
  درمبن آنراه هبی و زانو درد  ثروز علت ◄

وذاْ  اعت وٝ در ٞز ٔؾىُ ؽبیغ یه سا٘ٛ درداس سا٘ٛ درد ٔذاْٚ ؽىبیت دار٘ذ.  خبٔؼٝ ادثغیبری اس افز

 عتخٛاٖ راٖ، درؽت ٘ی ٚ ٘بسن ٘ی(،ااس عبختبرٞبی اعتخٛا٘ی سا٘ٛ اس خّٕٝ ٔفقُ سا٘ٛ )ٔحُ اتقبَ 

سا٘ٛ درد ٔیتٛا٘ذ ثٛخٛد ٔیآیذ.  ( ٚ ٘یٕٝ دررفتٍی سا٘ٛغنزٚف، ٔیٙیغهٞب،   وبعٝ سا٘ٛ )وؾىه، رثبه

یب ثیٕبری درٌیز وٙٙذٜ ایٗ ٔفقُ ٔب٘ٙذ آرتزٚس ثبؽذ. آعیت دیذٖ سا٘ٛ ثز  ٚ پیآٔذ فذٔٝ دیذٖ سا٘ٛ

ه یٞبی اىزاف ٔفقُ سا٘ٛ اثز ٔیٍذارد. اس آ٘دبئیىٝ سا٘ٛ  ٞب یب تب٘ذٖٚ  بٞب(، ثٛرع ٞب )ِیٍبٔبٖ  تٕبْ رثبه 

  ٍٞٙبْ تزٚٔب ثیؼ اس دیٍز ٔفبفُٚ دارای عبختبری پیچیذٜ اعت، ٔفقُ فؼبَ تحُّٕ وٙٙذٜ ٚسٖ 

ٞبیی ٔب٘ٙذ  ی در ثزاثز ثیٕبر ٔفبفُپذیزتزیٗ   آعیت، یىی اس ٔفقُ سا٘ٛ ٕٞچٙیٗ ثیٙذ. آعیت ٔی 

 ثٝ ؽٕبر ٔیزٚد. ٘یش پٛوی اعتخٛاٖ،ِٛپٛط ٚ  رٚٔبتیغٓ، آرتزٚس،

ثزخٛردار اعت. رٚ٘ذ درٔب٘ی ٔٙبعت  یهدر ا٘تخبة اس إٞیت ثبالیی تؾخیـ فحیح ػّت درد سا٘ٛ، 

 ٔؼبِحثغتٝ ثٝ تؾخیـ فحیح پشؽه  ،آٖ ٘یش  درٔبٖپیؾٟٙبد رٚػ دالیُ ٔختّفی دارد ٚ  درد سا٘ٛ

تشریك تب رٚػ ٞبی خزاحی  ٚ ٞبی وؾؾی یب تمٛیتی پیچی، ٘زٔؼ  دارٚ درٔب٘ی، ٔبعبص درٔب٘ی، ثب٘ذ  ٞبی عبدٜ ای اس رٚػ  ذ. فزآیٙذ درٔبٖ در ٌغتزٜ جبؽٔی

 .پیذا ٕ٘یىٙٙذ٘یبس ٚ ثٝ خزاحی  دادٜٞبی درٔب٘ی ٔحبفظٝ وبرا٘ٝ ٚاوٙؼ ٘ؾبٖ  اغّت ٔؾىالت سا٘ٛ ثٝ خٛثی ثٝ رٚػ اِجتٝ  ٔیجبؽذ.

 :تمغیٓ وزد  دسته اصلی سهرا ٔیتٛاٖ ثٝ  ٞبی سا٘ٛدرد تعلّ ●

در رفتٍی ٔفقُ سا٘ٛ، آعیت ٔٙیغه ٞب ٚ غیزٜ.  ،ري ثٝ ري ؽذٖ یب وؾیذٌی ػنالت ،سا٘ٛٞبی  اس لجیُ ؽىغتٍی اعتخٛاٖ، پبرٌی رثبه : آعیت حبد(. 1

 پبرٌی ٚ وؾیذٌی رثبه فّیجی سا٘ٛ ٔیتٛا٘ذ اس ػُّ ؽبیغ درد سا٘ٛ در ٚرؽىبراٖ ثبؽذ.ثزای ٔثبَ، 

 (.ٔفقُ ػفٛ٘ت )آرتزیت چزوی ٚ ٘مزط، آرتزیت رٚٔبتٛئیذ  : ذ( ٔب٘ٙثیٕبریٟبی اِتٟبثی ٔفقُ)غیزػفٛ٘ی  آرتزیت(. 2

پٛسعچز ٞبی خغٕی ) ٍٞٙبْ ا٘دبْ فؼبِیتثٝ  اؽتجبٜحبِت ا٘ذأی ٚ ٚمؼیتی ثٛیضٜ در  ،اس ٔفقُ سا٘ٛ اعتفبدٜ ثیؼ اس حذ ٚ ٔغتٕزّبی ٘بؽی اس ثیٕبریٟ(. 3

ٚ در  .سا٘ٛ ، عٙذرْ اعتخٛاٖ وؾىه، اِتٟبة تب٘ذٖٚ ٚ ثٛرعیت(فزعٛدٌی ٚ تحّیُ رفتٗ ٔفقُ٘بؽی اس ) یذٌی سا٘ٛٚ عبئ آرتزٚس:  ٔب٘ٙذ (غّو ٚ یب ٘بٔٙبعت

