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 آرتروز چيست؟ �
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در .  آرتروز به معناي ساييدگي مفصل و تخريب سطوح مفصلي است  

مبتال به آرتروز يا ساييدگي مفصل تغيير شكل، درد و محدوديـت    بيمار 

اين بيماري بيـشتر مفاصـل تحـت         .  آيدحركت در مفصل به وجود مي 

هاي گردني زانو، مهرهكننده وزن بدن يعني مفاصل ران، فشار يا تحمل

 .توانند گرفتار شوندكند ولي ساير مفاصل نيز ميكمري را گرفتار ميو 

روي   صيقلي و قابل انعطاف است كه    غضروف يك بافت سخت ولي

 . پوشاندمي را گيرندمي قرار كه در كنار هم در محلي استخوان انتهاي

هاي بدني مفاصل بدن به طور مرتـب  در طول روز و به علت فعاليت

در معرض فشار و ضربه قرار دارند كه ممكن است به تدريج باعث  

تواند مي  كه  جايي  تا  را  هابدن اين آسيب  .  استهالك غضروف گردند

زندگي مفاصل بدن دائما در يك فرآيند   پس در طول.  كندتحمل مي

اوقات شدت آسيب هاي وارده به مفصل   گاهي  .استهالك قرار دارند

 .بيش از قدرت تحمل بدن است

شود يتر م تر و خراب غضروف مفصلي به تدريج خرابدر اين موارد 

 .و اين شروع آرتروز است



٣ 

 

 :عالئم آرتروز �

� 

بيماري شروعي تـدريجي و سـيري       اين.آرتروز عاليم زيادي دارد

 . پيشرونده دارد و سال به سال شديدتر مي شود

 

اين درد با فعاليت بدنـي     .  استدرد مفصل اولين عالمت آرتروز ) 1

 . بدتر شده و با استراحت بهتر ميشود

 

است، به اين معني كـه  خشكي پس از استراحت عالمت بعدي، )  2

حركت مانده باشـد و       مدت طوالني بي  گاهي اوقات وقتي مفصل به

 .بخواهد فعاليت كند درد خواهد داشت

هـا كـه از       شايد ديده باشيد كه بيماران مبتال به آرتروز زانو صـبح   

كـم    روند اما بعد از مدتي كم شوند به سختي راه مي خواب بيدار مي

خشكي مفاصل بعد از يك   .  گردد راه رفتنشان به حالت عادي بازمي

فعاليت بسيار شايع است ولي به ندرت بيشتر از   دوره طوالني عدم 

 .كشد نيم ساعت طول مي

هميـن دليـل      است؛ به كاهش انعطاف پذيري   عالمت ديگر آن، )  3

راحتي مفاصل خـود را خـم و          توانند به بيماران مبتال به آرتروز نمي

ضعف و تحليل عضالت اطراف مفصل نيز ممكن است    .  راست كنند

 .آيد در موارد كاهش دامنه حركتي بوجود 

 

 .گاهي اوقات تورم در مفصل ديده مي شود: تورم )4

 

 

 



 

 :عوامل زمينه ساز �
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مي توان گفت كه  . با باال رفتن سن آرتروز هم بيشتر مي شود: سن

آرتروز يا ساييدگي مفصلي جزئي طبيعي از روند پيري است كه در    

شود ولي سن شروع آن در    ها با افزايش سن ايجاد ميهمه انسان

 .هاي مختلف متفاوت استانسان

هاي روزمره منجر به     عدم كنترل فعاليت:  شغل و فعاليتهاي روزمره

چهارزانـو    مواردي چون (گردد  فشار بيش از اندازه به ناحيه زانو مي

بـاال و     و  نشستن، دوزانو نشستن، توالت طوالني مدت غيرفرنگـي   

هايي كه شيب  ها به دفعات متوالي به خصوص پله پايين رفتن از پله

سـخت    كـاري   هـاي   درطول فعاليت  كه همچنين افرادي). تند دارند

دهند،  ترميم و احياي مجدد نمي مفاصل جهت به گونه استراحتيهيچ

 .بيشتر در معرض ابتال به آرتروز مي باشند

هاي با سن بيش از پنجاه سال بيشتر در معرض ايـن    خانم:  جنس

 . بيماري هستند

ساييدگي مفاصل ران و زانو در افراد چاق بيـشتر و زودتـر         :  چاقي

ايجاد مي شود و اين به علت نيروهاي زيادي است كـه در افـراد          

چاق به علت نيروي وزن به مفصل وارد شـده و موجـب تخريـب           

 .زودرس آن مي شود

-هاي قبلي در مفصل، شكستگي   عفونت: آسيب هاي قبلي به مفصل

هايي كه قبال در مفصل ايجاد شده است، آسيب هاي ليگاماني كه             

بر اثر حوادث قبل در مفصل به وجود آمده و مفصل را ناپايدار كرده              

مي )  پاي پرانتزي و پاي ضربدري    (اند و يا تغيير شكل هاي مفصل        

 .توانند موجب تشديد بروز آرتروز شوند
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آرتروز يك بيماري پيشرونده و مزمن است و بهبودي قطعي ندارد،   

