
تعویض مفصل ران:موضوع

ثّ َبو خذا



 

:آًبتْهی هفصل راى

.يفـم راٌ یک يفـم گٕی ٔ کبطّ ای اطت.1

 لظًت گٕی آٌ طز اطتخٕاٌ راٌ اطت ٔ لظًت کبطّ آٌ لظًتی.2
.نگٍ يیجبػذ کّ ثّ آٌ زفزِ اطتبثٕنٕو يیگٕیُذاس اطتخٕاٌ 

اطتخٕاٌ کّ  ثبالتزیٍ لظًت ایٍ. اطتخٕاٌ راٌ ثهُذتزیٍ اطتخٕاٌ ثذٌ اطت.3
.يفـم يیؼٕد را طز اطتخٕاٌ راٌ يیُبيُذنگٍ ثب 

طز اطتخٕاٌ راٌ ثّ ػکم گزد ٔ يذٔر ثٕدِ ٔ زبنت کزٔی دارد ٔ ثّ تٕطط  .4
پبییُتز يتـم  ی لظًتی اس اطتخٕاٌ ثّ َبو گزدٌ اطتخٕاٌ راٌ ثّ لظًت ْب

.يیؼٕد

سأیّ ثیٍ گزدٌ ٔ تُّ اطتخٕاٌ راٌ يٓى ثٕدِ ٔ در ثؼلی ثیًبری ْب .5
.درخّ اطت 125ایٍ سأیّ ثطٕر طجیؼی در زذٔد . تغییز يیکُذ





:عضالت هفصل راى

 :عضالت گلْتئبل

گهٕتئٕص  .ایُٓب طّ ػلهّ ْظتُذ.ثّ ػلالت گهٕتئبل ػلالت طزیُی گٕیُذ-

يبگشیًٕص یب طزیُی ثشرگ،گهٕتئٕص يذیٕص یب طزیُی يتٕطط ٔ گهٕتئٕص  
کٕچک يیُیًٕص یب طزیُی

عضلَ  /عضلَ ایلْپسْاش/عضلَ کشبلَ راى/عضلَ چِبر سر راى
عضالت ُوستریٌگ/چرخبًٌذٍ

  



:غضرّف هفصل راى

ططر داخهی زفزِ اطتبثٕنٕو ٔ ططر خبرخی طز اطتخٕاٌ راٌ ثب * 

.ْیبنٍ پٕػیذِ ػذِ اطت غلزٔف
 ٔظیفّ آٌ تظٓیم ززکت در يفـم اطت*
غلزٔف يفـهی ثب ایدبد کزدٌ یک الیّ ؿبف ٔ نغشَذِ يٕخت يیؼٕد تب  * 

.ْبی تؼکیم دُْذِ يفـم ثّ رازتی رٔی یکذیگز ززکت کُُذاطتخٕاٌ 
ایٍ الیّ ًْچُیٍ در كزثبتی کّ ثّ يفـم ٔارد يیؼٕد ػٕک َبػی اس كزثّ   *

.را يبَُذ یک کًک فُز خذة يیکُذ



:اعصبة هفصل راى

:عصت سیبتیک
يًٓتزیٍ ػـجی کّ اس اطزاف يفـم راٌ ػجٕر يیکُذ ػـت طیبتیک اطت 

 
.ایٍ ػـت کهفت تزیٍ ػـت ثذٌ ثٕدِ ٔ ثّ کهفتی اَگؼت طجبثّ اطت

.ػـت طیبتیک ػبخّ ای ثّ َبزیّ نگٍ ًَیذْذ ثهکّ تُٓب اس آٌ ػجٕر يیکُذ

:عصت راًی یب فوْرال
يیؼٕدػلهّ چٓبر طز ایٍ ػـت يٕخت فؼبنیت  
  ػـت زظی راَی اس خهٕ ػلالت نگٍ ػجٕر يیکُذ ٔ زض خهٕی راٌ را يٕخت 

.يیؼٕد



عرّق
ػزٔق يختهفی در َبزیّ نگٍ ٔخٕد دارَذ ٔنی رگ ػًذِ ای کّ يٕخت 

خَٕزطبَی ثّ طز اطتخٕاٌ راٌ يیؼٕد اس ػزیبٌ فًٕرال یب راَی 
.يُؼؼت يیؼٕد



:حرکبت هفصل راى

راٌ ٔخٕد دارد کّ ػجبرتُذ اس  يفـم طّ دطتّ ززکت در 
خى ٔ ثبس ػذٌ َشدیک  

دٔر ػذٌ  
چزخغ داخهی ٔ خبرخی

خن ّ ثبز شذى

ٔلتی طز  . ْى يیگٕیُذ Flexion and Extensionثّ آٌ فکؼٍ ٔ اکظتُؼٍ 

پب ایظتبدِ ایذ يفـم راٌ ػًب ثبس یب در زبنت اکظتُؼٍ اطت یؼُی راٌ  
ػًب در ايتذاد تُّ ػًب لزار دارد ٔ ٔلتی ثـٕرت دٔسإَ َؼظتّ ْظتیذ  