 ذ.ٙیبث ػٕٛٔبً در حٛاِی سا٘ٛ ثزٚس ٔی  وٝ (اعت یدّٚٔیٗ عزىبٖ ؽبیغ اعتخٛا٘ وٝ اعتئٛعبروْٛ ثالًٔ) تٛٔٛرٞبی اعتخٛا٘ی ٔب٘ٙذ یٔٛارد ٘بدرٟ٘بیت، 

 : سا٘ٛ درد ثبؽٙذ، ؽزح دادٜ ٔیؾٛ٘ذػّت در ادأٝ ٔؾىالتی وٝ ٔیتٛا٘ٙذ * 

ٍٞٙبْ  ثب تؾذیذدرد خّٛی سا٘ٛ )ثزٚس  در سا٘ٛ ٚ ٔفبفُ دیٍز ثب حزوت ٔىزر یب ؽذیذ ٕٔىٗ اعت ثٝ ؽذت دچبر اِتٟبة ؽٛ٘ذ ذٟٚ٘بتب٘ :التهبة تبنذون هب 

 غت وٝ ثب اعتفبدٜ ثیؼ اس حذ اس ٔفقُ سا٘ٛ، ایدبد ٔیؾٛد.ٞ ،٘یش اِتٟبة تب٘ذٖٚ یه آعیت دیذٌی ٚرسؽی ؽبیغ .(ٞب یب عزاؽیجی ثبال ٚ پبییٗ رفتٗ اس پّٝ 

 ثزآٔذٌی ٚ درد پؾت سا٘ٛ ٔیٍزدد. ،حبٚی ٔبیؼی اعت وٝ ثبػث اِتٟبة، عفتیوٝ در پؾت سا٘ٛ ظبٞز ٔیؾٛد، ویغت ایٗ  :کیست ثیکر 

، اتفبق ٔیبفتذ امبفٝ ٚسٖ ثبُٔغّٗ ٚ یب  ػٕٛٔبً در ثیٗ افزادٚ  ٔیآیذثٛخٛد  غنزٚف سا٘ٛقُ ٚ فزعبیؼ ٔشٔٗ ٔف ٚ عبئیذٌیایٗ ثیٕبری ثٝ دِیُ  :آرتروز زانو 

اس آعیت دیذٌی سا٘ٛ ر٘ح ٔیجز٘ذ ٘یش، ٔیتٛا٘ذ  (ثٝ دِیُ اعتفبدٜ سیبد)در ثیٗ خٛا٘ب٘ی وٝ  ٙذزچٞ

ی یب ىزف داخّ)ثٛیضٜ فجحٍبٞی(  . اس ػٛارك آرتزٚس سا٘ٛ ایٗ اعت وٝ ثیٕبر اس دردرٚی ثذٞذ

ثب ، ٚرْ ٔفقّی، آة آٚردٖ سا٘ٛ ٚ در ٟ٘بیت وبٞؼ دأٙٝ حزوتی ؽىٜٛ ٔیىٙذ. سا٘ٛ خبرخی

تٛا٘بیی  چٖٛ)سٚد تب حذٚدی دچبر آرتزٚس ٔیؾٛ٘ذ دیز یب  تٕبٔی افزادتمزیجبً  ،عٗ افشایؼ

 ٔیجبؽذ.درد  سا٘ٛرایح تزیٗ دِیُ ایٗ ثیٕبری،  .(یبثذ  غنزٚف ثزای ثٟجٛدی وبٞؼ ٔی

ثیٕبری خٛد ایٕٙی اعت وٝ در آٖ ثذٖ ثیٕبر ثٝ دِیُ ٘بٔؼّٛٔی، یه  : آرتریت رومبتوئیذ

ىٙٙذ. ایٗ ثیٕبری ثبػث درد، ٌزْ ٔیی را تِٛیذ ٔیىٙذ وٝ ثٝ ٔفبفُ حّٕٝ فّبپزٚتئیٗ ٞبی خ

 ؽذٖ، اِتٟبة ٚ خؾىی ٔفبفُ در فجح ٚ وبٞؼ دأٙٝ حزوتی آٟ٘ب ٔیؾٛد.

٘بؽی اس افشایؼ عيٛح اعیذ اٚریه در خٖٛ اعت. ٔفقّی وٝ ثیؼ اس ٕٞٝ  ػبرمٝ :نقرس 

ٔیتٛا٘ذ  ، ثٝ ٘ذرتسا٘ٛ ٘یشٔفقُ . ٔیجبؽذتحت تبثیز ایٗ ثیٕبری لزار ٔیٍیزد، اٍ٘ؾت ؽغت پب 

 ٔیٍزدد. آٖوٝ ٔٙدز ثٝ درد، تٛرّْ ٚ لزٔشی  ٌزفتٝتحت تبثیز ایٗ ثیٕبری لزار 

ح غنزٚف وؾىه سا٘ٛ ٘زْ ٔیؾٛد. ثیٕبر درد خفیفی را دٚر وؾىه سا٘ٛی خٛد احغبط ٔیىٙذ وٝ ثب پبییٗ آٔذٖ در ایٗ ثیٕبری عي :نرمی کشکک زانو 

