
  

  
 

 گلره   چنل   بل   ایجادشلا   علل   براساس ها زانودرد 

 شون ؟ می تقسیم

 در معملو ا  کل   زانودردهای   از گرههی -1 گره ؛ س  ل

 از ناشلی  ه کننل   ملی  بلرهز  میانسالی ه بزرگسالی سن

 .هستن ( آرترهز) مفصلی سطح تخریب

 در ه بیماری نوعی ب  ابتال اثر بر ک  یی زانودردهای   -2

 . شون  می ایجاد مختلف سنین

 یا رانی کشکی مفص  ب  مربوط ک  یی زانو دردهای -3

 شون ، می کشکک استخوا  مشکالت

 

 

یکی افراد جلوانی کل  معملو  از ل لاز هرزشلی ه      ل 1

ت رک ب نی فعال هستن  ه از درد جلوی زانو شلکای   

درد آنهلا بیشلتر   می کنن  ه 

موقللن نشسلل  ه بر اسلل  

ایجاد می شود، بل   صلو    

هنگامی ک  ب  کو  می رهن  ه 

از کو  پاین می آین ، ه یلا از  

 ن می رهن ، ه یا هنگام نماز  وان   در یپل  با  ه هپای

 کنن . از درد زانو شکای  می نشس  ه بر اس 

دسللت  دهم هللم افللرادی هسللتن  کلل  در سللنین  للل2

هستن  ه بیشتر تخریب غضرهف مفص  زانلو  کهنسالی 

در این افراد اس  ک  موجب درد می شود ک  منجر بل   

 آرترهز می گردد.

 ودتا  را با فعالی  زیاد  ست  نکنی ، بلک  در اهللین  

فرص  ب  استراح  بپردازی . گوش ب  زنگ باشی ، زیرا 

انی اتفاق می افتل  کل  انسلا     زم بیشتر ص مات ب نی

 ست  اس . 

 

 
 

برابلر   3رهیم در حل هد   می با  ها ما از پل ک  هنگامی  

کنلیم ایلن در    هز  ب نما  ب  مفص  زانو فشار هارد می

حالی اس  ک  در هنگام پایین آم   این فشار ب  ح هد 

 رس .  برابر هز  ب نما  می ۷ل۸

کنن  ه ب  هیژ   ن  مردم ب  این فشارها توج  نمیأمتاسف

ها ک  آسیب بیشتری زانلو   در هنگام پایین آم   از پل 

تلر ه بلا فشلار زیلادی پلایین       کن  سرین را ته ی  می

شود مردم بل    آین . این درحالی اس  ک  توصی  می می

 ها با  ه پایین برهن . در هنگام آرامی ه یکی یکی از پل 

ها قسمتی از فشلار را عضلالت ت مل      با  رفتن از پل 

ه   کنن  اما در پایین آم   عاله  بر عضالت، غضرهف می

 گیرن . ها هم ت   فشار قرار می استخوا  ه رباط

 

 
 

دهنل   )مفصل  زانلو ه     مجموع  سا تارهای تشلکی  

مفص  کشکک را ( ک  بیشترین سطح تماس را دارنل   

 بینن .   ها بیشترین آسیب را می در هنگام حرک 

)بیشلتر از    م ه راس  ک  ما زانوهایما  را زیاد هنگامی

 کنیم، آسیب زیادی متوج  زانوهلای  درج ( می ۰۷ل۷۷

حالتی شلیی  نشسلتن ه بر اسلتن،     شود مثالا می ما 

، چهار زانو یا ده زانو نشسلتن بل  مل ت     چمیاتم  زد 

الیت  ن  در کلودک   طو نی، چهار دس  ه پا را  رفتن )

هایی ک  باعث باز ه بست  ش   زیاد  نوپا( یا انجام هرزش

 شود.   پاها می

   م ت در یلک هعلعی  هلم     همچنین قرارگیری طو نی

 .رسا   واه  بود آسیب

 