اگر بيمار چاق است توصيه ميشود وزن خود را كم كنـد تـا فـشار       

عالوه بر آن كارهاي زيادي براي بيمار مبتال    .  روي زانوها كمتر شود

به آرتروز مي توان انجام داد و همكاري بيمار در همه موارد بـسيار    

 .اهميت دارد

 

 :درمان آرتروز زانو �

 :درمان دارويي طبق نظر پزشك متخصص مربوطه-1

توان اسـتامينوفن   براي تسكين درد عالوه بر استراحت نسبي، مي   

قـرص در    8حداكثر (مرتبه در روز  4تا  3قرص،  2به مقدار يك تا 

البته مصرف طوالني مدت استامينوفن عـوارض       .  مصرف نمود)  روز

اگر درد بيمار با    .  خطرناك كبدي دارد ولي روي معده اثر بدي ندارد

مـشابه آن ماننـد       داروهـاي   يـا   استامينوفن بهتر نشد، از آسپرين   

ديكلوفناك، ايبوپروفن، ايندومتاسين، ناپروكسن و غـيره ميتـوان          

. البته اين داروها بايد تحت نظر پزشك مصرف شـود  .  استفاده كرد

چرا كه عوارض گوارشي دارند و چنان چه براي مدتهاي طوالني و      

 . توانند عوارض كليوي هم بوجود آورندخودسرانه مصرف شوند، مي

كمتري  اخيرا از اين دسته داروهايي ساخته شده كه عوارض گوارشي

پيشنهاد   را»سليكوكسيب«توان  از جمله اين داروهاي جديد مي. داردرا 

اين داروها درد و تورم مفضلي آرتروز را به طور موقت كنترل    .  نمود

آرتروز بيماري . دهندآرتروز را تغيير نميكنند، ولي سير پيشرونده مي

غضروف مفصل است و خوردن مواد غذايي محتوي كلـسيم گرچـه         

 .براي پوكي استخوان مفيد است، ولي در بهبود آرتروز تاثيري ندارد
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نيز وقـتي كـه       گلوكوزامين و كندرواتين سولفات هاي غذايي  مكمل

شوند، ممكن است به تسكين درد در برخي بيماران  باهم تجويز مي

تركيبات بدون نـسخه متنوعـي از        .  مبتال به آرتروز زانو كمك كنند

 صورت طبيعيايست كه بهگلوكزامين ماده.  اين دو مكمل وجود دارد

. شودمي  موجب تقويت تغذيه سلول غضروفي    در بدن وجود داشته و

ضمناً با در نظر گرفتن اثرات ضد التهابي گزارش شده، شايد بتوان 

رسد مصرف به نظر مي. تاثير اين دسته مكمل غذايي را توجيه نمود

اين مواد سطح توليد اسيد هيالورونيك در مفاصل را هـم افزايـش     

كندروآيتين سولفات ماده طبيعي ديگري است كه در بدن   .  مي دهد

شود كه آنزيم هاي بدن، مواد اصـلي تـشكيل    وجود دارد و مانع مي

گرچه اين مـواد عـوارض جانبـي         .  دهنده غضروف را از بين ببرند  

ها دارند با اين حال شـايع تـرين عارضـه آنهـا          كمتري از مسكن

مصرف .  عوارض گوارشي مثل تهوع، استفراغ، سوزش سردل است

اگر ايـن بيمـاران     .  اين مواد در بيماران ديابتي بايد با احتياط باشد

قصد مصرف اين مواد را دارند بايد سطح قنـد خـون را بـا دقـت           

زنان باردار و بيماراني كه داروهـاي    ها،در بچه.  بيشتري كنترل كنند

كنند هم مصرف اين داروها بايد بـا       رقيق كننده خون را مصرف مي

  .احتياط و با تائيد پزشك باشد

 :هاي روزمره كنترل فعاليتتغيير روش زندگي و  -2

بيمار بايد تا حد امكان از دو زانو و چهار زانو نشستن اجتناب كرده   

و تا حد امكان بـراي نشـستن از صـندلي و بـراي خوابيـدن از                  

هـاي طوالنـي مـدت      به هنگـام نشـستن   .  تختخواب استفاده كند

قبل از بروز خستگي و درد چند بار پـاي   )  رانندگي و مشاغل اداري(
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كه بـر روي   همچنين مي توانيد در حالي. خود را خم و راست نماييد

