مناسب و افزایش 

قدرت عضالت اطراف مفصل بوده و تنھا راه رسیدن بھ این اھداف 

تعدادی از این نرمش ھا را . ھای مناسب استانجام تمرین و نرمش 

تعدادی دیگر را باید . میتوان بالفاصلھ بعد از عمل جراحی شروع کرد

چند روز پس از عمل جراحی انجام داد و تعدادی دیگر را کھ بھ 

مھارت و قدرت بیشتری احتیاج دارند را باید بعد از گذشت چند ھفتھ 

 .از عمل جراحی تمرین کرد

زمان استراحت و  لگن و راناز جراحی تعویض مفصل دوران بعد 

تا این مرحلھ وظیفھ . خوابیدن نیست بلکھ زمان نرمش و ورزش است

انجام یک جراحی خوب بھ عھده پزشک معالج بوده و از این مرحلھ 

بھ بعد خود بیمار مھمترین نقش را در بدست آوردن یک نتیجھ مناسب 

  .از عمل جراحی دارد

مش ھایی را کھ میتوان بالفاصلھ بعد از انجام در زیر تعدادی از نر

  .انجام داد توضیح داده میشوند لگن و رانتعویض مفصل 
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) ران(نرمش ھایی کھ بالفاصلھ بعد از جراحی تعویض مفصل لگن 

 انجام میشوند

ی بالفاصلھ بعد از این نرمش ھا را میتوان از اطاق ریکاوری یعن 

ابتدا ممکن است با انجام دادن این نرمش ھا  در. نیدجراحی شروع ک

کمی احساس ناراحتی کنید ولی مطمئن باشید بعد از مدتی این ناراحتی 

ھدف از انجام این . از بین رفتھ و بھبودی شما سریعتر بدست میاید

نرمش ھا اضافھ بر بدست آوردن دامنھ حرکتی مناسب و افزایش 

ریان خون در اندام قدرت عضالت اطراف مفصل ران، افزایش ج

 .شود لختھ شدن خونتحتانی است کھ میتواند مانع 

 در انجام نرمش ھا سھ نکتھ مھم است 

 مدتی کھ انقباض عضلھ را نگھ میدارید X  ثانیھ است 

 کنیددر ھر نوبت تعداد دفعاتی کھ یک نرمش را تکرا میX    دفعھ

 است

 در ھر روزX   ا انجام میدھیدر نوبت نرمش ھا 

بھ آن اضافھ  ١- ٣است و بتدریج ھر روز  ۵در روز اول    X عدد

 میشود

برای انجام این نرمش ھا باید در حالت دراز کشیده بھ پشت پاھا کمی 

   : از ھم باز شده و سپس
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 پمپ پا

قابل را بھ سمت پایین پای مکف یک پا را آھستھ بھ سمت باال و کف 

را باید تا آنجا کھ میتوانیم باال آورده و سپس تا  ھامچ پا .ھیمحرکت مید

  .آنجا کھ میتوانیم پایین بیاوریم

 تقویت کوادری سپس

سعی کنید تمام عضالت ران خود را منفبض کنید و با این کار زانو 

این حالت را مدتی حفظ یتان را مثل یک چوب صاف و مستقیم کنید و 

روش دیگر انجام این نرمش اینست کھ زانوی طرف عمل شده . کنید

  .را محکم بھ کف تخت فشار میدھیم
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 انقباض باسن

عضالت باسن را منقبض کرده و آنھا را بھ ھم فشار میدھیم و تا چند 

 .میداریمثانیھ آنرا در ھمین حالت نگھ 
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  ھفتھ شروع میشوند ١-٢ چند روز یا ازنرمش ھایی کھ بعد 

بستھ بھ نظر (تا یکی دو ھفتھ  این نرمش ھا را میتوانید چند روز

. شروع کنید رانبعد از عمل جراحی تعویض مفصل  )پزشک معالج

 .برای انجام آنھا باید از پزشک خود اجازه بگیرید

  در انجام نرمش ھا سھ نکتھ مھم است 

 ھ میداریدمدتی کھ انقباض عضلھ را نگ X  ثانیھ است  

 

