
  
 Journal of North Khorasan University of Medical Sciences                                        مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی        

  1159-1163:(Student Research Committe Supplementary)5;2013         1159-1163:)ویژه نامه کمیته تحقیقات دانشجویی( 5؛1392

 

  
  
  

  سقوط در سالمندان؛ یک مطالعه مروري
  

  *4 حامد مرتضوي ،2ابراهیم حسن زاده، 2لیلی موید، 2 فرزانه قانعی زارع، 3 محبوبه طباطبایی چهر، 2 محمدرضا یوسفی ،1 ابراهیم گلمکانی

  
 ایران ، مشهد،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشکده پزشکی، گروه بیهوشی استادیار 1
  ایران  مرکز تحقیقات مراقبت سالمندي، بجنورد، خراسان شمالی، پزشکی علوم دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري سالمندي، دانشگاه2
  ایران ندي، بجنورد،مرکز تحقیقات مراقبت سالم خراسان شمالی، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري گروه مامایی، دانشکده عضو هیئت علمی 3
  ایران مرکز تحقیقات مراقبت سالمندي، بجنورد، خراسان شمالی، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري ، دانشکدهسالمندي گروه پرستاري استادیار 4
  بجنورد، دانشکده پرستاري و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندي: نویسنده مسئول*

  hamedmortazavi@ymail.com :پست الکترونیک
  

 چکیده
ندان و افزایش مرگ و ست که باعث معلولیت و وابستگی سالمسقوط یکی از مشکالت شایع و جدي در میان سالمندان ا :زمینه و هدف

بررسی علل سقوط سالمندان و شناسایی سالمندان در خطر سقوط، با هدف کاهش خطر سقوط و پیشگیري آن امري . میر آنها می شود
  .عوامل خطر سقوط در سالمندان، در متون و مطالعات انجام شده صورت گرفته استاین مطالعه با هدف بررسی . باشد ضروري می

 ;PubMed; IranDoc یی نظیرمقاله با واژگان سالمندي، سقوط، زمین خوردن و پیري در پایگاه ها 40در این مطالعه  :مواد و روش کار
Science Direct; Google Scholar;  تا به امروز بصورت جامع و عمیق بررسی شد 2000سالمندي ایران از سال  تمجال و.  

 2/25درصد از زنان و  37زمین خوردگی را تجربه می کنند؛  سال حداقل یکبار در سال 65ي درصد از افراد باال 30بیش از  :یافته ها
هانی و مشکالت محیطی از علل زمین خوردگی در سالمندان کاهش هوشیاري، تشنج، سکته ناگ. درصد از مردان سالمند زمین می خورند

  .درصد از زمین خوردگی ها باعث صدمات جدي سر، شکستگی هیپ و خونریزي ساب دورال می شود 10. است
به داشتن جامعه سالمند سالم، نیاز  .زمین خوردگی سالمندان همراه با کاهش عملکردها و تغییر در شیوه زندگی آنهاست :نتیجه گیري

لذا ارزیابی اولیه با استفاده از ابزارهاي استاندارد، نقش کلیدي در شناسایی واقعی . توجه بیشتر به سالمندان و ایجاد محیط امن دارد
  .سالمندان در خطر سقوط و حمایت از آنها دارد

  مطالعه مروري ،زمین خوردگی ،سالمندان :کلیدي واژه هاي
  مقدمه

درمانی و اقتصادي جوامع  - با توسعه علم، سطح بهداشتی
 ،نیز ارتقا یافته که باعث افزایش امید به زندگی می شود

سالمندي ] 1[که این باعث رشد جمعیت سالمند می شود
احتماالً مهم ترین پدیده مردم شناختی قرن بیست و یکم 

سال را شروع  65که براساس تعاریف، سن باالي  )2(است
 4/2در حال رشد جمعیت سالمندي . سالمندي می دانند

فرایند پیري با کاهش عملکرد سیستم . درصدي می باشد
است، تغییرات آناتومیکی و همراه هاي مختلف بدن 