 ؽذّت پیذا ٔیىٙذ. (اس پّٝ یب ؽیت رفتٗثب ثبال  ٞٓ ٌبٞی اٚلبت)ٚ اس ؽیت یب پّٝ 

اس ٔفبفُ ٔحبفظت  ،بثٛرعویغٝ ٞبی ثبِؾته ٞب یب ) ٔیٍٛیٙذرط( داخُ سا٘ٛ را ثٛرعیت اِتٟبة ٞزوذاْ اس ویغٝ ٞبی حبٚی ٔبیغ )ثٛ :ثیمبری ثورسیت 

 فؾبر ثز سا٘ٛ ثٛخٛد ٔیآیذ.ثذِیُ . ایٗ ثیٕبری ػٕٛٔبً ٘بؽی اس حزوبت ٔىزر یب (ٔیىٙٙذ

ی ٔفقُ ثٝ ٕٞزاٜ ٔفقُ سا٘ٛ ثبػث درد، اِتٟبة ٚ لزٔش درد ٔیؾٛ٘ذ. ػفٛ٘ت ثبوتزیبئی ثزخی اسػفٛ٘ت ٞبی ٚیزٚعی ٚ ثبوتزیبَ ٘یش ثبػث سا٘ٛ :عفونت هب 

 ٔیٍزدد.)آرتزیت عپتیه( تت تٛرّْ ٔفقُ ٚ 

سا٘ٛ ٍٞٙبْ فبف وزدٖ پب، لفُ وزدٖ سا٘ٛ، فذا دادٖ درد ٘بحیٝ داخّی ػّت پبرٌی ٔیٙیغه ٔؼٕٛالً پیچ خٛردٌی سا٘ٛ ٔیجبؽذ. ثیٕبر اس  :پبرگی مینیسک 

 ٚ یب آرتزٚعىٛپی اعتفبدٜ ٔیٍزدد. ای .آر .ؽىبیت ٔیىٙذ. ثزای تبییذ تؾخیـ پبرٌی ٔٙیغه سا٘ٛ اس آسٔبیؾبت اْ ٘بحیٝ، خبِی وزدٖ سا٘ٛ ٚ ٚرْ آٖ



در ٘بحیٝ  پبرٌی رثبه فّیجی ٔٙدز ثٝ سا٘ٛ درد :پبرگی هبی رثبط صلیجی و طرفی زانو 

ٔیٍزدد. ثزای تبییذ تؾخیـ ٔؾىُ  آٖٔفقُ سا٘ٛ ٚ خٕیذٌی ٚ ٘بپبیذاری ، ثی ثجبتی داخّی

 یب آرتزٚعىٛپی اعتفبدٜ ٔیؾٛد.ٚ پبرٌی رثبه فّیجی سا٘ٛ اس اْ. آر. آی 

اِتٟبة یب پبرٌی تب٘ذٖٚ سا٘ٛ ٔیتٛا٘ذ ٘بؽی اس  :آسیت دیذگی هبی تبنذون کشکک زانو 

)در  ثیٕبریٟبی ٔختّفی ثبؽذ. ایٗ آعیت دیذٌی ٞب ٔٙدز ثٝ سا٘ٛ درد ؽذیذتزٚٔب، مزثٝ ٚ یب 

 ی در حزوت دادٖ ٔفقُ سا٘ٛ ٔیؾٛد.ْ ٚ ٘بتٛا٘ٛرّت، ٘بحیٝ خّٛی سا٘ٛ(

بی ٔتقُ وٙٙذٜ وؾىه سا٘ٛ ثٝ اعتخٛاٖ اِتٟبة تب٘ذٟٚ٘ :التهبة تبنذون کشکک زانو 

اغّت در ثیٗ افزادی اتفبق  ٚیه ثیٕبری ٔشٔٗ ثٛدٜ  ی،اِتٟبة تب٘ذٚ٘ایٗ عبق پب اعت. 

 ٔیبفتذ وٝ حزوت ٔؾبثٟی را تىزار ٔیىٙٙذ )ثزای ٔثبَ در ثیٗ دٚ٘ذٌبٖ ٚ دٚچزخٝ عٛاراٖ(.

ٞبی اِتٟبة تب٘ذٖٚ  وؾىه، اِتٟبة ثٛرط ٞبی اىزاف سا٘ٛ، )٘زٔی اعتخٛاٖ( وٙذرٚٔبالعی ایٗ ػبرمٝ ٔیتٛا٘ذ ثٝ دِیُ :علت زانو درد در نوجوانبن 

 ٚ یب ػُّ دیٍزی ایدبد ؽٛد. اِتٟبة تب٘ذٖٚ وؾىه ،ٕبری اعٍٛت ؽالتز ٘بؽی اس ٍِذ سدٖ، در ثیٗ ٘ٛخٛا٘بٖ فٛتجبِیغت()ٔب٘ٙذ ثی چٟبرعز

 عالئم همراه ثب زانو درد ●

ٔیؾٛد در حبِیىٝ  ، وُ سا٘ٛ ٔتٛرّْ ٚ درد٘بنىُ ٚ یب تٛرّْ ؽذٜ اعت. ثب ػفٛ٘تدچبر ٔؾدرٌیز ٚ ٔحُ سا٘ٛ درد ثٝ ایٗ ثغتٍی دارد وٝ وذاْ عبختبر سا٘ٛ 

غیزلبثُ  ،تب ؽذیذٚ خشئی خفیف  اس دردٔیتٛا٘ذ درد  سا٘ٛتٟٙب در یه ٔحُ خبؿ ػالئٕی را ثٛخٛد ٔیآٚرد. ؽذت  ٚ یب ؽىغتٍی اعتخٛاٟ٘ب، پبرٌی ٔیٙیغه