 در ھر نوبت تعداد دفعاتی کھ یک نرمش را تکرا میکنید X   دفعھ

 است

  در ھر روزX    را انجام میدھید نوبت نرمش ھا 

بھ آن اضافھ  ١- ٣است و بتدریج ھر روز  ۵در روز اول    Xعدد

  میشود 
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 خم کردن زانو

بلند نمیکنید ) یا تخت( در حالیکھ پاشنھ پای خود را از روی زمین 

زانو را بھ آرامی خم کرده و پاشنھ پا را بطرف باسن بھ عقب میکشید 

در تمام طول این حرکت نباید پاشنھ از روی زمین بلند شود ( 

در حین انجام این ). بطوریکھ وزن اندام تحتانی روی زمین باشد

رج نرمش زانو ھمیشھ باید بطرف سقف بوده و بھ طرف داخل و یا خا

 .نچرخد
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  باز کردن پاھا

بدون اینکھ پاشنھ پا ھایتان را از روی زمین بلند کنید ساقھا و ران 

 .ھایتان را از ھم باز کرده و دوباره بھ سر جایشان برگردانید
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 باال بردن مستقیم پا

  .قرار دھید ابتدا یک حولھ را چند تا کرده و زیر زانو

در این حال پاشنھ پایتان . را کامال صاف و کشیده نگھ دارید یتانزانو

این حالت را چند ثانیھ . باید بھ اندازه چند انگشت از زمین بلند شود

 .حفظ کنید
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  مستقیم کردن زانو 

بر روی صندلی بنشینید و در حالیکھ کف ھر دو پای شما بر روی 

پای عمل شده را باال بیاورید تا زانو کامال صاف و زمین قرار دارد 

پار ا چند ثانیھ در ھمین حالت نگھ داشتھ و سپس بھ . مستقیم شود

 .آرامی بھ سر جای اول برگردانید
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  نرمش ھایی کھ بعد از چند ھفتھ انجام میشوند

 این نرمش ھا در حالت ایستاده انجام میشوند و آنھا را میتوانید یکی دو

ھفتھ بعد از عمل جراحی با کسب اجازه از پزشک معالج خود انجام 

در چند بار اول کھ سعی میکنید سر پا بایستید کمی احساس . دھید

ست و بعد از چند این حالت کامال طبیعی ا. سرگیجھ و ناپایداری میکنید

 .دروز از بین میرو

. خوریددر این مدت باید یک نفر دیگر شما را حمایت کند تا زمین ن

دقت کنید کھ در تمام این نرمش ھا باید سر پا بایستید و با ھر دو دست 

باالترین قسمت پشتی یک صندلی را محکم بگیرید تا تعادل شما در 

  .حالت ایستاده کامال برقرار شود

زانویتان را خم کرده و ران را باال بیاورید  

. طوریکھ کف پای شما از زمین فاصلھ بگیرد

میتوانید آنقدر باال بیاورید کھ با تنھ ران خود را 

این وضعیت را تا سھ . شما زاویھ قائمھ پیدا کند

س پا را مجددا آرام پایین ثانیھ حفظ کرده و سپ

بار و  ٣حرکت را میتوانید روزی  این. یدبیاور

 .بار انجام دھید ١٠تا  ۵ھر بار 
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اندام زانو یتان را کامال صاف نگھ دارید و کل  

تحتانی را از مفصل ران بھ طرف خارج حرکت 

داده و از بدن دور کنید و سپس بھ آھستگی آنرا 

این حرکت را میتوانید . بھ سر جایش برگردانید

 .یدبار انجام دھ ١٠تا  ۵و ھر بار  بار ٣روزی 

                    

  

در حالیکھ ران و مفصل رانتان بدون حرکت  

را خم کرده و بھ این وسیلھ است زانو یتان 

این وضعیت را تا . پای خود را بھ عقب ببرید

سھ ثانیھ حفظ کرده و سپس بھ آرامی پا را بھ 

این حرکت را میتوانید . سر جایش برگردانید

بار انجام  ١٠تا  ۵بار و ھر بار  ٣روزی 

 .دھید

 

  

  

  

  



دکتر مھرداد منصوری                                                                                                                     ران لگن و تعویض مفصل

 

 https://www.iranorthoped.com  ٧٧ 

  نرمش ھایی کھ بعد از یکی دو ماه انجام میشوند

عضالت اطراف مفصل ران موجب میشود تا شما  افزایش قدرت

این نرمش ھا را میتوانید چند . بتوانید بھتر و بدون لنگش راه بروید

لگن و بعد از انجام عمل جراحی تعویض مفصل  تا یکی دو ماه ھفتھ

 .انجام دھید ران

برای انجام این نرمش ھا سر پا و کامال مستقیم بایستید و با ھر دو 

قسمت پشتی یک صندلی را بگیرید تا کامال پایدار دست خود باالترین 

سپس یک سر یک کش را دور مچ پایتان بستھ و سر دیگر آنرا . باشید

این نرمش ھا را . بھ یک نقطھ ثابت ببندید و نرمش ھا را انجام دھید

  .روزی چھار بار و ھر بار ده مرتبھ میتوانید انجام دھید

کامال مستقیم نگھ در حالیکھ زانو را  

داشتھ اید کل اندام تحتانی را کھ از مچ 

پا با کش بھ نقطھ ثابتی بستھ اید از 

مفصل ران بھ طرف جلو خم کرده و 

سپس پا را آھستھ سر . بھ جلو آورید

 .جای اولش برگردانید
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زانوی خود را کامال صاف نگھ  

تحتانی را کھ از دارید و کل اندام 

مچ پا بھ نقطھ ثابتی بستھ اید از 

مفصل ران بھ طرف خارج حرکت 

داده و از بدن دور کنید و سپس بھ 

آھستگی آنرا بھ سر جایش 

 .برگردانید

               

              

در حالیکھ زانو را کامال مستقیم   

نگھ داشتھ اید کل اندام تحتانی را کھ 

پا بھ نقطھ ثابتی بستھ اید از  از مچ

مفصل ران بھ طرف عقب خم کرده 

سپس پا را . و بھ عقب بیاورید

 .آھستھ سر جای اولش برگردانید
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 استفاده از دوچرخھ ثابت

دوچرخھ ثابت وسیلھ ای عالی برای 

افزایش دامنھ حرکت و قدرت عضالت 

چند ھفتھ بعد . اطراف مفصل ران است

صالحدید پزشک معالج از جراحی با 

در . میتوانید از دوچرخھ استفاده کنید

استفاده از دوچرخھ بھ موارد زیر دقت 

 .کنید

  نش��یمن دوچرخ��ھ را ط��وری تنظ��یم کنی��د ک��ھ وقت��ی زان��وی ش��ما

ک���امال در حال���ت مس���تقیم اس���ت ک���ف پ���ای ش���ما پ���دال را لم���س 

کن����د و وقت����ی پ����دال در ب����االترین مح����ل خ����ود ق����رار میگی����رد 

زان��وی ش��ما پ��ایین ت��ر از مفص��ل رانت��ان باش��د ب��ھ س��خن دیگ��ر 

  درج��ھ کمت��ر نش��ود  ٩٠ھیچگ��اه زاوی��ھ ب��ین ران و تن��ھ ش��ما از 

 

 زھای اول بھ سمت عقب پدال بزنید و وقتی بعد از مدتی در رو

  احساس راحتی کردید میتوانید بھ سمت جلو پدال بزنید

 

  ھفتھ میتوانید کشش دوچرخھ را بیشتر کنید ۶تا  ۴بعد از  

 

  دقیقھ رکاب بزنید و  ١۵تا  ١٠در ابتدا روزی دوبار و ھر بار

  فزایش دھیددقیقھ ا ٣٠بار و ھر بار  ۴بتدریج آنرا بھ روزی 