.ایٍ يفـم خى ػذِ یب در ٔكؼیت فهکؼٍ اطت



 
ًسدیک ّ دّر شذى

ٔلتی  . ْى يیگٕیُذ Adduction and Abductionثّ آٌ ادداکت ٔ اثذاکت ػذٌ 

دٔ راٌ خٕد را ثّ ْى چظجبَذِ ایٍ رآَب در زبنت َشدیک یب ادداکؼٍ ْظتُذ  
ٔ ٔلتی رآَب را کبيال اس ْى دٔر يیکُیذ در ٔالغ ْز دٔ آَٓب در زبنت دٔر یب  

.اثذاکؼٍ لزار گزفتّ اَذ



Internal and External rotation  چرخش داخلی ّ خبرجی

ٔلتی طز پب ایظتبدِ ایذ ٔ ػظت ْبی دٔ پب را ثّ ْى َشدیک کزدِ ٔ 
پبػُّ ْب را اس ْى دٔر کزدِ ایذ در ٔالغ ْز دٔ يفـم راٌ ػًب در 
Internal rotationٔكؼیت چزخغ داخهی  لزار گزفتّ اَذ ٔ ززکت  

.ػکض آٌ چزخغ خبرخی َبو دارد



:دالیل تعْیط هفصل

ازظبص درد در َبزیّ نگٍ در ػت .1

ػذو تظکیٍ درد اس طزیك طبیز رٔػٓبی دريبٌ.2

ازظبص دردی کّ يبَغ اس اَدبو فؼبنیتٓبی رٔساَّ يی ػٕد يثم  .3
زًبو کزدٌ ، غذا درطت کزدٌ ، اَدبو کبرْبی خبَّ ٔ پیبدِ رٔی

.اگز ُْگبو راِ رفتٍ َیبس ثّ ٔاکز یب ػـب ازظبص ػٕد.4

ٔخٕد غذِ یب تٕيٕر در يفـم نگٍ.5

، کبْغ درد َبػی اس   ػهت اؿهی ػًم تؼٕیق يفـم نگٍ. 6
.يبَغ اس اَدبو فؼبنیتٓبی رٔساَّ يیؼٕد  آرتزٔس اطت کّ



:اقذاهبت تشخیصی
لجم اس اَدبو ػًم خزازی تؼٕیق يفـم راٌ ثیًبر ثبیذ ثزای خزازی آيبدِ ػٕد ٔ  

.ایٍ آيبدگی يظتهشو طی يزازهی اطت
در أنیٍ ياللبتی کّ ػًب ثب پشػک ارتٕپذ خٕاْیذ داػت ٔی اثتذا در يٕرد درد ٔ يسذٔدیت  

کزدِ ٔ راخغ ثّ ٔكغ  ٔ ػٕايم يزتجط ثب آٌ اس ػًب اطالػبتی کظت( راٌ)ززکت يفـم نگٍ 
طپض . کهی طاليتی ػًب يبَُذ دیگز ثیًبریٓبی ازتًبنی کّ داریذ ثب ػًب ؿسجت يیکُذ

يمذار ززکت ٔ درد يفـم ٔ تغییز ػکم ظبْزی اَذاو، . يفـم راٌ ػًب را يؼبیُّ يیکُذ
کٕتبْی اَذاو تستبَی،نُگغ ٔ لذرت اَذاو تستبَی اس يٕاردی اطت کّ پشػک در ُْگبو 

.يؼبیُّ ثّ آٌ تٕخّ يیکُذ

اس رٔع ْبی تـٕیز ثزداری يثم رادیٕگزافی طبدِ ثزای ثزرطی تغییزات ایدبد ػذِ در  
MRIيفـم راٌ اطتفبدِ يیؼٕد ٔ گبْی يًکٍ اطت اس  ثزای ثزرطی ْبی ثیؼتز اطتفبدِ  

آسيبیؼبتی يثم آسيبیغ خٌٕ ٔ ادرار ٔ َٕار لهجی ٔ ػکض لفظّ طیُّ اس ػًب گزفتّ . ػٕد
اگز اس دارٔی خبؿی اطتفبدِ يیکُیذ پشػک يؼبنح ػًب ثبیذ اس آَٓب اطالع داػتّ  . يیؼٕد

يًکٍ اطت َیبس ػٕد ثؼلی اس ایٍ دارْٔب لجم اس خزازی لطغ ػَٕذ یب دٔس آَٓب تغییز . ثبػذ
ٔسٌ . اگز ٔسٌ ػًب سیبد اطت ثبیذ لجم اس خزازی تب زذ ايکبٌ ٔسٌ خٕد را کبْغ دْیذ. کُذ