پیکري سالمندان باعث  –فیزیولوژیکی در سیستم حسی 

 ]1،3،4[آسیب پذیري سالمندان و بروز صدمات می شود
سال، سقوط  65بیش ترین دلیل صدمات در افراد باالي 

زمین خوردگی  .همتراز یا زمین خوردگی است در سطح
مشکل  ]5،6[که بصورت یک اتفاق ناگهانی تعریف می شود

مشترك در دوره سالمندي می باشد که منجر به افزایش 
مرگ و میر، بی حرکتی، کاهش عملکرد، بستري شدن و 

تقریباً یک  ]5،7،8[افزایش هزینه براي جامعه می گردد
حداقل یکبار در سال زمین سال  65سوم افراد باالي 

 [میخورند که این مقدار با افزایش سن بیشتر می شود
درصد می  40سال به  80و در افراد باالي  ]9،10

 مقاله مروري
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صدمات ناشی از زمین خوردگی در  ]8،12،11[رسد
بیلیون دالر هزینه براي دولت آمریکا  20سالمندان هرساله 

یون بیل 4/32به حدود  2020دارد که این رقم در سال 
عوامل مختلفی باعث زمین . ]13،14[دالر خواهد رسید

درصد 30سهم عوامل بیرونی  .خوردگی سالمندان می شود
نور کم، سطح . درصد می باشد 5/35و عوامل درونی 

ناهموار و کفش نا مناسب از عوامل محیطی هستند که 
تا  40]16،17،18،15[دنباعث افزایش خطر سقوط می شو

ی سالمندان در غیاب یک شخص درصد زمین خوردگ 60
بررسی خطر . ]5،19[صورت گرفته است) همراه(شاهد 

زمین خوردگی سالمندان، به صورت ذهنی و با بررسی 
عملکردها، راه رفتن، روان شناختی و دیگر فاکتورهاي 

ابزارهاي مختلفی ]20،21،22[خطر سقوط میسر می شود
می  د کهدارجهت اندازگیري خطر سقوط سالمندان وجود 

توان خطر سقوط را پیش بینی کرد و از بروز آن جلوگیري 
با توجه به موارد یاد شده، مطالعه . ]23،25،26،24[نمود

در مورد زمین خوردگی سالمندان در جهت شناسایی 
عوامل خطر، عوارض ناشی از آن و پیش بینی احتمال 

به منظور پیشگیري از آن و صرف هزینه هاي  ؛وقوع آن
اشتن جامعه سالمندي سالم و فعال، ضروري زیاد آن و د

لذا مطالعه حاضر، با مرور و بررسی عمیق در . می باشد
مقاالت انجام شده در این زمینه، با هدف بررسی علل 
زمین خوردگی در سالمندان و تعیین ابزار دقیق براي 

  .اندازگیري خطر سقوط صورت گرفته است
  کار روش

معی در رابطه با زمین در این مطالعه، مرور عمیق و جا
خوردگی سالمندان از طریق جستجو در پایگاه هاي 

 ,Pubmed, Science Direct مقاالت انگلیسی زبان
Scholar Google  با کلید واژه هايFall, Geriatric, 

elderly  و در پایگاه هاي مقاالت فارسی زبانSID, 
IRANDOC, MAGIRAN کلید مجله سالمندان با  و

تا  2000قوط، سالمند، زمین خوردن از سال واژه هاي س
  .ه استصورت گرفت 2013

  :پاسخ به سواالت زیر هدف مروري در مقاالت مرتبط بود
 شیوع زمین خوردن در سالمند چه مقدار است ؟ .1
چه عواملی باعث زمین خوردن سالمندان می  .2

 شود؟

تفاوت زمین خوردن سالمندان در دو جنس  .3
 چگونه است؟

 وردگی سالمندان چیست؟پیامدهاي زمین خ .4
چه ابزاري براي اندازگیري خطر سقوط در  .5

 سالمندان وجود دارد؟
عنوان به دست آمد که بعد از  293در جستجوي اولیه 

مقاله جهت بررسی و مرور انتخاب  40مطالعه عناوین، 
  .گردید

  یافته ها
نتایج حاصل از جستجو و مرور مقاالت را می توان در سه 

قوط و عوارض ناشی از آن در بخش، عوامل خطر س
سالمندان، مداخالت پیشگیرانه از خطر سقوط و ابزارهاي 