 :ثؼنی اس ػالئٓ ٔزتجو ثب سا٘ٛ درد ػجبرتٙذ اس  ٘بتٛاٖ وٙٙذٜ، تغییز وٙذ.ٚ  تحُّٕ

 )ٔب٘ٙذ خبِی وزدٖ سا٘ٛ( ٘بپبیذاری سا٘ٛ مؼف یب ِیُدؽٛاری در راٜ رفتٗ ثٝ د -

 ًِٙ سدٖ ثٝ دِیُ تحُٕ درد ٚ ٘براحتی -

 (آٖ لفُ ؽذٖ سا٘ٛ )٘بتٛا٘ی در خٓ وزدٖ -

 رْٚ تّٛ (سا٘ٛثٛدٖ  )احغبط داؽلزٔشی  -

 وبُٔ سا٘ٛ ٕ٘ٛدٖفبف ٚ یب ٘بتٛا٘ی در دراس وزدٖ  -

 ٔفقُ خؾىیاحغبط رْ ٚ تّٛ -

 سا٘ٛ تك تك یب فذا دادٖ -

 ثزٚس حغبعیت ثٝ ِٕظ، در ٘بحیٝ سا٘ٛ -

 تشخیص ●

اغّت اس پزٚ٘ذٜ پشؽىی ثیٕبر، ٔؼبیٙٝ فیشیىی ٚ آسٔبیؼ ٞبی تؾخیقی ثزای 

وٕه ثٝ تؾخیـ ػّت سٔیٙٝ ای سا٘ٛ درد ٚ رفغ آٖ اعتفبدٜ ٔیؾٛد. در ىَٛ 

حبالت فیشیىی، پشؽه ىزیمٝ راٜ رفتٗ ثیٕبر را ارسیبثی وزدٜ، سا٘ٛٞب را در  ٔؼبیٙٝ

ٔختّف ٚ ثزای ثزرعی ٚخٛد تٛرْ، لزٔشی، تزاس ٘جٛدٖ ٚ ٘ؾب٘ٝ ٞبی آعیت 

 زار ٔیٍیز٘ذ.)ثؼٙٛاٖ ٔثبَ ثٛرعیت ٚ ثزیذٌی( ٔؼبیٙٝ ٔیىٙذ. ٔفبفُ پبٞب، ٍِٗ ٚ دیٍز ٔفبفُ ثذٖ ٞٓ )ثؼٙٛاٖ ٔثبَ ٔچ پبٞب ٚ دعت ٞب(، ٔٛرد ٔؼبیٙٝ ل

ذ اس آسٔبیؼ ٞبی تقٛیزثزداری )ثؼٙٛاٖ ٔثبَ اؽؼٝ ایىظ ٚ اْ. آر. آی(، آسٔبیؼ ٞبی خٖٛ، وٝ ٕٔىٗ اعت ا٘دبْ ؽٛ٘ذ ػجبرتٙ تؾخیقی ٞبی آسٔبیؼ

ثزای  وؾیذٖ آة سا٘ٛ )آعپیزاعیٖٛ ٔفقُ( ٚ آرتزٚعىٛپی. ٔیتٛاٖ اس آسٔبیؼ ٞبی اؽؼٝ ایىظ ٚ در ثزخی ٔٛارد تٌٛٔٛزافی وبٔپیٛتزی )عی تی اعىٗ(

 سا٘ٛ وٝ ثز اثز آرتزٚس ثٛخٛد آٔذٜ ا٘ذ، اعتفبدٜ وزد.تؾخیـ ؽىغتٍی ٞب، دررفتٍی ٞب ٚ تغییزات ٔفقُ 

 راه و روش هبی درمبن ●

ثب تٛخٝ ثٝ ؽزایو ٚ ػٛأّی وٝ  ٞبی درٔبٖ عبییذٌی سا٘ٛ ٚ دیٍز ثیٕبریٟب ؽیٜٛ اِجتٝ٘ٛع ٚ چٍٍٛ٘ی درٔبٖ سا٘ٛ درد، ثٝ ػّت ثٛخٛد آٚر٘ذٜ آٖ ثغتٍی دارد. 

ی اعتزاحت، اعتفبدٜ اس وٕپزط یخ ٚ دارٚٞبی مذ اِتٟبثی غیزاعتزٚئیذ : ؽبُٕٔٔىٗ اعت ثٝ عبدٌی ٚ  درد سا٘ٛدرٔبٖ  ثبػث ایدبد آٖ ؽذٜ، ٔتفبٚت اعت.

ٍٔٙت تزاپی، اعتفبدٜ اس ثزیظ، فیشیٛتزاپی، تشریك ٚ ٔب٘ٙذ آٖ ٔیٍزدد. درفٛرت ػذْ پبعخ دٞی ثٝ رٚؽٟبی  : ؽبُٔٞب ثزای تغىیٗ درد ثبؽذ. عبیز رٚػ 

خٛؽجختب٘ٝ اوثز ثیٕبراٖ ثب رٚػ ٞبی درٔبٖ ثذٖٚ خزاحی ثٟجٛد ٔی یبثٙذ ٚ تٟٙب  غیزخزاحی یب حبد ثٛدٖ ؽزایو، رٚؽٟبی خزاحی ثٝ وبر ٌزفتٝ ٔیؾٛ٘ذ.