صندلي نشسته ايد پاشنه پاي خود را از زمين بلند و زانو را كامـال        

 . صاف كنيد

پـس  .  كننـد هاي سنتي فشار زيادي را به مفصل زانو وارد ميتوالت

هـاي بـه اصـطالح فرنگـي        شود تا از توالت  به بيماران توصيه مي

 .استفاده كنند

شود در توصيه مي.  استفاده از پله براي اين بيماران مناسب نيست

صورت نياز و به ويژه هنگامي كه درد زانوي آنها شديد است، بـه    

بـاال    با اين تفاوت كه هـنـگـام   .  ها باال و يا پايين بروندپهلو از پله

هنگام پايين  رفتن، ابتدا پاي سالم را روي پله بعدي قرار دهند، ولي

 .آمدن ابتدا پاي مبتال را روي پله پاييني بگذارند

روي پياده  . است  نشده  ظاهر  درد  مجاز است كه  تا هنگامي  روي پياده

هاي زمين روي بر پيماييراه. گيرد هاي بلند انجام با قدم و سريع نبايد

 .كندمي سراشيب يا سربااليي مشكل بيمار را بيشتر

مـانـنـد    (   دارنـد   هاي طوالني مـدت در مشاغلي كه نياز به ايستادن

بـار    بايد در طول روز چنديـن )  ها، فروشندگان و  آرايشگرانپليس

ديـگـر     زانوهاي خود را خم و راست و وزن خود را از يك پا به پاي

و پنجه  پاشنه روي توان روزانه چندين بارهم چنين مي. نمايندمنتقل 

 . پا ايستاد و چند قدم نيز در همين وضعيت راه رفت

 

 : كاهش وزن درصورت وجود چاقي  -3 

اگر چاق هستيد كم كردن وزن مي تواند تا حد زيادي درد ناشي از 

در    حتي چند كيلو كاهش وزن هم تاثيرات مهمي.  آرتروز را كم كند
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كـم    هـم   اگر وزن متعادل داريد بـاز   .  كم كردن عالئم بيماري دارد

 .كردن وزن مي تواند در كاهش عالئم بيماري به شما كمك كند

 

 :استفاده از عصا و وسائل كمكي-4

دچار آرتروز يا ساييدگي  به دست گرفتن عصا در دست مقابل اندام

تواند تا حدي درد ناشي از بيماري در مفصل ران و زانو را مفصل مي

هاي مخصوص كفي  زانو،  هايوسايلي مانند بريساستفاده از   . كند  كم

كـاهـش     در  تـوانـد  و كفش مناسب به منظوركنترل حركات آن مي

 .دردهاي زانو به علت آرتروز موثر باشد

 

 :فيزيوتراپي -5

تنظيم يك برنامه درماني مناسب براي بيمار توسط فيزيوتراپيست 

به خصوص در مواردي كه بيماري شدت يافته و احتمال زمين گيـر  

 .شدن وجود دارد، از اهميت ويژه اي برخوردار است

 :اقدامات فيزيوتراپي شامل موارد زير مي تواند باشد

 تقويت عضالت اطراف مفصل زانو �

يابد و مفصل  با تقويت عضالت ميزان فشار روي مفاصل كاهش مي

ثبات بيشتري پيدا كرده كه نوع تمرين و شـدت آن ازطـريـق          

 .شود فيزيوتراپيست تنظيم مي

 تحرك مفصل به صورت كنترل شده�

با توجه به اينكه غضروف فاقد عروق خوني است، حركات طبيعـي    

نقش بسزايي در تغذيه غضروف دارد و فيزيوتراپي سبب جلوگيري 

 . يا معالجه محدوديت حركتي مي شود
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 استفاده از دستگاه ها و مداليتي هاي مناسب درماني�

به منظور كاهش درد و تورم، افـزايش قـدرت عـضالت و دامنـه           

 حركتي 

در )  موبيليزيـشن (استفاده از روش ها و تكنيـك هـاي دسـتي       �

 صورت نياز 

 هاي الزم به بيمار ارائه دادن آموزش�

و نيز  كه بيمار بايد در منزل انجام دهد ها و تمريناتيدر مورد ورزش

 .مسائلي كه بايد در انجام كارهاي روزمره رعايت كند

 