  .اندازگیري خطر سقوط در سالمندان، ارائه نمود
با افزایش سن : عوامل خطر سقوط و عوارض ناشی از آن

احتمال سقوط نیز افزایش می یابد، در تمام مقاالت 
سال یکبار  65درصد افراد باالي 30بررسی شده بیشتر از 

باعث  10/1در سال زمین خوردگی را تجربه می کنند که 
صدمات جدي شکستگی هیپ، خونریزي سابدورال، 

از شکستگی درصد  95]2،5،6،10 [صدماتسر می شود
 ]4،11،12،7[هیپ به دلیل زمین خوردگی اتفاق می افتد

، از زمین خوردگی ها درصد 50-30 ،در بررسی مقاالت
نور کم،  ]12،13،15[اتفاق می افتد بدلیل عوامل محیطی

مهم ترین عوامل ناسب ازسطح ناهموار، پله و کفش نام
مقاله، چند عامل 13 ]15،17،16[محیطی عنوان شده است

 70به طوري که با هم را، باعث زمین خوردگی می داند؛ 
درصد زمین خوردگی ها به دنبال چند عامل با هم اتفاق 

بیماري  5داشتن  ،قالهم 3 نتایج در ]19،20[می افتد
 درصد 88خطر زمین خوردگی را  ،جسمی در فرد سالمند

مقاله، کاهش هوشیاري،  5در . ]15،36[افزایش می دهد
تشنج، سکته ناگهانی، مشکالت محیطی به عنوان عوامل 
اصلی زمین خوردگی در سالمندان بیان شده 

سنکوپ را یکی  ،مقاله 4یافته هاي . ] 17،21،22،24[است
از زمین % 20بیشترین دالیل زمین خوردگی و عامل از 

مقاله بررسی شده  3در . ]25،26[خوردگی ها می داند
عوامل زمین خوردگی در سالمندان را؛ ضعف عضالنی، 
تاریخچه زمین خوردگی، مشکل در راه رفتن، نداشتن 

اختالل حرکتی، ترس از سقوط،  ،تعادل، اختالل بینایی
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خاشگرانه، داروهاي زیاد، اختالل شناختی، رفتار پر
داروهاي قلبی و روانی، سوءتغذیه، بی اختیاري ادراري، 
آرتریت، کفش نا مناسب و سطح ناهموار، عنوان می 

مقاله  17از نظر جنس نیز،  .]10،14،27،28،29[کند
بررسی شده، زمین خوردگی را در زنان و مردان سالمند 

در زنان مقاله، احتمال سقوط  21مشابه می داند و در 
 27و در مردان سالمند حدود  درصد 37سالمند را حدود 

مقاله  3نتیجه گیري  .] 31،32[بیان کرده است درصد
استفاده از بنزودیازپین ها در افراد نشان می دهد که، 

خطر سقوط در  درصد 44سال باعث افزایش  65باالي 
داروهاي ضد جنون، آنتی . شب و شکستگی هیپ می شود

گوکسین، دیورتیک ها و آرامبخشها باعث آریتمی، دی
مطالعات نشان می . ]30،33[افزایش خطر سقوط می شود

دهد که در سالمندان فعال خطر سقوط به دنبال عوامل 
با  ؛محیطی بیشتر است، این تحقیقات نشان می دهد

افزایش راه رفتن بصورت مستقل و تنها، خطر سقوط نیز 
   .افزایش می یابد

مقاله  16: انه زمین خوردگی سالمندانمداخالت پیشگیر
در ارتباط با مداخالت الزم جهت کاهش خطر سقوط در 

این مداخالت خطر سقوط را . سالمندان بررسی شده است
  .در سالمندان کاهش می دهد

مطالعه نشان می دهد که  سهنتایج : ورزش و فعالیت بدنی
 فعالیت بدنی و پیاده روي باعث راه رفتن خوب و افزایش

