
 

  

 آسیب رباط صلیبی

Anterior Cruciate Ligament 
  

یکوی زس   جلوًیی  غلیثی رتاط یا جلًیی متقاعع رتاط

مُوم   عًزمل جملٍ زست. زس سزوً مفػل مُم رتاعُای

 زست آن رتاط ساختمان تًدن مفػل، سالم َز ثثات

ٍ  سیوادی  تحزک عثیعی حالت در مفػل ي زگز  دزضوت

 می تیطتزی زَمیت آن رتاعُای یا رتاط وقص، تاضد

 َىگوا   تٍ کٍ زست رتاعُایی جملٍ زس یاتد. زیه رتاط

 يرسضوکارزن  در ي تیىد می آسیة َای ضدید، فعالیت

 ضوایعتزیه  پوا  مچ زس تعد ضایع زست. سزوً زی حزفٍ

 مُم رتاط زیه يرسضی زست. جززحات غدمات محل

 : ضًد می سیز دیدٌ مًزرد در عمدتا

 تغییوز ديیودن  َىگوا   در سزعت واگُاوی کاَص ، 

 . پزش زس تعد پا ريی فتادن ز یا مسیز واگُاوی

 تسووکتثا  ي تیسووثا  زسووکی، فًتثووا ، يرسضووُای 

 رتواط  توا  موزتثظ  جززحوات  زس درغود  87مسئً  

 .قدزمی َستىد غلیثی

 تیطتززست خاومُا در يرسضی غدمات . 

 ي توز  سوفت  آوُوا  َای کىارٌ کٍ يرسضی کفطُای 

 مسوتعد  رز فزد تیطتز ، زست آن يسظ زس محکم تز

 . کىد می دیدگی يرسضی غدمٍ

 ريی رز خوًد  رزن زسوتوًزن  ي تىٍ فزد کٍ َىگامی 

 قوززر  تواس  کوام   يضعیت در ثاتت تغًر سزوًیی کٍ

 تچزخاود. دزرد

 تشخیص های راه

 کٍ تاکیود  پشضکتان تٍ مىاسة حا  ضزح یک دزدن

. زسوت  قثلوی  زحتمالی َای آسیة ضىاسایی تز آن

 تزرسی  تززی سزوً دقیق طاَدٌتالیىی، م تستُای

 

 

دزمىوٍ   زستوًزوی، معایىٍ ضکل تغییز یا مایع تجمع

جاوثی  رتاعُای آسیة زرسیاتی ي سزوً مفػل حزکات

 سزوً

 درماوی تطویػی ريش(آرتزيسکًپی( 

  تطوویع   توززی  درغود  95 حديد کٍ آی آر ز

 .دزرد حساسیت غلیثی رتاط َای آسیة

 درمان
ٍ  درمان وحًٌ ريی  آن تواثیز  ي اتغودم  ضودت  تو

ٍ  فعالیت َوای  ٍ  دزرد ي تسوتگی  تیموار  ريسزوو  دي تو

 ي موی گیوزد   غوًرت  جززحی ي جززحی غًرت غیز

  .زست مًثز ريش دي َز فیشیًتززپی در

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زس: عثارتىد فیشیًتززپی زَدزف