 :تزريق داخل مفصلي -6

 :اسيد هيالورونيك) 1

در آرتروز زانو غلظت ماده اي كه به طور طبيعي در زانو وجود دارد و 

اين مـاده موجـب       .  به آن اسيد هيالورونيك ميگويند كم مي شود

لغزنده شدن سطح غضروف شده و به نظر مي رسد با كاهش ايـن  

 .ماده درد بيمار بيشتر مي گردد

مدتي است كه از روش خاصي در كنترل عالئم اين بيماري استفاده 

سـاز  روان  يا مكمل   Viscosupplementationشود كه به آن  مي

هيالورونيك اسيد  نام  به  خاصي  ماده  تزريق  با  روش  اين  در.  گويندمي

)Hyaluronic acid (مشكالت بيمار  كاهش در به داخل زانو سعي

. گرددمي  استفاده  هيالورونيك  به اين منظور از دو نوع اسيد.  شودمي

يك نوع آن كه طبيعي است و منشاء حيواني دارد و نـوع سـنتتيك     

 .شودكه به صورت مصنوعي ساخته ميآن

 .مكانيسم دقيق تاثير اين ماده در كاهش درد بيمار مشخص نيست

به داخل    اسيد هيالورونيك  كه با تزريق  رسدبه نظر مي  گرچه منطقي
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كنندگي و لغزندگي بيشتر مايع داخل مفـصل بـه      روان  زانو خاصيت

چون .  هاي ديگري هم در كار است  وجود آيد، ولي احتماال مكانيسم

بدن اين ماده را چند ساعت تا چند روز پـس از تزريـق از داخـل         

هـا  تا ماه  كشد ولي تاثيرات آن گاهيمفصل جذب كرده و بيرون مي

ممكن است تزريق اين ماده موجب شود تا خود بدن  .  ماندباقي مي

 .شروع به توليد بيشتر آن در داخل مفصل كند

 

 

 

 

 

 

 

 آرتـروز از اين درمان بيشتر در بيماراني استفاده مي شود كه دچار      

نبوده   كمكي براي آنها كافي  هاي معمولهستند و درمانمتوسط زانو 

 .و نياز به درمان مكمل دارد

اين كه آيا واقعا تزريق اين موارد به داخل زانو مي تواند درد بيمـار   

در مـواردي   .  را كاهش دهد يا خير مورد اتفاق نظر پزشكان نيست  

از   يكي.  ماندموثر واقع مي شود تاثير آن تا چند ماه باقي مي كه دارو 

هاي با درمان مشكالت استفاده از اين دارو گران بودن آن در مقايسه

 .ديگر است

ممكن است پس از تزريق دارو عوارضي مانند درد و گرمي و تورم    

 .روز خودبخود خوب مي شود 3-4زانو بوجود آيد كه معموال پس از 

ولي در صورت بروز اين حاالت جهت معاينه و رد امكان عفونت به   

 .پزشك مراجعه نمائيد
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 ): كورتون(كورتيكواستروئيد) 2

تزريق كورتيكواستروييد داخل مفصل يك روش با سابقه در درمان  

در تحقيقات مشخص شده كه ممكن اسـت       .  آرتروز زانو مي باشد

كاهش درد پس از تزريق تنها يك تا دو هفته دوام داشته باشـد و    

ايجاد   تري كاهش درد  طور طوالني مدتدر برخي ديگر از بيماران به

 تـر درماني سـاده   هاياين درمان در مواردي كه انجام روش.  نمايد

تواند مـد   باشد، مي اند و روش جراحي نيز هنوز زود ميپاسخ نداده

 .نظر قرار گيرد

 :PRPپي آر پي  )3

هاي موسوم به تزريقات سرم     در چند سال اخير، استفاده از درمان

 . غني از پالكت گسترش يافته است

آميز اين  اگرچه تبليغات وسيع و غيرواقعي در خصوص اثرات اغراق

روش جديد باعث شده معرفي اين رويكرد درماني در مجامع علمي 

هايي همراه باشد و شايد در درمان آرتروز موثر  ها با چالش و رسانه

 . نباشد

نكته مهم اين است كه با توجه به شواهد علمي موجود، استفاده از    

اين روش در جايگاه مناسب و شرايط استاندارد علمي و به شرطي  

طلـبي صـورت گـيرد،       كه توسط متخصصان امر و به دور از منفعت

هـا    اي را در برخي بيماري  تواند اثرات مفيد درماني اميدواركننده مي

هـاي   از جمله بيماري

ــكلتي    ــستم اس سي

عضالني در بر داشته 

 .باشد



 