 

                 :علت پارگی منیسک
 در حین هرزش ایجاد ناگهانی منیسک معمو ا پارگی

 زانودرد علل 

 شوند؟ چه افرادی دچار زانودرد می

 دیگرعوامل آسیب رسان به زانو:
 

 پارگی منیسک زانو:
 

چقدر درایجاد  پله ها
 زانو درد موثرند؟
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شود. حرکاتی مانن  چر ش تن  رهی زانوی  م  می 

شود را  رهی ساق بچر   موجب  ش   ک  موجب می

 این پارگی شود. 

گاهی اهقات پارگی منیسلک در افلراد مسلن ه بل ه      

شود. با افزایش سن، منیسک  ایجاد میحرکات هرزشی 

مانن  دیگر باف  های ب   کم کم ععیف ه نازک ش   ه 

ممکن اس  بر اثر یک فشار مختصر پار  شلود. گلاهی   

حرکتی مث  بلن  ش   از رهی یک صن لی اگلر بطلور   

                  نامناسب انجام شلود ملثال اگلر زانلو چر یل   باشل        

 موجب پارگی منیسک شود.توان  در یک فرد مسن  می

 : عالئم پارگی منیسک
توان  برای  پارگی منیسک اگر ناگهانی ایجاد شود می

 فرد قاب  احساس باش . 

ک  چیزی در دره  زانو پار  ش   ه با یلک   احساس این

احساس یا ص ای تق همرا  باش . الیت  در اغلب اهقات 

ب   فرد میتوان  با هما  منیسک آسیب دی   را  برهد یا

رهز کم کم زانو متلورم   1-2بازی ادام  ده  ه تنها بع  از

 شود. ه دردناک می

 : عالئم  
 :پارگی منیسلک شلام   عالئم 

درد، تورم ه  شکی، احسلاس  

احسللاس  زانللو قفلل  شلل  

ناپای اری زانو ه م  هد شل    

حرک  کام  زانو بصورت  م ه راس  ش   اس . اگلر  

بیشتر شل     پارگی منیسک درما  نشود پارگی کم کم

ه ممکن اس  قسم  پار  ش   بصورت یلک زائل   در   

حرک  کرد  ه موجب  کنار منیسک در دا   زانو مرتیاا

شود زانو بطور مکرر قف  ش   یا با هر بار گیر کرد  این 

زائ   در بین ده استخوا  زانو ه سلپ  درآمل   آ  از   

بین ده استخوا  این احساس ب  فرد دسل  دهل  کل     

رهد ه یا زانوی  ود فرد از زیلر   ر زانو در میچیزی از زی

 رهد. می ب نش در

توان منیسک  می MRIبا استفاده از ام آر آی  **

 ها را دید و پارگی احتمالی آنها را تشخیص داد.

 درمان:
   . جراحی وغیر جراحی

 : قفل شدن زانوها

گوناگونی دارد برای مثلال ممکلن    ش گی زانوعل  قف 

اس  در موارد پیشرفت  آرترهز، قطعل  ای از اسلتخوا    

را  ج ا ش   ه در فضای مفصلی زانو سرگردا  شلود،  

 ازعلل  قفل   وزان همچنین آسیب های منیسلک هلای  

یکلی دیگلر از    . باشلن   میش گی ه تورم تأ یری زانو

عل  این شلکای ، آهکلی شل   بخشلی از کپسلول      

مفصلی زانو اس  ب  این صورت ک  حین حرکات  لم ه  

استخوا  ها گیر افتاد   راس  ش   زانو، این بخش بین

 .ه ایجاد درد ش ی  ه احساس قف  ش گی می کن 

ری شمالغربم   رکز بهدا
 بیمارستا  شهی  عارفیا 

 مراجعین: گروه هدف 

 زانودرد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بازبینی شده توسط

 سوپروایزر آموزشی
 9318سال بهار
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