سیبد َّ تُٓب ریظک خزازی را افشایغ يیذْذ ثهکّ ازتًبل آطیت يفـم يـُٕػی َیش 
افشایغ پیذا يیکُذ



:ثرًبهَ ّرزشی قجل از جراحی تعْیط هفصل راى

  
يك ثزَبيّ ٔرسػي لجم اس ػًم خزازي تؼٕيق يفـم راٌ ثّ ثٓجٕد 

.كُذيیطزيؼتز ثیًبراٌ كًك 
د ٔ تب ػغ ْفتّ ٕثزَبيّ ٔرسػي طّ خهظّ در ْفتّ ثزگشار يي ػ 

. داردادايّ 

در طّ ْفتّ أل ػزكت  كُُذگبٌ ٔرسػٓبي طجك در آة اَدبو  

ٌ  . ُذيیذْ در طّ ْفتّ آخز تًزيُبت افشايغ َیزٔ ثب دطتگبْٓبي ثذ
. يیگیزدطبسي ًْزاِ ثب ٔرسػٓبي آثي ٔ َزيؼي اَدبو 

ذ،ثالفبؿهّ ثؼذ اس ػًم اس يیکُُدرؿذ ثیًبراَي كّ ٔرسع ۶۵ 
. يیؼَٕذثیًبرطتبٌ يزخؾ 

ّ ْبي ْؼتى ٔ ثیظت ٔ ػؼى ثؼذ اس خزازي ثیًبراَي كّ   در ْفت
لزار  رأٌرسع كزدَذ ثّ ٔيژِ ثیًبراَي كّ تست خزازي تؼٕيق يفـم 

. ذرَ، ػًهكزد ثذَي ثٓتز ٔ درد كًتزي دايیگیزَذ



:ًکبت قجل از عول

.يسم اطتزازت را يٓیب طبسیذ.1 

دْٔفتّ لجم اس ػًم تؼٕیق يفـم نگٍ ، تٕؿیّ يی ػٕد کّ .2
يـزف دارْٔبیی يثم اطپزیٍ ، ثزٔفٍ ٔ َبپزٔکظٍ کّ ثبػث اَؼمبد 

خٌٕ يی ػٕد را لطغ کُیذ یب دارْٔبیی کّ رلیك کُُذِ ی خٌٕ 
... .ْظتُذ يثم ٔارفبریٍ ٔ 

يـزف دارْٔبیی يثم اَجزل ، يتٕتزکظبت کّ طیظتى ایًُی ثذٌ .3
را تلؼیف يی کُُذ ٔ ثبػث يیؼَٕذ ثّ رازتی يجتال ثّ ػفَٕت ػٕیذ 

.را لطغ کُیذ

در يٕرد دارْٔبیی کّ در رٔسْبی لجم ٔ ثؼذ اسػًم  ثب پشػک.4
.خزازی يی تٕاَیذ ثّ يـزفؼبٌ ادايّ دْیذ ؿسجت کُیذ

اگز ثّ دیبثت ، ثیًبری لهجی یب اس ایٍ لجیم ثیًبری ْب يجتال ْظتیذ .5
اس ػًب يی خٕاْذ کّ ثب پشػکی کّ تست دريبٌ ایؼبٌ  خزاذ

.ْظتیذ ياللبت داػتّ ثبػیذ



اگز ثیؼتز اس دٔ یب طّ ثبر در ْفتّ يؼزٔثبت انکهی يـزف يی کُیذ  .6
.پشػک را در خزیبٌ لزار دْیذ

اگز طیگبری ْظتیذ ثب کًک پشػک یب پزطتبر تزک کُیذ سیزا طیگبر  .7
.کؼیذٌ طزػت تزيیى سخى را کبْغ يی دْذ

اگز ثّ ثیًبری ْبیی َظیز آَفٕالَشا ،  لجم اسػًم تؼٕیق يفـم نگٍ.8
.يجتال ػذیذ ثّ پشػک اطالع دْیذ... طزيبخٕردگی ، تت ، تجخبل ٔ

يًکٍ اطت لجم اس ػًم ثب یک فیشیٕتزاپیظت ياللبت داػتّ ثبػیذ تب  .9
.یکظزی تًزیُبت ٔ ًْچُیٍ راِ رفتٍ ثب ػـب ٔ ٔاکز را اس أ ثیبيٕسیذ

ػزایط يُشل را طٕری يٓیب کُیذ کّ ٔظبیف رٔساَّ تبٌ را يبَُذ داخم ٔ  .10
خبرج زًبو ػذٌ ، ثبال ٔ پبییٍ رفتٍ اس پهّ ، َؼظتٍ ٔ ثزخبطتٍ در  

.دطتؼٕیی ، اطتفبدِ اس ؿُذنی زًبو ثتٕاَیذ اَدبو دْیذ
.اطتفبدِ اس ػـب ، چٕثذطتی ، ٔاکز ٔ ٔیهچز را تًزیٍ کُیذ. 11