پالكت بر اين پايـه اسـتوار اسـت كـه        استفاده از پالسماي غني از 

هاي موجود در خـون انـسان هـستند، داراي        ها كه از سلول پالكت

هستند كه مواد موجـود در آنهـا از جملـه           )  هايي گرانول(  هايي دانه

ها و تـسريع      تواند در روند ترميم بافت فاكتورهاي رشد مختلف مي

 .التيام نسوج موثر باشد

از   كـه   هـاي پالسـمايي     در پالسماي غني از پالكت، غلظت پالكت  

در   حـدود يـك ميليـون     تهيه شده اسـت،     )  اتولوگ(خون خود فرد 

خون طبيعي    در  ميكروليتر يعني به طور متوسط پنج برابر غلظت پالكت

 . است

اين افزايش غلظت بتواند بـا افـزايش غلظـت       پزشكان اميدوارند، 

فاكتورهاي رشد و احتماال كاهش عواملي كه جلوي تكثير و بازسازي    

 .ها شود بافت گيرند، سبب بهبود ترميم هاي عضروفي را مي سلول

هاي آرتروزي نيست،   پي آر پي درماني معموال خط اول درمان بيماري

هاي فيزيوتراپي بايد بعد از درمان بـا آن     كه ساير درمان اين ضمن

 .ادامه يابد

سال، مبتاليان به ديابت كنترل نشده،  75سالمندان با سن بيش از 

بـه ويـژه    (بيماران داراي بيماريهاي نقص سيستم ايمني و سرطان

، بيماران دچار كم خوني شديد يا اختالالت )سرطان خون و استخوان

پالكتي و بيماراني كه به دليل ساير امراض مجبور به استفاده انعقادي و 

دچـار    مربوطـه  از داروهاي ضد انعقاد هستند و نيز كساني كه در ناحيه

هاي مناسبي براي درمان با پي آرپي  زخم و عفونت فعال هستند كانديد

 .نيستند
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 آيا آرتروز زانو نياز به جراحي دارد؟ �
در صورتي كه آرتروز  . جراحي درمان مراحل اوليه آرتروز زانو نيست

و ايجاد حالت پرانتزي و همچنين    انحراف در زانو   زانو باعث ايجاد

از   مـانـع    دامنه حركت مفصل زانو گردد و درد حاصـلـه   محدوديت

درمان جراحي .  انجام فعاليت بيمارشود، جراحي زانو ضروري است

در تصوير  بيماري بهينه عمدتاً بسته به عاليم، ميزان ناتواني، شدت

 .برداري، و سن بيمار متفاوت است

و   كـنـد    پـيـدا    كـاهـش    انجام جراحي وزن بيمار  از  است قبل  بهتر 

افزايش   هاي الزم جهت تقويت عضالت وهمچنين آموزش ورزش

 .گيرد صورت توان قلبي عروقي توسط فيريوتراپيست

 

 :تعويض مفصل زانو �
روزمره بيمار  در صورتي كه درد زانو در حدي شديد باشد كه زندگي

عنوان  به  ندهد  هاي قبلي جوابمختل كند و به هيچ كدام از درمانرا 

توصيه  بيماران به زانو تعويض مفصلآخرين روش استفاده از جراحي 

سالگـي   65 تا   60   از  قبالً سن مناسب عمل جراحي زانو بعد.  شودمي

به محدوديـت آزار      منجر  ولي در صورت درد شديد.  گرديدعنوان مي

در .  استقابل انجام  دهنده، در زندگي روزمره، در سنين پائين تر نيز

مصنوعـي    مفاصل جراحي زانو مفاصل تخريب شده به علت آرتروز با

در اين روش، .  پالستي نام دارداين عمل آرتروشوند كه تعويض مي

و باالترين قسمت استخوان درشت  ران استخوان ترين قسمتپايين

باشد، از بدن خارج شده و به خراب مي  ني كه داراي غضروف مفصلي

هـم    سطوح فـلـزي     بين اين.  گيرندجاي آنها سطوح فلزي قرار مي
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روي   شود تا بهتر بتـوانـنـد   مقاوم گذاشته مي  نوعي پالستيك بسيار

سال به بيمار  15   -20   مفصل مصنوعي به مدت.  يكديگر حركت كنند

ايجـاد   در حقيقت همانند.  كند تا زندگي طبيعي داشته باشد كمك مي

 . روكش مصنوعي به جاي غضروفهاي تخريب شده مي باشد
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مفصل (الزم به ذكر است كه براي ايجاد ثبات و استحكام در پروتز 

