
 تزریق در مفصل لگن به منظور تسکین درد

 

آرتریت،  دچارکند. چنانچه این مفصل مفصل لگن، مفصل بزرگی است که پا و لگن خاصره را به هم متصل می

ضرب دیدگی و یا استرس مکانیکی شود ممکن است بیمار در ناحیه تحتانی کمر، لگن، باسن و یا پا دچار درد 

 شود.

تواند برای تسکین درد و همچنین تشخیص علت آن، در بیمارانی که عالیم درد در این تزریق در مفصل لگن می

 نواحی دارند، مفید باشد.

 

 هدف از تزریق مفصلی لگن

در این روش دارو مستقیما به مفصل لگن تزریق شده و عالوه بر تسکین درد به تشخیص منشا درد بیمار نیز 

 کند:کمک می

 :کمک  ، بالفاصله پس از تزریق،حسی در مفصل، میزان کاهش درد بیماربا تزریق داروی بی تشخیص

. چنانچه درد بیمار پس از این تزریق مشخص شود مفصل مورد نظر علت درد بوده است یا نهکند تا می

 توان نتیجه گرفت که مفصل مورد نظر منشا درد بیمار است.به میزان قابل توجهی کاهش یابد، می

 :نیز به مفصل تزریق شده که در طی  استیروییدحسی، یک داروی ه داروی بیبه همرا تسکین درد

تواند برای مدت بیشتری درد بیمار را شود. این دارو التهاب مفصل را کاهش داده و میزمان آزاد می

 تسکین دهد.

 

 آناتومی مفصل لگن

قرار دارد. در باالی استخوان مفصل لگن یک مفصل توپی است که در محل اتصال استخوان ران به لگن خاصره 

 گیرد.ران )استخوان فمور( توپ گردی است که در کاسه استخوان لگن خاصره جای می

شود. این داشته می اند در محل نگهآمدهها که دور آن به شکل یک کپسول دراین توپ توسط گروهی از رباط

. همچنین کندروان بودن حرکت مفصل کمک می به کهشده است پر  )سینوویال( ایکپسول رباطی از مایع زالله

 کند.ها جلوگیری میغضروف وجود دارد که از ایجاد اصطکاک بین آنمفصل ین دو استخوان در ب



 

 مراحل تزریق در مفصل ران

کسعاز فلوروسکوپی ) ،برای هدایت سوزن به محل دقیق و پیش گیری از آسیب رسانی ،عمدتا در این تزریقات

 شود.اشعه ایکس( استفاده میبرداری با 

 های خسته کننده خودداری کنند.شود که از رانندگی و انجام فعالیتدر روز تزریق به بیماران توصیه می

 مراحل تزریق در مفصل لگن به شرح زیر است:

 شود.بخش توسط سرم وریدی به بیمار تزریق می. برای راحتی بیمار داروی آرام۱

 شود.کشد و پوست اطراف محل تزریق ضدعفونی میروی میز تزریق دراز می. بیمار به شکم بر ۲

احساس کند. )در این مرحله ممکن است بیمار حس می. پزشک سطح کوچکی از پوست محل تزریق را بی۳

 سوزشی بکند که تا چند ثانیه طول خواهد کشید.(

کرده و چند قطره کوچک رنگ تزریق . پزشک به کمک فلوروسکوپی سوزن کوچکی را به داخل مفصل هدایت ۴

 کند تا از موقعیت درست سوزن اطمینان حاصل شود.می

    حسی موضعی و داروی ضد التهاب کورتیزون به آرامی در مفصل تزریق . میزان کمی از ترکیب داروی بی۵

 شود.می

 

 مراحل پس از تزریق

می مراحل این روش درمانی معموال بین سی تا انجام تزریق اصلی تنها چند دقیقه طول خواهد کشید، اما تما

 انجامد.شصت دقیقه به طول می

شود تا کند. سپس از وی خواسته میپس از انجام تزریق، بیمار بین بیست تا سی دقیقه در محل استراحت می

 شدند را انجام دهد.حرکاتی که باعث درد او می

، ممکن است درد بیمار در ساعات اولیه پس از نهباشد یا  بسته به آن که مفصل مورد نظر منشا درد بیمار بوده

 تزریق کاهش یابد.



در برخی موارد ممکن است بیمار تا چند ساعت دچار احساس کرختی شده و یا احساس ضعف در پا داشته 

 باشد.

گزارشی از میزان  از تزریق بعد بیمار باید هرگونه احساس راحتی از درد را به دکتر گزارش دهد و در طی هفته

ریزی تواند برای آگاه کردن پزشک از نتایج تزریق و همچنین برای برنامهکند. این گزارش میدرد خود یادداشت 

 آزمایشات و مراحل بعدی درمان مفید واقع شود.

 حسی و پیش از تاثیر داروی کورتیزون، بیماران متوجه افزایشپس از ازبین رفتن اثر داروی بیممکن است 

 دردی شوند که تا چند روز طول خواهد کشید.

، گذاشتن یخ یا کمپرس سرد به چنانچه تا دو یا سه روز پس از تزریق در محل آن احساس ناراحتی وجود داشت

 بهبود بیمار کمک خواهد کرد و از کمپرس گرم مفیدتر خواهد بود.

 روز، درد بیمار به تدریج کمتر ۵تا  ۲شت در صورتی که منشا درد بیمار مفصل مورد نظر بوده باشد، پس از گذ

 خواهد شد.

اگر پس از تزریق، درد بیمار کاهش نیابد، باید با انجام آزمایشات بیشتر علت درد بیمار را به درستی تشخیص 

 داد.

باستثنای داروهای مسکن که برای  .داروهای همیشگی خود را مصرف کنند ،توانند پس از تزریقبیماران می

 رست از نتیجه تزریق نباید در چهار تا شش ساعت اول پس از تزریق مصرف شوند.آگاهی د

های بعد از تزریق که در حسی هستند و یا در طی هفتهممکن است بیماران در زمانی که تحت تاثیر داروی بی

توسط پزشک مسئول ورزش های درمانی به ان ها   ،کننددرد کمتری را احساس می اسیروییداثر عملکرد داروی 

 .اموزش داده شود تا انجام دهند و عضالت اطراف مفصل را قوی کنند

های روزمره خود بازگردند. پس از کاهش درد به بیماران توصیه میشود توانند به فعالیتدر روز تزریق بیماران می

ینات ورزشی خود را در طی یک یا دو هفته به آرامی ها و تمربرای جلوگیری از بازگشت درد، میزان فعالیت

 افزایش دهند.

 

 خطرات احتمالی تزریق در مفصل لگن

های درمانی، تزریق در مفصل لگن نیز خطرات و عوارضی احتمالی دارد. عوارض جانبی این مانند تمامی روش

 شوند:تزریق شامل موارد زیر می



 های تزریق شدهحساسیت به دارو 

  (تزریق ۱۵،۰۰۰ درمورد  ۱عفونت )کمتر از 

  استروئیدداروی تزریق بروز التهاب و درد در مفصل چند ساعت پس از 

 دانه پوستسفید شدن و کاهش رنگ 

 تحلیل رفتگی یا آتروفی موضعی پوست 

 پارگی یک تاندون در مسیر تزریق 