ایٗ خزاحی ٔیتٛا٘ذ  ٖ ثٝ درٔبٖ ثب خزاحی ٘یبس پیذا ٔیىٙٙذ!تؼذاد خیّی وٕی اس ثیٕبرا

خزاحی خفیف ٔثُ آرتزٚعىٛپی ٚ یب خزاحی عٍٙیٙی ٔب٘ٙذ تؼٛیل ٔفقُ ثبؽذ یه 

 أب ػٕٛٔبً ٘تبیح ٔثجتی را ثٝ ٕٞزاٜ دارد.

 (درمبن ثذون جراحی)اقذامبت اولیه * 

 ثٟجٛد ٞبی عٍٙیٗ، در فؼبِیتچٙذ رٚس اعتزاحت دادٖ ثٝ سا٘ٛ ٚ خٛدداری اس ا٘دبْ 

تٛرْ ٚ  دادٖ یخ رٚی سا٘ٛ ثزای وبٞؼ درد،لزار اس ٔٛارد دیٍز  آرتزٚس سا٘ٛ ٔٛثز اعت.

دلیمٝ ثزای  22تب  15عبػت یه ثبر ثٝ ٔذت  4یب  3. یخ را ثبیذ ٞز ٔیجبؽذ سا٘ٛ اِتٟبة

ثب٘ذ وؾی ثغتٗ سا٘ٛ ثب  رٚس ٚ یب تب سٔبٖ اس ثیٗ رفتٗ درد رٚی سا٘ٛ ٌذاؽت. 3تب  2



 ثبال آٚردٖ سا٘ٛ ثب لزار دادٖ ثبِؼ سیز پبؽٙٝ ٍٞٙبْ ٘ؾغتٗ ٚ یب دراس وؾیذٖ، ثزای وبٞؼ تٛرْ آٖتٛرْ یب حٕبیت وزدٖ اس سا٘ٛ، خٟت خٌّٛیزی اس افشایؼ 

(elevation ثبال آٚردٖ ا٘ذاْ یب) .اس الذأبت ثؼذی ٞغتٙذ 

 لمصرف دارو و مکمّ* 

دارٚٞبیی وٝ ٔیتٛاٖ ثزای درٔبٖ آرتزٚس اعتخٛاٖ ٚ درٔبٖ درد ٔفقُ سا٘ٛ 

اعتبٔیٙٛفٗ، آعپیزیٗ ٚ  : ؽبُٔ دارٚٞبی ثذٖٚ تدٛیش ٔب٘ٙذ ٕ٘ٛد،ٔقزف 

، اعپزی ٚ پٕبدٞبی ثز لزؿ، تؼذادی اس افزاد اس وزْ ایجٛپزٚفٗ اعت. ػالٜٚ

 (ثز رٚی ٔفقُ ٔٛمؼیثقٛرت )ثزای وبٞؼ درد  ،حظ وٙٙذٜ ثیٔغىٗ ٚ 

د اس ٔىُّٕ ٞبی ىجیؼی اعتفبدٜ ٔیىٙٙذ. افشٖٚ ثز دارٚٞبی فٛق، تؼذادی اس افزا

ب ؽبُٔ ٌّٛوٛسأیٗ ٚ وٙذرٚئیتیٗ عِٛفبت ٙذ. ایٗ ٔىُٕ ٕٞبی٘اعتفبدٜ ٔی 

ٞب ثب پشؽه ٔؾٛرت وٙیذ تب  اس ٔقزف ایٗ ٘ٛع اس ٔىُٕ پیؼٔیجبؽٙذ. حتٕبً 

 ، پیؾٍیزی ؽٛد.ٚٞبی دیٍزك خب٘جی ٚ ٚاوٙؼ ثب داراس ثزٚس ػٛار

 هب  هب و ثریس ثنذ زانو *

تزیٗ ثخؼ سا٘ٛ، فؾبر ٘بؽی اس ٚسٖ ثذٖ را تحُٕ ٘ىٙذ ٚ در ٘تیدٝ تٛا٘بیی حزوتی ثیٕبر  ثغتٗ ثزیظ ٚ سا٘ٛ ثٙذ ٔخقٛؿ ٔٛخت ٔیؾٛد تب آعیت دیذٜ 

ثٙذٞبی ىجی رٚؽی فٛق اِؼبدٜ ثزای ٔحبفظت اس ٔفقُ سا٘ٛ،  سا٘ٛ (.سا٘ٛی پبیذار)وٕه ثٝ ثٟجٛد یبثذ ٚ ثتٛا٘ذ ٔغبفت ثیؾتزی را ثب تحُٕ درد وٕتز راٜ ثزٚد 

ثبػث  ثٛدٜ،در ٔدٕٛع، ثغتٗ ایٗ سا٘ٛ ثٙذٞب درفٛرت ٚخٛد مؼف یب ِزسیذٖ سا٘ٛ ٔفیذ وبٞؼ درد ٚ اِتٟبة، حفظ ٌزٔب ٚ تغزیغ درٔبٖ درد سا٘ٛ ٞغتٙذ. 