هنگام جاگذاري آن، به خصوص در افراد مسني كه پوكي ) مصنوعي

 . استخوان نيز دارند، از سيمان بيولوژيك استفاده مي شود

عمده در انجام عمل تعويض مفصل سال، نگراني  60در بيماران زير 

. زانو فرسايش مفصل مصنوعي و نياز به عمل مجدد و پرهزينه است  

نكته مهم اينكه هيچ تعريف مشخصي از جوان بـودن بـراي عمـل           

در مورد انجام عمـل      گيري تعويض مفصل زانو وجود ندارد و تصميم

 بعـد از عمـل    .  بايد بر مبناي مزايا و خطرات آن در هر فـرد باشـد    

شود، مثل   هاي بدون ضربه توصيه مي تنها فعاليت  مفصل زانو  تعويض

نـوع و مـيزان     رسد  دوچرخه سواري، شنا و راه رفتن چون به نظر مي

 . هستند در فرسايش مفصل مصنوعي دخيل حدي تا فعاليت

كه تنها    تري  تر يا فعال عمل جراحي جايگزيني كه در بيماران جوان

فضاهاي مفصلي زانو هستند عبارت است از   دچار بيماري در يكي از 

قسمت باالي استخوان درشت ) اصالح راستاي استخوان(استئوتومي

 .نني و يا پايين استخوان را
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دچار آرتروز باعث  مفصلي روي فضاي اين عمل با كم كردن فشار از

كاهش عاليم، كند شدن روند تخريبي ناشي از آرتروز و به تاخيـر    

 .شود افتادن  نياز به تعويض مفصل مي
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 فيزيوتراپي پس از تعويض مفصل زانو �
 :فيزيوتراپي تنفسي 

بالفاصله پس از جراحي تمرينات تنفسي به منظور تهويه بيشـتـر   

ريه و نيز تخليه ترشحات ريه به خصوص در افراد مسن، ضـروري  

اين تمرينات در مورد بيماراني كه زمينه بيماريهاي ريوي .  مي باشد

 .مثل آسم و برونشيت دارند، از اهميت ويژه اي برخوردار است

 : تمرينات تنفسي شامل 

منظور حفظ و بهبود آموزش نحوه صحيح نفس عميق كشيدن به.  1

هـاي  تهويه مناسب ريوي، به همراه تمريناتي براي اتساع قسمـت 

خروج   به منظور تسهيل)  هاي تحتانيبخصوص قسمت( ريه   مختلف

 .ترشحات

ترشـحـات     آموزش سرفه صحيح به بيمار به منظور خروج كامل.  2

 .ريوي

 

 :روز عمل يا روز اول پس از عمل

 . همان طور كه ذكر شد، فيزيوتراپي تنفسي بالفاصله آغاز مي شود

معموال پس از جراحي از يخ براي كم كردن درد و تورم و التـهـاب   

 .مي توان استفاده كرد

برخي جراحان توصيه به مستقيم نگاه داشتن زانو پس از جراحي و 

 روز1-2  در  به هنگام استراحت بيمار را مي نمايند و برخي ديـگـر    

 و  اول جهت راحتي بيشتر بيمار توصيه به گذاشتن بالش زير زانـو   

از   پـس   زانـو   شدن  كنند ولي هدف صافخم كردن نسبي آن را مي

 .جراحي و شروع حركت و خم و راست كردن آن مي باشد
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تمريناتي به منظور بهبود گردش خون و پيشگيري از ايجاد لخته             

شروع )  بخصوص پاي عمل شده   (اندامهاي تحتاني     در)  ترومبوز(

تمرينات شامل حركات مچ پا در جهات مختلف و             اين.  مي شود 

 ..طبق شكل زير مي باشد

 

 

تمريناتي بمنظور بهبود قدرت عضالت زانو و لگن و نيز بهبود دامنه       

 ..حركتي مفصل زانو آموزش داده مي شود
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طبق شكل باال، هم در حالت نشسته و هم در حالت خوابيده، بيمار              

مچ پاي خود را به سمت صورت خم كرده و سپس پشت زانو را                 

محكم به تخت فشار داده تا عضله جلوي ران منقبض شده و براي             

ثانيه استراحت مجددا حركت      4پس از   .  ثانيه آنرا نگه مي دارد      10

 .بار تكرار مي كند 10را انجام داده و در مجموع آنرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق اشكال باال، هم در حالت نشسته و هم در حالت خوابيده، بيمار 