برنامه هاي بدنی که به صورت  .توانایی حرکتی می شود
چند بعدي و مداوم انجام پذیرد، نقش مؤثري در افزایش 

اگر چه تأثیر ورزش در  .توانایی حرکتی سالمندان دارد
کاهش خطر سقوط سالمندان نیاز به بررسی و مطالعه 

  .]4،30،34[بیشتر دارد
زمینه نشان  مقاله بررسی شده در این دو: اصالح بینایی

می دهد که اختالالت بینایی باعث افزایش خطر سقوط 
سالمندان در شب می شود که با انجام عمل جراحی و 

این  .بینایی خطر سقوط کاهش می یابد حدتاصالح 
مطالعات، کاهش خطر سقوط از ارتفاع در افراد مسن را 

  .]17،18،32،36[بیان می کنند
قلبی در کاهش  میکرتاثیر القاء پیس : مداخالت جراحی

خطر سقوط بیماران با نوع خاصی از آریتمی هاي قلبی 
در ) سندرم سینوس کاروتیدداراي حساسیت فوق العاده(

همچنین دو . یک مقاله بررسی و نشان داده شده است
مقاله از کاهش خطر سقوط در افراد با مشکل آب مروارید 

  .]3،4،13[بعد از عمل کاتاراکت، نتیجه گیري شده است
شناختی رفتاري درخطرسقوط  مداخالت اثرات: آموزش

این نوع ازمداخله با هدف اطالع  .جامعه خانه سالمندان
رسانی به افراد سالمنددر موردخطر سقوط خود ودرتقویت 
مهارت هاو اعتماد به نفس براي مقابله بااین مشکل 

شاهدي نشان می دهد که  –مطالعه مورد  2گزارش .است
خطر محیطی و رفتاري باعث کاهش خطر آموزش عوامل 
  . ]35،36[سقوط می شود

مقاله تأثیر اصالح منزل در کاهش خطر  6 :اصالح منزل
بررسی استاندارد سازي محیط .سقوط را نشان می دهد

زندگی در سالمندان ساکن جامعه، نشان می دهد که، 
اصالح محیط فیزیکی تأثیر قابل توجهی در سالمندان 

  .]5،8،18[شکننده دارد
شکستگی % 95با توجه به اینکه علت : حمایت از هیپ

مقاله تأثیر مثبت  14هیپ، زمین خوردگی می باشد، 
شورتهاي حمایت کننده مفصل هیپ، را در کاهش 
شکستگی هیپ به دنبال سقوط را نشان می 

  .]10،37،4[دهد
یک مقاله تأثیر پوشیدن کفش : کفش استاندارد راه رفتن

سرخوردن را در کاهش خطر سقوط هاي ضد لغزش، ضد 
سالمندان در یخ و زمین خیس گزارش کرده 

  .]2،17،21،32[است
VITD مقاله تاثیر ویتامین  13بررسی هاي  :و تغذیه D2) 

D و(D3  در از بین بردن مشکالت استخوانی نشان می
–دهد، که باعث کاهش خطرات سقوط ناشی از آرتریت 

. ]6،11،13[می شوددر زنان % 46روماتوئید به میزان 
مقاله در مورد مصرف مولتی ویتامین ها و  3همچنین 

  . مایعات در کاهش خطر سقوط، گزارش شده اند
در مورد کنترل داروهایی که باعث افزایش  :انطباق دارویی

 2خطر سقوط در سالمندان می شود مثل بنزودیازپین ها، 
که نتایج نشان می دهد عدم . مقاله بررسی شده است

ادل و زمین خوردگی با مصرف داروهاي روان گردان و تع
مداخالت . ]14،17،23[همچنین مخدرها ارتباط دارد

مطالعه در مورد محیط پیرامون و شیوه  6گزارش  :محیطی
زندگی سالمند در ارتباط با زمین خوردگی وجود دارد که 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
5.