 ثٍیز٘ذ.ٞبی ٚرسؽی ٚ رٚسٔزٜ آعب٘تز فٛرت   ٔیؾٛد وٝ فؼبِیت

 حرکبت اصالحیورزش و  *

 ٞبی تمٛیتی ٔٙبعت ثزای رفغ سا٘ٛ درد، ثخؼ مزٚری ٚ حیبتی ثز٘بٔٝ تٛا٘جخؾی ٔحغٛة ؽذٜ ٚ تمزیجبً ؽبُٔ تٕبْ ٔؾىالت سا٘ٛ ٔیؾٛ٘ذ. ػنالت ٘زٔؼ 

ثٝ عزػت پظ اس آعیت دیذٖ سا٘ٛ یب ثزٚس درد در ایٗ ٔفقُ رٚ ثٝ مؼیف ؽذٖ ٔیٍذار٘ذ ٚ در ٘تیدٝ ٔؾىُ تؾذیذ ؽذٜ ٚ دٚرٜ ثٟجٛد دٚر ٔفقُ سا٘ٛ 

 رفغ ایٗ ٔؾىُ پزداختٝ ٔیؾٛد.ٚ  اعتحىبْ ػنالت ثب وبٞؼ فؾبر ثز سا٘ٛٞبتز ٔیٍزدد وٝ ثب ا٘دبْ ایٗ ٘زٔؼ ٞب، ثٝ  ىٛال٘ی 

یىی اس رٚؽٟبی درٔب٘ی ٔؤثز ثزای اس ثیٗ ثزدٖ سا٘ٛ درد ٔشٔٗ اعت. أب ٚلتی حزوبت  ،خّٕٝ تمٛیت ػنالت چٟبرعز را٘ی حزوبت افالحی ٚ ٚرسػ سا٘ٛ اس

ثزای وٕه ثٝ حُ ٔؾىُ فیشیٛتزاپیغت اس یه افالحی ٔخقٛؿ سا٘ٛ درد را ا٘دبْ ٔیذٞیذ، ثبیذ ٔزالت ثبؽیذ وٝ اس رٚػ ٔٙبعجی ثٟزٜ ثجزیذ. ٔیتٛا٘یذ 

 دریبفت وٙیذ.ثز٘بٔٝ ٚرسؽی ثزای ایٗ ٔٙظٛر  ،سا٘ٛی خٛد

 تسریق* 

ٚ اغّت  )اِجتٝ ثقٛرت ٔٛلت( درد ٚ ٚرْ وٕه ٔیىٙذعزیغ ثٝ وبٞؼ ٔٛمؼی ٚ اعتزٚئیذ )وٛرتٗ( ٔیجبؽذ، تزویجی اس دارٚی ثیحغی  وٝ تشریك وٛرتٖٛ

عبَ ا٘دبْ داد ِٚی چٖٛ تشریك یه ٔیؾٛد. اٌزچٝ ثبیذ ایٗ تشریك را چٙذ ثبر در ىَٛ پبرٌی غنزٚف ٚ آرتزیت ثىبر ثزدٜ  ٔب٘ٙذ ثزای ٔؾىالتی ثّٙذ ٔذت

ٗ تشریك ثیؾتز ثبػث مؼیف ؽذٖ ٔبٞیچٝ ٞب ؽذٜ )احتٕبَ آتزٚفی( ٚ ثٝ دِیُ ایٙىٝ تشریك وٛرتٗ ٕٔىٗ اعت ػٛارك خب٘جی ثٝ ٕٞزاٜ داؽتٝ ثبؽذ، پظ ای

 ثزٚد(. شؽه ا٘دبْ ٌیزد )ثؼذ اس ا٘دبْ تشریمبت ٔىزر، ٕٔىٗ اعت غنزٚف اس ثیٗثب تدٛیش پٚ ثب رػبیت احتیبه ثبیذ در ٔفقُ سا٘ٛ 

 (راه حل کوتبه مذت) کفص و کفی طجی* 

ثٝ وبٞؼ فؾبری وٝ ثز سا٘ٛٞب  ٚتغییز ٘یزٚی ثیٗ پب ٚ عبق پب ثؼٙٛاٖ یه ثبِؾته ػُٕ  ؽذٜ، ثبٔٛخت ٔحبفظت اس لٛط وف پب  ،ٔٙبعت ىجی وفؼ یب وفی

. وفؼ ٞبی ٚرسؽی اعتب٘ذارد یب وفؼ ىجی ثزای افزاد ٔجتال ثٝ سا٘ٛ درد ٔیؾٛدػٛارك ٘بؽی اس آٖ  ٚ ثبػث تغىیٗ سا٘ٛ دردٚ  وٕه وزدٜ ٚارد ٔیؾٛد

 تٛفیٝ ٔیٍزدد. ،ؽذیذ

 فیسیوتراپی* 

اِتٟبة آٖ، ٕٔىٗ اعت اس فیشیٛتزاپی )ثؼٙٛاٖ ٔثبَ اِٚتزاعٛ٘ذ، تحزیه اِىتزیىی، عزٔب درٔب٘ی، درٔبٖ دعتی ٚ تٕزیٙبت وؾؾی( ثزای وبٞؼ سا٘ٛ درد ٚ 

در درٖٚ سا٘ٛ اعتفبدٜ ؽٛد. فیشیٛتزاپی ٔیتٛا٘ذ ثبػث تمٛیت ػنالت ٚ وبٞؼ افيىبن اس عزٌیزی فؼبِیت، ثبسیبثی اعتحىبْ ٚ تحزّن آعبٖ تز وٕه ثٝ 

ؽذٜ ٚ ثٝ وٕه آٔٛسػ پٛسعچز )ىزس لزار ٌزفتٗ( درعت ثذٖ ثٝ ثیٕبر، خيز ػٛد 

 ثیٕبری را وبٞؼ دٞذ.