ثانيه   10عضالت ناحيه باسن را محكم به هم فشار داده و براي              

ثانيه استراحت مجددا حركت را انجام داده         4پس از   .  نگه مي دارد  

 .بار تكرار مي كند 10و در مجموع آنرا 
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طبق شكل باال، بيمار در حالت خوابيده زانوي خود را با سر دادن                  

 . كندبار خم و صاف مي10 پاشنه پا به روي تخت، تا حد امكان و براي 

از )  كردن  خم  بخصوص(زانو    معموال براي بهبود دامنه حركتي      

 .استفاده مي شود CPMاي به نام وسيله

دامنه يا درجه اي كه دستگاه، زانو را خم و صاف مي كند، طبق نظر               

هر روز  .  جراح و با نظارت و كنترل فيزيوتراپيست خواهد بود            

مقداري به دامنه حركتي دستگاه و در حد تحمل بيمار افزوده مي              

رجه در بيمارستان ايده آل     نود د شود و در نهايت رسيدن به دامنه        

 .خواهد بود

راه رفتن به كمك واكر يا عصاي زير بغل و تحت نظارت                    

در اين مرحله موارد زير به بيمار        .  فيزيوتراپيست شروع مي شود   

  آموزش داده مي شود

 .آموزش نحوه جابجا شدن روي تخت و استقالل در انجام آن    ••••

 .آموزش نحوه بلند شدن و نشستن روي تخت    ••••

 .آموزش نحوه بلند شدن و ايستادن در كنار تخت به كمك واكر    ••••

آموزش نحوه راه رفتن با واكر و ميزان وزن اندازي روي پاي                   ••••

 .عمل شده



  

ممكن است تا مدتي به درخواست جراح خود مجبور باشـيـد بـه      

پـس  .  همراه زانوبندي كه از قبل براي شما تهيه شده، راه بـرويـد  

توجه كنيد كه قبل از بلند شدن از تخت و ايستادن، زانوبند خود را   

 . حتما بسته باشيد

 :روز دوم پس از عمل

 .مسافت و ميزان راه رفتن افزايش مي يابد

 .به ورزشهاي مرحله قبل، حركات زير اضافه مي شود

 

 

 

 

 

 

 

طبق شكل ، بيمار روي صندلي نشسته و زانويش را به عقب برده و 

 .مرتبه تكرار مي شود 10اين حركت . خم مي كند
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طبق شكل، بيمار روي صندلي يا لب تخت نشسته و پايش را بـاال  

 .مرتبه تكرار مي شود 10اين حركت . آورده تا زانو صاف شود

 

 

طبق شكل فوق، بيمار مچ پا را به سمت صورت خم كرده و همزمان 

سانتيمتر از    20در حاليكه زانو كامال صاف مي باشد، پا را به اندازه 

 . مرتبه تكرار مي كند 10روي تخت بلند كرده و اين كار را 

 

 

 

 

طبق شكل فوق، بيمار يك بالش كوچك زير پاشنه پا گـذاشـتـه،      

ثانيه حفـظ   10پشت زانو محكم به سمت تخت فشار داده شده و 

هدف از انجـام ايـن     .  بار تكرار مي شود 10اين حركت .  مي شود

 .حركت، كامل كردن صاف شدن زانو مي باشد

عضالني  قدرت و حركتي منظور بهبود دامنهدر اين مرحله بيمار بايد به

 . سخت تالش كند

٢� 
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 :روز سوم تا پنجم پس از جراحي

الـبـتـه    .  معموال از روز سوم تا پنجم، بيمار آماده ترخيص مي باشد

 .اين موضوع به شرايط بيمار و نظر جراح بستگي دارد

داده   روزهاي قبل ادامه يافته و پيـشـرفـت     در اين مرحله تمرينات

شود و بيمار بايد به تدريج در نشستن، ايستادن و راه رفتن بـه  مي

 . استقالل رسيده باشد

 .بيشتر بيماران پس از ترخيص، نياز به ادامه فيزيوتراپي دارند

اگر بيمار شرايط مراجعه حضوري به مركز فيزيوتراپي را نداشـتـه   

در قدرت   تواند در منزل بيمار و با هدف بهبود كاملباشد، درمان مي

و دامنه حركتي زانو، استقالل كامل در راه رفتن و انجام كـارهـاي     

 .انجام پذيرد... روزمره مثل باال و پايين رفتن از پله و

 