رٔس ػًم تؼٕیق يفـم اس ػًب خٕاطتّ يیؼٕد کّ ػغ انی دٔاسدِ  .12
.طبػت لجم اس ػًم چیشی َخٕریذ ٔ َیبػبيیذ

.دارْٔبی تدٕیش ػذِ تٕطط پشػک را ثب يمذار کًی آة ثُٕػیذ.13

پشػک یب پزطتبر ثّ ػًب اطالع خٕاُْذ داد کّ چّ يٕلغ در ثیًبرطتبٌ  .14
. زلٕر پیذا کُیذ



:اجسای هفصل لگي هصٌْعی
 

، ثب ثخغ ْبی يـُٕػی يفـم   تؼٕیق يفـم نگٍثٓتز اطت لجم اس ػًم 
.نگٍ آػُب ػٕیذ

.زفزِ کّ يؼًٕال اس یک فهش يسکى تؼکیم يی ػٕد

یک اتـبل دُْذِ کّ داخم زفزِ لزار دادِ يی ػٕد کّ يؼًٕال اس خُض  
پالطتیک يی ثبػذ ؛ ايب اخیزا پشػکبٌ اس طزايیک ٔ فهش ْى ثّ ایٍ يُظٕر  

.اطتفبدِ يی کُُذ ؛ ایٍ ثخغ ززکت نگٍ را َزو ٔ رازت يی کُذ

یک گٕی طزايیکی یب فهشی کّ خبیگشیٍ ثخغ گزد لظًت ثبالیی اطتخٕاٌ  
.نگٍ يیؼٕد

یک طبلّ یب يیهّ ی فهشی کّ ثّ اطتخٕاٌ نگٍ چظجبَذِ يی ػٕد تب 
.يفـم نگٍ را ثبثت َگّ دارد
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إَاع پزٔتشْب
(.ْٕيذیکب-ثّ ٔطیهّ ی دٔپٕی،ریچبردس،سیًز،اطتزیکز)دٔ لطجی.1

يذل ْبی دٔ لطجی ززکت ثیؼتزی را ثیٍ خش پزٔتشی دارَذٔ طز اطتخٕاٌ راٌ ثّ يیشاٌ کًتزی در  
اطتبثٕنٕو ززکت يی کُذٔ ایٍ يظئهّ يٕخت فزطٕدگی کًتز اطتبثٕنٕو ٔ يیشاٌ کًتزی اس خبثّ 

ایٍ پزٔتشْب طز راٌ کٕچکتزی دارَذکّ ثٕطیهّ ی لفم کزدٌ يُبطت ثب  .خبیی پزٔتش يی ػٕد
.پٕػغ پهی اتیهٍ درٌٔ ثذَّ فهشی اطتبثٕنٕی يفـم يی ػٕد

پزٔتشْبی ثذٌٔ طیًبٌ  .2
پزٔتشْبی طیًبَی .3

درَٕع طیًبَی ثّ کبر ثزدِ يی ػٕد ٔػًذتب ثزای َؼبَذٌ طز اطتخٕاٌ راٌ يفـم  pmmaطیًبٌ 

.پزٔتشی اطتفبدِ يی ػٕد
. پزٔتش اطتبثٕالر ثذٌٔ طیًبٌ اس تکُیک فؼزدٌ يُبطت اطتفبدِ يی کُذ .4



:جراحی تعْیط هفصل راى

خزاذ ثزػی خٓت ثبس ػذٌ يفـم نگٍ اس لظًت ثبطٍ ایدبد يیکُذ 
.ٔ طپض ثخغ ثبالی نگٍ را خذا کزدِ ٔ خبرج يی کُذ

 
پزدِ ثبفتی کهفتی کّ  ) کپظٕل يفـهیثب کُبر سدٌ ػلالت اطزاف يفـم، 

طپض طز ٔ گزدٌ  . ثزیذِ ػذِ ٔ خبرج يیؼٕد( اطزاف يفـم را گزفتّ اطت
الثزٔو  . ) اطتخٕاٌ راٌ ٔ اطتبثٕنٕو کبيال يؼخؾ ٔ ًَبیبٌ يیؼٕد

دخبرج يیؼٕ( اطتبثٕنٕو کّ یک ثبفت ػجیّ غلزٔف در نجّ اطتبثٕنٕو اطت
 

اثتذا طی يزازهی طز ٔ گزدٌ اطتخٕاٌ راٌ خبرج ػذِ ٔ طپض ثب اطتفبدِ  
ثبلیًبَذِ داخم زفزِ اطتبثٕنٕو خبرج ػذِ ٔ   غلزٔفاس رَذِ ْبی خبؿی 

طپض کبطّ . کبطّ اطتبثٕنٕو ثّ ػکم کبيال گزد ٔ کزٔی در آٔردِ يیؼٕد
فهشی در داخم زفزِ اطتخٕاَی ػکم دادِ ػذِ لزار گزفتّ ٔ ثؼذ اس آٌ  

