
 پيچ خوردگي مفصل مچ

Ankle Sprain 
 

. پيچ خوردگي مفصل مچ پا از شايعترين آسيب هاي اندام تحتاني است            

اين ضايعه معموالً در حين ورزش اتفاق ميافتد گرچه گاهي در حين راه              

رفتن با كفش پاشنه بلند و يا با عبور از روي زمين هاي ناهموار نيز رخ                 

ضايعه عمده در پيچ خوردگي مچ پا آسيب ليگامان هاي              .  مي دهد   

اين ليگامان ها در دو طرف مفصل قرار           .  اطراف مفصل مچ پا است     

ليگامان هاي مچ   .  داشته و مفصل را محكم و سرجاي خود نگه ميدارند         

پا اجازه ميدهند تا استخوان هاي دو طرف مفصل فقط در جهت هاي               

خاصي حركت كنند و مانع از حركت و جابجايي استخوان ها در جهات              

 .ديگر مي شود

 
ليگامان ها يا رباط ها بافتهاي محكم ولي قابل انعطافي هستند كه در               

موقع حركت مفصل در جهات خاصي كش ميايند و با برگشت وضعيت             

وقتي كه  .  مفصل به حالت اوليه دوباره به طول اول خود برميگردند             

استخوان هاي دو طرف مفصل در جهاتي كه اجازه حركت ندارند بيش             

از حد جابجا شوند ممكن است ليگامان ها تحمل نيروهاي وارده را                 

 .مكانيسم اصلي پيچ خوردن مچ پا هم همين است. نداشته و پاره شوند

 

آسيب رباط خارجي مچ پا بر اثر انحراف شديد مچ پا به سمت داخل                  

شايع تر از آسيب رباط داخلي مچ پا است         %  80اين آسيب   .  بوجود ميايد 

 .كه بر اثر منحرف شدن و چرخش پا به سمت خارج ايجاد مي شود

 

 

درجه تقسيم  3به   برحسب شدت آسيب ليگامانها، پيچ خوردگي  مچ پا را

 :مي كنند
 كشيده شدن خفيف ليگامان�

 پاره شدن نسبي فيبر هاي ليگامان�

 پارگي كامل ليگامان�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشخيص پيچ خوردگي مچ پا

ممكن است  .  عالئم پيچ خوردگي مچ پا شامل درد و تورم در مچ پا است            

حركت دادن مچ پا     .  كبودي و خونمردگي هم در اين ناحيه ديده شود           

بخصوص حركات چرخشي مچ، چه به توسط خود بيمار و چه به توسط               

 .پزشك دردناك است

 

 عالئم بر حسب ميزان آسيب

 : 1درجه 

 ورم �

 درد خفيف �

 و عملكرد مفصل ) Function(اخالل جزئي در كارايي �

 درد در حين تحمل وزن  �

 : 2درجه  

 ورم �

 درد متوسط تا شديد ماندگار �

 بي ثباتي متوسط در مچ پا �

 درد شديد در حين تحمل وزن  �

 سختي حركت در مفصل �

 

 

 : 3درجه 

 ورم شديد �

 درد شديد ناگهاني و گذرا  �

 بي ثباتي كامل مفصل �

 اختالل شديد كارايي وعملكرد مفصل  �

 سختي حركت در مفصل �

 

 

چون اين عالئم ممكن است به علت شكستگي مچ پا هم بوجود آيد                

پزشك معالج از مچ پاي بيمار راديوگرافي ساده به عمل آورده و از اين               

پارگي هاي شديد   .  كه شكستگي در ناحيه وجود ندارد مطمئن مي شود         

ليگامان هاي مچ پا ممكن است همراه با آسيب غضروف مفصلي باشد             

آي آربه همين علت گاهي اوقات براي بررسي بيشتر سطح مفصلي  از ام

 .استفاده مي شود

 

 درمان

 . روز طول مي كشد 2-3درد و تورم معموال 

هفته است و تنها كاري كه در اين مدت بايد           4-6زمان بهبودي معموال 

هاي كامل ليگامان هم     حتي پارگي .  انجام داد حمايت از مچ پا است        

 .معموال با مدتي حمايت از مچ پا بهبود مي يابند



 كنترل تورم .1

 .استراحت، يخ گذاري، بانداژ فشاري و باال نگه داشتن عضو صورت مي گيردبا 

 استفاده از آتل. 2

 .براي محاقظت از مفصل 

 درمان دارويي. 3

هدف كاهش درد و التهاب است كه عمدتاً با استفاده از داروهـاي ضـد      

 .التهاب غير استروئيدي صورت مي گيرد 

 فيزيوتراپي . 4

هـاي  براي بدست آوردن مجدد قدرت عضالت مچ پا و بهـبـود حـس     

عمقي و دامنه حركات طبيعي مفصل وبازگشت بيمار به سطح عملكـرد  

 .قبلي و نيز پيشگيري از بروز آسيب مجدد صورت مي گيرد

 ساير درمانها. 5

هاي معمول، ازتزريقات داخـل    در صورت عدم بهبودي از طريق درمان

 .مي توان بهره برد... مفصلي و

 مداخله جراحي . 6

براي پيچ خوردگي هاي سطح باال و ناپايداري مزمن مچ در نظر گرفتـه  

هـا  شود و فقط در مواردي كه بـعـد از مـاه       شود كه بندرت نياز ميمي

توسـط عـمـل      .  شودماند انجام ميتوانبخشي، ناپايداري مچ پا باقي مي

 .شوندهاي پاره شده بازسازي ميجراحي ليگامان

 

 پيش آگهي 

در صورتي كه ليگامان ها به خوبي بهبود نيابند ممـكـن اسـت پـيـچ          

اگر درد بيش از شش هفته باقي بماند .  خوردگي بعدها مكرراً تكرار شود

در اين صـورت  .  و مچ پا همچنان ناپايدار باشد وضعيت مزمن شده است

 بايد تا مدتي مچ پاي خود را از اعمال فشارهاي نابجا محافظت كرده و 

با انجام نرمش هاي الزم انعطاف را به مفصل و قدرت را به عضالت                 

اندام تحتاني خود برگردانيد و مهمتر از اينها حس تعادل و باالنس                  

Proprioception                را كه عموماً بعد از پيچ خوردگي مچ پا مختل

اين اقدامات بايد با راهنمايي فيزيوتراپيست وزير نظر        .  ميشود بهبود دهيد  

در اين موارد گاهي اوقات استفاده از كفي خاصي در زير            .  او انجام شوند  

 Lateralكفش كه قسمت خارجي پاشنه را چند ميليمتر باالتر بياورد             

heel wedge مي تواند مشكالت بيمار را كمتر كند . 

 

 :فاكتورها كه مي تواند سبب پيچ خوردگي مجدد مچ پا شود

 .عدم اجراي صحيح درمان هاي توانبخشي�

حس عمقي توانايي تشخيص موقعيت فضـايـي   :  حس عمقي ضعيف�

در صورت فقدان اين حس عضالت قادر بـه    .  مفصل را به شما مي دهد

 .جلو گيري از پيچ خوردگي نمي باشند

 .عضالت توانايي جلو گيري از پيچ خوردگي را ندارند: عضالت ضعيف�

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ

 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، بيمارستان آتيه: آدرس 

 بخش فيزيوتراپي

 پيچ خوردگي مفصل مچ

 تهيه كنندگان�

 كارشناس فيزيوتراپي : بهاره يوسفي

 كارشناس ارشد فيزيوتراپي: احسان افضل آقايي
 

 زير نظر �

 متخصص ارتوپدي: دكتر خليل علي زاده