 :هفته اول تا چهارم پس از جراحي
 

ضمن ادامه حركات قبلي، بيمار در اين دوره بايد به تدريج بتواند     ••••

 .درجه خم كند 120تا  90زانو را بين 

بيمار بايد قادر به صاف كردن كامل زانو بخصوص حين راه رفتن     ••••

 . باشد

ادامـه    در اين مرحله، بهبود قدرت عضالت زانو و لگن همچنـان     ••••

 .يابدمي

ها، بلند بيمار به تدريج در انجام كارهاي روزمره مثل جابجا شدن    ••••

شدن و نشستن، ايستادن، دستشويي رفتن و حتي استـحـمـام    

 . بايد مستقل شود

 



  

توان راه رفتن با عصاي تك و نيز باال و پايـيـن   در اين دوره مي    ••••

 .رفتن از پله را آموزش داد

طبق شكل صفحه قبل ، فرد براي باال رفتن از پله يك دست را بـه  

عصا و دست ديگر را به نرده گرفته، ابتدا پاي سالم و سپس پـاي  

 .جراحي شده را باال مي گذارد

٢٧ 



  

طبق شكل فوق، فرد براي پايين رفتن از پله ابتدا عصا را يك پلـه  

پايين گذاشته و سپس پاي عمل شده و در انتها پاي سالم را پايين 

 .مي گذارد

در اين دوره مي توان حركاتي مثل خم و صاف كردن زانو در حالت 

ايستاده و نيز باز و بسته كردن پا در حالت به پهلو خوابيده را بـه    

 .ورزشهاي قبلي اضافه كرد

 

 

 :هفته چهارم تا  دوازدهم پس از جراحي

معموال از هفته چهارم به بعد مي توان تدريجا به بيمار راه رفـتـن   

پس از اين كه بـيـمـار      .  بدون عصا يا وسيله كمكي را آموزش داد

از پله بدون   توانست بدون عصا و مسلط راه برود، باال و پايين رفتن

 .استفاده از عصا آموزش داده مي شود

. در اين دوره، دامنه حركتي زانو تا حد تحمل بيمار افزوده مي شـود 

 . كندالزم به ذكر است كه شرايط هر فردي در اين مورد فرق مي

در   درجه خم كـنـد   120شايد بيماري بتواند زانوي خود را بيش از 

 درجه برايش قـابـل    100حالي كه بيمار ديگري خم كردن بيش از 

 .تحمل نباشد
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از پهلـو و بـه      (از هفته چهارم به بعد، راه رفتن در جهات مختلـف   

 .به منظور بهبود تعادل انجام مي شود) عقب راه رفتن

بيمار در اين دوره بايد بتواند بطور كامل و راحـت زانـوي خـود را          

 .صاف كند و نبايد حين راه رفتن زانويش نيمه خم باشد

شش الي هشت هفته پس از عمل و در صورت دارا بودن شرايطي    

 .  كند رانندگيكه در اين مرحله مطرح شد، بيمار مي تواند 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق شكل فوق، براي سوار شدن به ماشين ابتدا پشت به صـندلي  

ايستاده و بدون اينكه پاها داخل شود، فرد به آرامي و بـا احتيـاط          

. روي صندلي نشسته و سپس تك به تك پاها را به داخل مي بـرد    

بهتر است قبل از سوار شدن، صندلي راننده تا حـد ممكـن عقـب      

 .برده شده و پس از سوار شدن مجدد تنظيم گردد

بيمار از هفته ششم به بعد در صورت بهبود كامل زخم مـي توانـد        

 .رفته و راه رفتن در آب و شناي ماليم را تمرين كند استخر

و بـدون   دوچرخـه ثابـت     بيمار از هفته هشتم به بعد مي تواند بـا    

 .مقاومت تمرين كند

٢٩ 



  

 :درد �
درد پس ازعمل، با توجه به شرايط هر بيمار، جراحي كـه برايـش        

به هر حال .  انجام شده و نيز از فردي به فرد ديگر متغير خواهد بود

معمـوال تـا    .  داشتن درد بعد از جراحي، امري بسيار طبيعي اسـت    

ولـي  .  شش هفته بعد از عمل، درد تا حد زيادي كاهش مـي يابـد       

در هـر  .  شايد براي عده اي تا ماه ها اين موضوع ادامه داشته باشد

صورت نبايد اجازه داد كه راه رفتن بيمار و نيز پيشرفت و بهبـودي   

 . وي تحت تاثير درد قرار بگيرد

براي مقابله با درد مي توان از داروهاي خوراكي كه جـراح تجويـز      

دقيقـه روي   10بار و هر بار بـراي    3-8روزي (كرده، استفاده از يخ 

 .و نيز مداليتي هاي فيزيوتراپي بهره برد) محل درد و ورم
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