.کبطّ پهی اتیهُی در درٌٔ کبطّ فهشی لزار يیگیزد



گزدٌ ٔ طز  . ثبطْٕبٌ ْبی خبؿی ثبالی اطتخٕاٌ راٌ اس داخم طٕراش يیؼٕد
.  يٕلتی رٔی آٌ گذاػتّ ػذِ ٔ طز در درٌٔ کبطّ پهی اتیهُی لزار يیگیزد

ٔلتی پشػک يطًئٍ ػذ کّ اَذاسِ طز ٔ گزدٌ ٔ دطتّ يُبطت ثیًبر اطت آَٓب  
را خبرج کزدِ ٔ دطتّ اؿهی را در داخم اطتخٕاٌ راٌ لزار دادِ، طز را ثز رٔی  

گزدٌ فهشی گذاػتّ ٔ طپض طز را در درٌٔ کبطّ پهی اتیهُی لزار يیذْذ

ثزای يفـم نگٍ خذیذ یک گٕی ثب طبیش يُبطت لزار يی دْذ ، کهیّ ثخغ ْب  
يبْیچّ ْب ٔ  . را کبيال يسکى يیکُذ ٔ يؼًٕال ثّ ٔطیهّ چظت ثٓى يیچظجبَذ

. سرد پی اطزاف يفـم نگٍ ، را تزيیى يی کُذ
زذٔد یک انی طّ طبػت طٕل يی کؼذ ػًم تؼٕیق يفـم نگٍ
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ًتبیج عول تعْیط هفصل لگي

کبْغ درد.1
ثٓجٕد ػًهکزد نگٍ.2
ثٓجٕد ززکت.3
ثٓجٕد کیفیت سَذگی.4

، يؼًٕال ػبنی يی ثبػذ ٔ پض   َتیدّ ی ػًم خزازی تؼٕیق يفـم نگٍ.5
.َذاػتّ ثبػذ اس آٌ فزد ثبیذ ازظبص درد یب خؼکی 

ثؼذ    ػفَٕت ، ػم ػذگی یب خب ثّ خبیی پزٔتش  ثزخی افزاد يًکٍ اطت ثب.6
.اس ػًم يؼکم پیذا کُُذ

پزٔتش ػم ٔ گؼبد  طبل ثؼذ اس ػًم تؼٕیق يفـم نگٍ 20تب  15ثؼذ اس .7
.خٕاْذ ػذ کّ در ایٍ ؿٕرت ثبیذ تؼٕیق ػٕد

کّ فؼبنیت ثیؼتزی اَدبو يی دُْذ يًکٍ اطت پزٔتش دچبر    درافزاد خٕاٌ.8
.طبییذگی ػٕد در چُیٍ ػزایطی ثبیذ لجم اس گؼبد ػذٌ آٌ را تؼٕیق کزد



اَتظبر داػتّ ثبػیذ ػیِٕ  تؼٕیق يفـم راٌ يًکٍ اطت ثؼذ اس.9
سَذگیتبٌ خیهی ػجیّ ثّ چیشی ثبػذ کّ لجم اس ػًم ثٕد، ثب ایٍ 

اس ثظیبری خٓبت زك ثب . تفبٔت کّ در آٌ درد ٔخٕد َذاػتّ ثبػذ
.ػًبطت ٔنی ثبسگؼت ثّ فؼبنیت ْبی رٔسيزِ سيبٌ يی ثزد

يؼبرکت فؼبالَّ در فزایُذ ثٓجٕدی يی تٕاَذ ثّ ػًب کًک کُذ .10 
سٔدتز ثّ يززهّ ثبسگؼت ثّ فؼبنیت ْبی رٔسيزِ ثزطیذ ٔ يی تٕاَذ 

.ثذطت آيذٌ َتیدّ يٕفمیت آيیشتزرا تلًیٍ کُذ

ْز چُذ ثؼذ اس ػًم لبدر خٕاْیذ ثٕد ثظیبری اس فؼبنیت ْب را اس .11
طزثگیزیذ ٔنی يًکٍ اطت يدجٕر ثبػیذ ػیِٕ اَدبو آٌ ْب را تغییز 

ثّ ػُٕاٌ يثبل، يًکٍ اطت يدجٕر ثبػیذ ػیِٕ ْبی خذیذ خى . دْیذ
. ػذٌ کّ در آٌ يفـم نگٍ خذیذ ػًب ایًٍ يی يبَذ را یبد ثگیزیذ



هرخص شذى از ثیوبرستبى

ثظتزی در ثیًبرطتبٌ ثّ طٕر يؼًٕل اس یک تب چٓبر رٔس طٕل خٕاْذ *
.  کؼیذ کّ ایٍ ثظتگی ثّ طزػت ثٓجٕدی دارد

پیغ اس يزخؾ ػذٌ اس ثیًبرطتبٌ، ثبیذ ثّ چُذ ْذف دطت یبفتّ *
:ثبػیذ يبَُذ

خٕدتبٌ اس تخت ثبال ٔ پبییٍ ثزٔیذ*
کُتزل يُبطجی ثز درد داػتّ ثبػیذ*
لبدر ثّ خٕردٌ، آػبيیذٌ ٔ اطتفبدِ اس دطتؼٕیی ثبػیذ*

ػـب، ٔاکز یب ػـبی سیز )راِ رفتٍ ثب اطتفبدِ اس یک ٔطیهّ کًکی *
.رٔی یک ططر ؿبف ٔ تٕاَبیی ثبال ٔ پبییٍ رفتٍ اس دٔ یب طّ پهّ( ثغم

تٕاَبیی اَدبو تًزیُبت ٔرسػی تدٕیش ػذِ ثزای خبَّ*

درک ْزگَّٕ الذايبت ازتیبطی کّ در راثطّ ثب يفـم نگٍ ثّ ػًب *
ارائّ ػذِ اطت؛ ثزای خهٕگیزی اس آطیت دیذگی ٔ تلًیٍ ثٓجٕدی 

.يُبطت



فیسیْتراپی ّ حرکبت ّرزشی ثعذ از عول

ایٍ تًزیُبت ثزای افشایغ گزدع خٌٕ در : تًزیُبت سٔدُْگبو ثؼذ اس ػًم خزازی
راٌ ْب ٔ پبْب ٔ ثّ يُظٕر خهٕگیزی اس نختّ ػذٌ خٌٕ زبئش اًْیت  

.ْظتُذ
پوپ هچ پب

ایٍ تًزیٍ را . پبی خٕد را ثّ آْظتگی ثّ طًت ثبال ٔ پبییٍ فؼبر دْیذ
ایٍ تًزیٍ را يی تٕاٌ ثالفبؿهّ ثؼذ . دلیمّ چُذ ثبر اَدبو دْیذ 10یب  5ْز 

.اس ػًم خزازی ػزٔع کزد ٔ تب سيبٌ ثٓجٕدی کبيم ادايّ داد



چرخش هچ پب

يچ پبی خٕد را ثّ طزف داخم ٔ ثّ طًت پبی دیگز خٕد ٔ طپض ثّ طزف   
.خبرج ٔ در خالف خٓت پبی دیگز خٕد ززکت دْیذ

.يزتجّ در ْز خٓت اَدبو دْیذ 5ثبر در رٔس ٔ ْز ثبر  4یب  3ایٍ تًزیٍ را 

.خن کردى زاًْ در حبلی کَ پب ثَ تخت تکیَ دارد

ثب کؼیذٌ پبػُّ پب ثّ طًت ثبطٍ سإَ را خى کُیذ ٔ پبػُّ پب را رٔی تخت   
.ثچزخذ( ثّ طًت پبی دیگز)اخبسِ َذْیذ سإَ ثّ طزف داخم . َگبِ داریذ

.يزتجّ تکزار کُیذ 10ثبر در رٔس ٔ ْز ثبر  4یب  3ایٍ تًزیٍ را 



اًقجبض ثبسي

ػلالت ثبطٍ را يُمجق کُیذ ٔ تب ػًزدٌ ػذد پُح آٌ را در ایٍ زبنت َگبِ   
.داریذ

.يزتجّ تکزار کُیذ 10ثبر در رٔس ٔ ْز ثبر  4یب  3ایٍ تًزیٍ را 

توریي اثذاکشي 

پب را تب آَدب کّ يی تٕاَیذ ثّ طًت ثیزٌٔ اس يزکش ثذٌ ٔ ثّ لظًت کُبر   
.خٕد ثکؼیذ آَگبِ ثّ خبی أل ثزگزداَیذ

.يزتجّ تکزار کُیذ 10ثبر در رٔس ٔ ْز ثبر  4یب  3ایٍ تًزیٍ را 



سفت کردى عضالت چِبر سر راى

 
ثبَیّ   10تب  5ایٍ زبنت را . طؼی کُیذ سإَی خٕد را ؿبف کُیذ. ػلهّ راٌ خٕد را طفت کُیذ

.زفظ کُیذ
.يزتجّ تکزار کُیذ 10دلیمّ ای  10ایٍ تًزیٍ را در یک دٔرِ تًزیٍ 

.تب سيبَی کّ در راٌ خٕد ازظبص خظتگی کُیذ ثّ ایٍ تًزیٍ ادايّ دْیذ

ثبال آّردى هستقین پب

ثب طفت ػذٌ ػلهّ . ػلهّ راٌ خٕد را طفت کزدِ سإَی خٕد را رٔی تخت کبيال ؿبف کُیذ 
ثبَیّ در ایٍ زبنت َگبِ داریذ ٔ  10تب  5پب را ثزای . راٌ، پبی خٕد را چُذ ایُچ اس تخت ثبال آٔریذ

.ثؼذ ثّ آرايی پبییٍ ثیبٔریذ

تب سيبَی کّ در راٌ خٕد ازظبص خظتگی کُیذ ثّ ایٍ تًزیٍ ادايّ دْیذ



توریي ایستبدى

.  ثالفبؿهّ ثؼذ اس ػًم خزازی لبدر خٕاْیذ ثٕد اس تختخٕاة پبییٍ آيذِ ثبیظتیذ
انجتّ ثّ کًک َیبس خٕاْیذ داػت سیزا يًکٍ اطت چُذ ثبر أل کّ يی ایظتیذ 

ثب دٔثبرِ ثذطت آٔردٌ لذرت خٕد لبدر خٕاْیذ ثٕد ثذٌٔ . دچبر طزگیدّ ػٕیذ
در زبنی کّ ایٍ تًزیُبت ایظتبدٌ را اَدبو يی دْیذ، . کًک دیگزاٌ ثبیظتیذ

يطًئٍ ػٕیذ کّ ثب دطت خٕد ططر يسکًی يبَُذ َزدِ زبئم يتـم ثّ تخت یب 
.دیٕار را گزفتّ ایذ

ثبال آّردى زاًْ در حبلت ایستبدٍ

 
سإَی خٕد را ثبالتز اس کًز  . پبی ػًم ػذِ خٕد را ثّ طًت لفظّ طیُّ ثبال آٔریذ

.ثؼذ پب را پبییٍ ثیبٔریذ. ثؼًبریذ ٔ پب را در ایٍ زبنت َگبِ داریذ 3یب  2تب . َجزیذ
.يزتجّ تکزار کُیذ 10ثبر در رٔس ٔ ْز ثبر  4یب  3ایٍ تًزیٍ را 

اثذاکؼٍ نگٍ در زبنت ایظتبدِ

ثذٌ خٕد را  . يطًئٍ ػٕیذ کّ نگٍ، سإَ ٔ پبیتبٌ يظتمیى رٔ ثّ خهٕ لزار دارَذ 
در زبنی کّ سإَ یتبٌ ؿبف اطت پبی خٕد را اس سيیٍ ثهُذ کزدِ ثّ . ؿبف َگبِ داریذ

ثّ آرايی پبی خٕد را  . طًت ثیزٌٔ اس يزکش ثذٌ ٔ ثّ لظًت کُبر خٕد ززکت دْیذ
.پبییٍ ثیبٔریذ ثّ طٕری کّ کف پبیتبٌ دٔثبرِ رٔی سيیٍ لزار گیزد

.يزتجّ تکزار کُیذ 10ثبر در رٔس ٔ ْز ثبر  4یب  3ایٍ تًزیٍ را 



:عْارض جراحی تعْیط هفصل راى
يًٓتزیٍ ػٕارف کٕتبِ يذت تؼٕیق يفـم نگٍ ػجبرتُذ اس ػفَٕت يفـم، در رفتگی 

يفـم يـُٕغی، نختّ ػذٌ خٌٕ در طبق، تغییز طٕل اَذاو تستبَی، آطیت ثّ 
ػزٔق ٔ اػـبة نگٍ ٔ ثبلی يبَذٌ درد در يفـم راٌ

(راى)عفًْت هفصل لگي 

گز چّ ازتًبل ػفَٕت يفـم راٌ کًتز اس دٔ درؿذ اطت ٔنی ثّ ػهت ایُکّ در  
ؿٕرت ٔلٕع ثظیبر خطزَبک اطت الذايبت طخت گیزاَّ سیبدی ؿٕرت يیگیزد تب ایٍ 

در افزاد سیز ازتًبل ػفَٕت ثؼذ اس خزازی ثیؼتز اس يؼًٕل . ػبركّ ایدبد َؼٕد
اطت

فزادی کّ سخى ْبی پٕطتی دارَذ.1

افزادی کّ ػفَٕت ادراری یب تُفظی دارَذ.2

فزادی کّ يؼکالت ٔ ػفَٕت ْبی دْبَی ٔ دَذاَی دارَذ .3

ثیًبراٌ دیبثتی ٔ رٔيبتیظًی.4



دررفتگی هفصل هصٌْعی

. دررفتگی يفـم نگٍ ثؼذ اس خزازی ػبركّ يًٓی اطت.1
اگز يفـم نگٍ یب راٌ لجال تست ػًم خزازی لزار گزفتّ اطت .2

.ازتًبل دررفتگی يفـم ثیؼتز اس يؼًٕل اطت
در يٕاردی کّ ػًم خزازی تؼٕیق يفـم نگٍ ثزای ثبر دٔو اَدبو  .3

.يیؼٕد ازتًبل دردرفتگی يفـم يـُٕػی ثیؼتز اطت

در رفتگی يفـم يـُٕػی نگٍ يًکٍ اطت در چُذ ْفتّ أل ثؼذ .4
اس خزازی رش دْذ ٔ یب يًکٍ اطت ثؼذ اس چُذ يبِ ٔ یب زتی طبل ْب 