 تًر  ي درد، زلتُاب کاَص 

 مفػل حزکتی دزمىٍ زفشزیص 

 عض ت تقًیت 

 تقًیتی تتمزیىا آمًسش 

 فزد عملکزد ي تعاد  زفشزیص 

 فزد سزیعتز تزگطت  ٍ ٍ  فعالیوت َوای   تو  یوا  ريسزوو

ٍ  در ضودت  حسة تز َا آسیة زی حزفٍ يرسش  سو

ٍ  ویوش  آوُوا  درمان ي ضًود می تىدی تقسیم درجٍ  تو

 دزرد: تستگی آسیة، ضدت

 :1درجه  آسیب درمان

 ي زلتُواب، درد  کواَص  جُوت  ريش َایی زس در زتتدز

 تًر 

 تودری   تٍ تعد یخ( ي زس زستفادٌ ضًد )مث  می ادٌزستف

 زوجا  درد تٍ تًجٍ تا سزوً مفػل حزکتی دزمىٍ زفشزیص

 در ي عملکوزدی  ي تعوادلی  تمزیىوات  سوس   می گزدد

 .ضًد می زوجا  عض ت تقًیت تمزیىات وُایت

 :2 درجه آسیب درمان

تودلیل   زسوت. زموا   1درجوٍ   آسیة ماوىد درمان زغً 

 زس حفاظت )کمزتىد( جُت تزی  یک تیطتز، زس آسیة

 .می ضًد زستفادٌ دیدٌ آسیة تافت

 :3درجه  آسیب درمان

 پشضوک، عمول   غو حدید  تٍ وسثی یا کامل پارگی در

 تاضود  مسوىی  فوزد  می گیزد. زگز تیمار غًرت جززحی

 آرتوزيس  ي فعالیت پاییه سغح تٍ تا تًجٍ جززحی عمل

 یوا  ي فعا  ي جًزن فزدی زگز زما ضًد. ومی تًغیٍ سزوً

 کامول  پارگی دچار زی حزفٍ يرسضکار یک خػًظ تٍ

ضًد ي َمچىیه تا تًجٍ تٍ میوشزن ضولی مفػول     رتاط

 معمًال عمل جززحی تًغیٍ می ضًد.

در تیمارزوی کٍ ع يٌ تز رتواط متقواعع جلوًیی، دچوار     

پارگی رتاط دزخلی ویش می ضًود تٍ علوت درد ي توًر    

طکی مفػل تٍ سیاد، سمان جززحی جُت جلًگیزی زس خ

تاخیز می زفتد. در زیه مدت عض ت جلً ي عقة رزن ي 

دزمىٍ حزکت مفػل سزوً تقًیت می ضًد تا تٍ کواَص  

تجمووع مووایع مفػوولی ي تدسووت آيردن سووزیع تووًزن 

 عض وی پ  زس عمل کمک کىد .

 

 



 

  

در ريش دزخل مفػلی تا زستفادٌ زس آرتزيسکًج 

ٍ َمززٌ تاودين رز تاسساسی می کىىدکٍ وتای  تُتزی ت

 دزرد.

پ  زس عمل جززحی، تیموار در تووص جززحوی تحوت     

مززقثت قززر می گیزد. تا زسوتفادٌ زس سوزما درمواوی ي    

مسکه َای تشریقی ي خًرزکی درد ي زلتُاب کىتز  می 

 ضًد.

تًسظ فیشیوًتززج يرسش َوا ي تمزیىوات الس  توٍ زي     

َفتوٍ   6آمًسش دزدٌ می ضًد. مزحلوٍ تُثوًدی عوی    

 غًرت می گیزد.

 ماٌ عً  می کطد. 6 - 21 استًزویت

تاید محديدیت َوای يرسضوی رز رعایوت کىود ي یوا زس      

 يسیلٍ تی حزکت کىىدٌ سزوً زستفادٌ کىد.

 پس از عمل جراحی:خود مراقبتی  توصیه های 
 .آوتی تیًتیک رز تٍ مًقع مػزف ومایید 

     ٍتعًیض پاوسمان رز یک ريس در میوان توا سماویکو

 زضتٍ تاضد زدزمٍ دَید .سخم َیچگًوٍ تزضحی ود

     ٍيقتووی کوٍ زعمیىووان یافتیوود کوٍ سخووم َیچگًووو

 خًوزیشی ي تزضحی ودزرد می تًزوید حما  کىید.

  ريس تویٍ َا کطیدٌ ضًد. 14پ  زس 

 .تا یک ماٌ زس سزوً تىد ي عػا زستفادٌ ضًد 

    ريس پ  زس عمل، می تًزوید مًقع رزٌ رفوته پاَوا رز

 کمک دي عػا رزٌ تزيید. ريی سمیه تگذزرید زما تٍ

   فیشیًتززپی رز َز چٍ سزیعتز پ  زس تزخیع آغاس

 کىید.

  در دٌ جلسٍ زي  فیشیًتززپی تاید تتًزوید کام  سزوً رز

 .(درجٍ 99خم ضدن تا )رزست کىید 

     درجوٍ   129در دٌ جلسٍ دي ، خم ضدن پوا رز توا

 زدزمٍ دَید.

 

 پاَوا رز توا   در دٌ جلسٍ سً  تاید تتًزوید تٍ تدری  

َفتوٍ سزووً    6آخز خم کىید، تٍ عًریکوٍ پو  زس   

 کام  خم ي رزست ضًد .

  39در تما  زیه   ٍ جلوً رزن   جلسٍ فطار توٍ ماَیچو

 عضلٍ چُار سز( يزرد وطًد.)
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مًسسٍ خدمات درماوی زلثزس                     

 

 با آرزوی سـالمتی و مـوفقیت
 

 

 پمفلت آمًسضی

 آسیة رتاط غلیثی
 

 

 

 

 (1VIP) 1کىىدٌ : توص تیمٍ تکمیلی تُیٍ 

 96تاسوگزی: زردیثُطت 

 

 

 

 

 

 

 تىظیم: يزحد آمًسش