ی اعت وٝ ٔؼٕٛالً اس آٖ در فیشیٛتزاپی اعتفبدٜ ٞبی درٔب٘ی یىی اس رٚػ  -ٛ٘ذ اِٚتزاع

ایٗ د. ٞبی ٘زْ ثذٖ اعتفبدٜ ٔیٍزد ٝ ثبفت رٚػ ثزای ٌزٔبدٞی ػٕمی ثایٗ ٔیؾٛد. اس 

ٞب )ِیٍبٔبٖ ٞب(. رفغ سا٘ٛ درد ثب   ٞب، ٔفبفُ ٚ رثبه  ثبفتٟب ػجبرتٙذ اس ػنالت، تب٘ذٖٚ

دعتٍبٜ اِٚتزاعٛ٘ذ را ٘جبیذ ثب اِٚتزاعٛ٘ذ تؾخیقی )عٌٛ٘ٛزافی( اؽتجبٜ ٌزفت، چزا وٝ اس 

اِٚتزاعٛ٘ذ تؾخیقی تٟٙب ثزای دیذٖ داخُ ثذٖ اعتفبدٜ ٔیؾٛد )ٔب٘ٙذ چه وزدٖ خٙیٗ 

 راٖ ثبرداری(.در ىَٛ دٚ

 تسریق اوزون *

ٔفیذ ٚ ٔٛثز  ،ثزای ا٘ٛاع ٔؾىالت ساٖ٘ٛ ٚسٚارٚػ درٔبٖ سا٘ٛ درد ثب اعتفبدٜ اس تشریك 



ٔیؾٛد ٚ ثذیٗ تزتیت ثب اس ثیٗ رفتٗ تٛرْ  ٚ ٞبی سا٘ٛ، ایٗ رٚػ درٔب٘ی ثبػث ثٟجٛد خزیبٖ خٖٛ در ثبفت آعیت دیذٜ ٔیجبؽذ. در ا٘ٛاع آعیت دیذٌی رثبه 

خّغٝ درٔب٘ی ثٝ ثٟجٛدی ٚ ٘تبیح دِخٛاٜ )تغىیٗ دٚ اِی یه فزاٞٓ وزدٖ ٔٛاد ٔغذی در ثبفت، ٔٛخت تغزیغ در ثٟجٛدی ٔیٍزدد. ٔؼٕٛالً ثیٕبراٖ پظ اس 

 سا٘ٛ درد ٚ اس ثیٗ رفتٗ تٛرْ( ٔیزعٙذ.

 لیسر درمبنی *

اعتفبدٜ ٔیؾٛد ٚ ثٝ تزٔیٓ ثبفت ٚ تغزیغ فزآیٙذ  ،ٔخقٛؿ ٘ٛر ثزای تٕبط ثب ثبفتی وٝ آعیت دیذٜٞبی  ِیشر درٔب٘ی رٚؽی اعت وٝ در آٖ اس ىَٛ ٔٛج 

ثزای وٕه ثٝ  ،خزاحی ٚ ثذٖٚ درد غیزدرٔبٖ سا٘ٛ درد وٕه ٔیىٙذ. ایٗ رٚػ اغّت ثزای ثیٕبرا٘ی ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔیٍیزد وٝ ثذ٘جبَ یه رٚػ درٔب٘ی 

 ٞبی ٘زْ دیٍز ٞغتٙذ.  یب ثبفت ٚ زٚفدرد ٘بؽی اس آعیت دیذٌی ػنالت، تب٘ذٖٚ، غن ٚرْ ٔفقُ، یب ٔشٔٗ، تغىیٗ ٚ درٔبٖ عزیغ سا٘ٛ درد ؽذیذ

 مبسبش* 

درد سا٘ٛ  ٔٛختٚ فؾبر را اس رٚی اػقبثی وٝ  ؽذٜٕٞچٙیٗ ثبػث ا٘مجبك ػنالت سا٘ٛ  ٚثٝ ٔفقُ وبفی ٔبعبص دادٖ سا٘ٛ ٔٛخت رعیذٖ خٖٛ ٚ اوغیضٖ 

ٔبعبص در اِٚیٗ آسٔبیؼ وّیٙیىی وٝ ثب ٞذف ثزرعی وبرآیی  ثزای ٕ٘ٛ٘ٝ در اعتئٛآرتزیت )ثیٕبری آرتزٚس(، (.عبسی ػنالت آراْ ٔیٍزد٘ذ، رفغ ٔیىٙذ )

ٔبعبص  ،عبػتٝیه خّغٝ دٚ یب یه ، ٔیشاٖ درد، عختی ٚ افت ػّٕىزد ٔفقُ سا٘ٛ در ثیٕبرا٘ی وٝ ٞز ٞفتٝ ٌزدیذسا٘ٛ ا٘دبْ  در ثٟجٛد اعتئٛآرتزیت عٛئذی

 ٚی آٟ٘ب ا٘دبْ ٔیؾذ، وبٞؼ پیذا وزد. در حبِیىٝ آثبر ایٗ ثٟجٛدی در افزادی وٝ ٔبعبص ثز رٚی آٟ٘ب ا٘دبْ ٍ٘زفتٝ ثٛد، ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ.ثز ر

 طت سوزنی *

ٞب در   ٔٛثز ثزای تغىیٗ درد )ثذٖٚ اعتفبدٜ اس دارٚ( اعت. عٛسٖىت عٛس٘ی رٚؽی 

ٞبی درد را ٔغذٚد وٙٙذ ٚ  دٚر ثذٖ لزار دادٜ ؽذٜ تب راٜ ػجٛر عیٍٙبَ  ی،٘مبه ٔتؼذد

ا٘ذ وٝ ىت عٛس٘ی رٚػ ٔفیذی در  ٔيبِؼبت ٘ؾبٖ دادٜ  ٌزدػ خٖٛ را ثٟجٛد ثجخؾٙذ.