5.
S5

.1
15

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 6

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.5.5.S5.1159
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-311-fa.html


  
1162ابراهیم گلمکانی و همکاران                                                                                                                    سقوط در سالمندان؛ یک مطالعه مروري  

 

یک گزارش در مورد  –گزارش در مورد محیط منزل  3
گزارش در مورد شیوه زندگی در  2و اتاق  بستري و تخت 

. ]9،10،20[کاهش خطر زمین خوردگی بررسی شده است
 :ابزارهاي اندازه گیري خطر زمین خوردگی سالمندان

استفاده از ابزارهاي استاندارد جهت اندازه گیري احتمال 
خطر سقوط سالمندان و پیشگیري از زمین خوردگی می 

. تاندارد؛ تأیید شده استباشد؛ اعتبار و پایایی ابزارهاي اس
ابزار مختلف مورد  10در بررسی مطالعات انجام شده 

که به مهم ترین آن ها اشاره می . استفاده قرار گرفته است
  .شود

STRATIFY )St Thomas Risk Assessment Tool 
in Falling Elderly Inpatients ( مقاله بررسی  13در

بار و پایایی باالیی شده مورد استفاده قرار گرفته و از اعت
برخوردار است، گر چه براي سالمندان بستري استفاده می 

  . شود
که در ) FRAT )Falls Risk Assessment Toolابزار 

مقاله بررسی شده مورد استفاده قرار گرفته شد و در  10
 –وضعیت روانی  –داروها  –سؤال، راه رفتن  5قالب 

  .وابستگی را بررسی می کند
  

Dynamic Test :  مقاله  7ابزار استاندارد دیگري که در
سوال در  8. بررسی شده، مورد استفاده قرار گرفته است

  .مورد وضعیت هاي مختلف راه رفتن وجود دارد
  بحث و نتیجه گیري

زمین خوردگی یک مشکل جدي و شایع در سالمندان  
است که هم باعث کاهش عملکرد آنها و هم تغییر در 

تغییرات شناختی و . می شود کیفیت زندگی آنها
فیزیولوژي به همراه عوامل محیطی باعث زمین خوردگی 
سالمندان می شود، از این نظر، حل مشکل زمین خوردگی 
تنها با دارو درمانی میسر نیست، براي کاهش خطرات 
ناشی از زمین خوردگی سالمندان فعالیت هاي بدنی و 

اولیه با ارزیابی . ایجاد محیط ایمن نیز ضروري است
استفاده از ابزارهاي استاندارد به همراه حمایت هاي قلبی و 
عروقی جامع و ارزیابی اتونومیک، نقش کلیدي در 
شناسایی واقعی سالمندان در خطر سقوط و حمایت از آنها 

همچنین آگاهی دادن عموم مردم درباره موضوع . دارد
پیشنهاد می گردد در  .زمین خوردن یک ضرورت می باشد

طالعات آینده، استفاده از ابزارهاي مناسب و انتخاب م
   .مداخالت پیشگیرانه در کاهش خطر سقوط، بررسی گردد
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Abstract 
Background & Aims: Fall is one of the common problems 
among olds that increases disabilities and mortality in this 
age group. So it is necessary to review and identify the 
different fall reasons in elderly in order to decrease the 
risks of fall and prevent it. This study is aimed to review the 
literatures related to the fall reasons in elderly. 
Material& Methods: In this study, 40 articles with the words 
elderly, falling, falls, and aging databases PubMed; IranDoc; 
Science Direct; Google Scholar; Iranian geriatric journals from 
2000 to the present was reviewed comprehensively and in depth. 
Results: More than 30 percent of the people over the age of 
65 falls at least once a year, 37 percent of them were 
women and the other 25.2 percent were men. Fall reasons 
which have been known till now were: loss of 
consciousness, seizures, strokes and sudden environmental 
problems. In 10 percent of falls the problems as serious 
injuries to head, hip fractures and subdural bleeding were 
reported. 
Conclusion:  Fall decreases aged people activities and 
changes their life style. It is important to take care of them 
much more and try to provide a safe environment for them 
to have a healthy elderly population. So, initial standard 
assessments play a key role in recognizing and identifying 
the seniors at risk of the fall and supporting them. 
Key words: elderly, fall, a review study 
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