.ثؼذ اس خزازی ایدبد ػٕد

.ثزای کبْغ خطز دررفتگی دٔ الذاو ثیًبر يٓى اطت

در يبِ ْبی أل ثؼذ اس ػًم، راٌ ْب را ثّ ْى َشدیک َکُذ
در يٕلغ َؼظتٍ، سإَْب اس يفـم راٌ ثبالتز لزار َگیزَذ



لختَ شذى خْى

ػبیؼتزیٍ ػبركّ ثؼذ اس ػًم خزازی تؼٕیق يفـم نگٍ کّ ثبنمِٕ يیتٕاَذ  .1
ثظیبر خطزَبک ثبػذ نختّ ػذٌ خٌٕ در رگ ْبی اَذاو تستبَی ٔ نگٍ  

.اطت
ازتًبل ایٍ ػبركّ َّ تُٓب در ػًم خزازی تؼٕیق يفـم ثهکّ در ْز ػًم  .2

. خزازی ثشرگی کّ در َبزیّ نگٍ اَدبو يیؼٕد ٔخٕد دارد
خطز ایٍ ػبركّ ایُظت کّ در ؿٕرت ٔلٕع، نختّ خٌٕ يیتٕاَذ ثّ طزف ریّ  .3

ٔ لهت ززکت کزدِ ٔ در کبرکزد آَٓب اختالل ایدبد کُذ ٔ یب زتی يُدز ثّ يزگ  
.ػٕد

ثزای پیؼگیزی اس ٔلٕع ایٍ نختّ ْب اس دارْٔبی خبؿی ثؼذ اس ػًم خزازی  
اطتفبدِ اس ثبَذاژ ٔ خٕراة ْبی الطتیکی يخـٕؽ يتـم  . اطتفبدِ يیؼٕد

ثیًبر ثبیذ ثؼذ اس ػًم  . ثّ پًپ ثبد ْى اس دیگز الذايبت يٕرد اطتفبدِ اطت
ثب ایٍ کبر ػلالت طبق يزتجب فؼبنیت  . خزازی يزتجب يچ پبْب را ززکت دْذ

کزدِ ٔ گزدع خٌٕ در طبق ثیؼتز يیؼٕد ٔ ازتًبل نختّ ػذٌ خٌٕ در  
.طبق ْب کًتز يیؼٕد



تغییر طْل اًذام تحتبًی

انجتّ . يًکٍ اطت طٕل اَذاو ْبی تستبَی ثؼذ اس خزازی تغییز کُذ
لجم اس خزازی تؼٕیق يفـم راٌ يؼًٕال اَذاو يجتال کٕتبِ تز اس اَذاو 

طبنى ثٕدِ ٔ ثب ػًم خزازی ایٍ اختالف تب زذٔد سیبدی يزتفغ يیؼٕد 
ٔنی ثُذرت يًکٍ اطت طٕل اَذاو ػًم ػذِ ثهُذتز اس اَذاو طبنى 

طزف يمبثم ػٕد

آسیت عرّق ّ اعصبة ّ شکستگی

ػٕارف دیگزی يثم آطیت اػـبة یب ػزٔق َبزیّ نگٍ یب ػکظتگی 
ثخـٕؽ . اطتخٕاٌ ْب يًکٍ اطت در زیٍ ػًم خزازی ثٕخٕد ثیبیذ

در کظبَی کّ لجال اػًبل خزازی در َبزیّ نگٍ داػتّ اَذ يثال ثّ 
ػهت ػکظتگی نگٍ ٔ اطتبثٕنٕو تست ػًم خزازی لزار گزفتّ اَذ ٔ 

یب یکجبر تست ػًم خزازی تؼٕیق يفـم لزار گزفتّ اَذ ازتًبل ثزٔس 
.ایٍ ػبركّ ثیؼتز اطت



درد هفصل

يًکٍ اطت يمذاری اس دردی کّ ثیًبر لجم اس خزازی ازظبص يیکزدِ  .1
اطت ثؼذ اس خزازی ثبلی ثًبَذ ٔ یب يًکٍ اطت درد خذیذی در َبزیّ  

.ثٕخٕد آیذ

نگٍ ثؼذ اس خزازی در غبنت ألبت ثّ ایٍ ػهت اطت کّ   دثبلی يبَذٌ در.2 
يُؼب درد نگٍ ثیًبر فمط خزاة ػذٌ يفـم راٌ َجٕدِ ٔ ػهم دیگزی ْى در 

.آٌ دخیم ثٕدِ اَذ

.ػبیغ تزیٍ ایٍ ػهم تُگی کبَبل َخبػی اطت.3 



:يُبثغ
نیال طبداتی اَتؼبرات خبيؼّ :کتبة تکُٕنٕژی خزازی أرتٕپذی َٕیظُذِ

َگز
دکتز ثