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عویض مفصل ران نوعی عمل جراحی است که به تعویض مفصل لگن هم معروف است. ت

در عمل جراحی تعویض مفصل ران پزشک جراح ارتوپد، مفصل ران بیمار را که خراب شده 

 .گذارداست برداشته و به جای آن یک مفصل مصنوعی می

است. ساییدگی  آرتروز یا ساییدگی مفصل شایعترین علت خراب شدن مفصل ران 

شود ولی در ها با شدت و ضعف متفاوت و با باالرفتن سن ایجاد میمفصل در همه انسان

 :مهمترین علل ساییدگی مفصل ران عبارتند از .یدآبعضی شرایط زودتر بوجود می

 ف کورتونمصر -

سر استخوان  که استخوان لگن خاصره قسمتی از ) نوعی تغییر شکل حفره استابولوم -

 ( ران را در درون خود جای داده

  در رفتگی مادرزادی مفصل ران -

ماری که در آن حرکت سر )بی سر استخوان ران و حفره استابولوم ایمپینجمنت  -

  (به راحتی انجام نشده و همراه با گیر است حفره استابولوم استخوان ران در داخل

  شکستگی های استابولوم بد جوش خوردن -

   اسپوندیلیت انکیلوزان و یا آرتریت روماتوئید ابتال به بعضی انواع روماتیسم مانند -

 

 ؟کندتعويض مفصل ران چه کمکی به بیمار می 

تواند درد مفصل ران در ناحیه لگن را از بین ببرد. عمل جراحی تعویض مفصل ران می

محدودیت حرکتی مفصل ران را تا حدود زیادی مرتفع کند و کوتاهی پا را بطور  همچنین،

تواند لنگش بیمار را . این عمل جراحی همچنین مینماید طرفکامل و یا تا حدود زیادی بر

 .به نحو چشمگیری بهبود بخشد
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 :ران مفصل تعويض عمل از بعد یها مراقبت

   .از پهلو به پهلو شدن تا زمانی که پزشک اجازه نداده است بپرهیزید 

  بعد از عمل در حالت خوابیده بهه پشهت اسهتراحت نمائیهد و جههت جلهوگیری از

تگی مفصل، زانوها را باید از ههم جهدا دررف

نگه داشت و به هنگام خواب یک بالش بهین 

  پاهای خود قرار دهید.

  از آلوده شدن محل زخم خودداری کنید. در هنگام تعویض پانسمان باید ههر گونهه

 قرمزی، تورم و ترشح غیر عادی را به پزشک اطالع دهید.

 واکهر هنگهام راه  با استفاده از وسایل کمک حرکتی مثهل عصها و

  رفتن با عصا حداکثر وزن خود را به دستها وارد کنید.

 .دراز کشیدن به سمت عمل شده ممنوع است 

  درجهه و  66توانید مفصل ران را تها روز بعد از عمل می 6-8مدت

 درجه خم کنید. 06ماه  2-3بعد از 

   در صورت تجویز داروهای ضد انعقاد از طرف پزشهک معهال

 م شدن داروها آنها را مصرف کنید.حتما تا تما

 .برای برداشتن اجسام از خم شدن به جلو بپرهیزید 

  کوتاهی اندام، چرخش داخلی و خارجی، درد شدید در لگن و

عدم توانایی حرکت در اندام، ممکن است دلیلی بر در رفتگهی پروتهز باشهد کهه 

  بایستی سریعا به پزشک مراجعه نمائید.

 روی هم نیندازید هرگز پاهای خود را بر . 



  دقیقهه ادامهه یابهد و از مسهافرت ههای طهوالنی  36هر بار نشستن نباید بیشتر از

 بپرهیزید.

 .قبل از هر نوع جراحی حتما پزشک خود را از داشتن مفصل مصنوعی مطلع سازید 

  برای التیام زخم و جلوگیری از یبوست از رژیم غذایی پر پروتئینهی و پهر کهالری و

  جات استفاده نموده و مایعات فراوان مصرف کنید.سبزیجات و میوه

  ،لگن خود را با کیسه آب گرم کمی گرم کنید.قبل از انجام نرمش  

 ،بدمینتون و فوتبال که بهه  شنا و دوچرخه سواری ورزشهای خوبی هستند اما تنیس

 لگن وزن وارد می کنند مناسب نیستند.

 

                                   
 
 

 به سمت جلو نگه دارید. پاهایتان را حتما همیشه 

 عمهل شهده را  یاید پااید یا سرپا ایستادهوقتی نشسته

 جلوتر از پای سالم قرار دهید.

 .تنفس عمیق و سرفه داشته باشید 

  بعد از جراحی بایهد بهرای همیشهه از توالهت پایهه دار

زانوها هم سطح  ،روی آن در موقع نشستن بربه طوری که د. ی)فرنگی( استفاده کن

های ثابت منهازل معمهوال نشهیمن توالتاز آنجا که لگن قرار گیرند نه باالتر آز آن. 

 .های سیار استفاده شودپایینی دارند بهتر است از توالت
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