ایٗ رٚػ اِجتٝ . (ثزای درٔبٖ آرتزیت ثٛیضٜ) اعت تغىیٗ ٚ وبٞؼ درد ٔفبفُ سا٘ٛ

 ْ ثٍیزد.درٔب٘ی ثبیذ تٛعو یه فزد ٔتخقـ ٚ ٔدزّة ا٘دب

 جراحی* 

حزوبت ٚرسؽی، وٙتزَ ٚسٖ ٚ ٔقزف  فیشیٛتزاپی، سٔب٘یىٝ درٔبٖ ٞبی غیز خزاحی ٔب٘ٙذ

دارٚ ثبػث وبٞؼ درد ٍ٘ؾتٝ ٚ ٘تیدٝ ثخؼ ٘جبؽذ، ا٘دبْ خزاحی مزٚرت پیذا ٔیىٙذ. 

 :، ٔٛارد سیز را ؽبُٔ ٔیٍزدد احیخزّ

 آرتروسکوپی -

آرتزٚعىٛپی سا٘ٛ تىٙیىی اعت وٝ ثزای تؾخیـ ٚ درٔبٖ ٔؾىالت ٔفقُ سا٘ٛ اعتفبدٜ 

ِِٛٝ ثغیبر وٛچه ثٝ ٘بْ آرتزٚعىٛح را ثٝ ٔحُ سا٘ٛ ٚارد یه ؽىبف ثغیبر وٛچه در ٔفقُ ایدبد وزدٜ ٚ اس ىزیك آٖ یه ٔیؾٛد. در ىَٛ درٔبٖ، خزاح 

ك ففحٝ ٕ٘بیؼ ایدبد ٔیؾٛد. در ادأٝ خزاح ٔیتٛا٘ذ ٔؾىالت احتٕبِی ٔفقُ را ثزرعی وزدٜ ٚ ٔیىٙذ. ثٝ ایٗ تزتیت أىبٖ ٔؾبٞذٜ داخُ ٔفقُ اس ىزی

 درفٛرت ِشْٚ، ٔؾىالت ؽٙبعبیی ؽذٜ را ثب اعتفبدٜ اس اثشارٞبی وٛچه ٔٛخٛد در آرتزٚعىٛح درٔبٖ وٙذ.

 استئوتومی -

ٔٛلؼیت ثٟتز لزار ٔیٍیز٘ذ. ایٗ رٚػ ٔؼٕٛالً یه ٜ ثزداؽتٝ ٔیؾٛ٘ذ ٚ عپظ در ثخؼ ٞبیی اس اعتخٛاٖ ثبال یب پبییٗ ٔفقُ آعیت دیذ ،در ایٗ رٚػ درٔب٘ی

اثتال ثٝ  سٔب٘ی اعتفبدٜ ٔیؾٛد وٝ فزعبیؼ غنزٚف در یه ثخؼ اس ٔفقُ ایدبد ؽذٜ ثبؽذ. ٔتبعفب٘ٝ، ٔٛفمیت آٔیش ثٛدٖ ایٗ رٚػ درٔب٘ی ثب افشایؼ ؽذت

 ٔیىٙذ.آرتزٚس ٚ ٘بٞٙدبری ایدبد ؽذٜ ثٝ خبىز آٖ، وبٞؼ پیذا 

 جبیگسینی مفصل زانو -

ٞبی ٔختّف یب وبُٔ سا٘ٛ ٔیتٛا٘ذ ثٝ وبٞؼ درد ٚ افشایؼ دأٙٝ  خبیٍشیٙی ثخؼ

حزوتی آٖ، وٕه ٔٛثزی ثىٙذ. ایٗ رٚػ درٔب٘ی ثبػث تدذیذ عبختبر عيح 

 )پزٚتش( ٞبی فّشی ٚ پالعتیىی( افشارایٕپّٙت) وبؽتٔفقُ آعیت دیذٜ ثٝ وٕه 

ٔیؾٛد. خبیٍشیٙی سا٘ٛ ٔیتٛا٘ذ ثٝ فزد وٕه وٙذ تب فؼبِیت ٞبی ػبدی رٚسٔزٜ خٛد 

ٕٞچٖٛ ثبال رفتٗ اس پّٝ، پٛؽیذٖ وفؼ ٞب، ثّٙذ ؽذٖ اس رٚی فٙذِی ٚ عبیز 

فؼبِیت ٞبی ٔب٘ٙذ آٖ را ثب درد وٕتزی ا٘دبْ ثذٞذ. ایٗ رٚػ درٔب٘ی ٕٞچٙیٗ ثٝ 

ٚ رٚسٔزّٜ ی وبری ٝ راحتی فؼبِیت ٞبث وٝ اخبسٜ ٔیذٞذ)ثٛیضٜ در عبِٕٙذاٖ(  فزد

 د.خٛد را ٔدذداً اس عز ثٍیز




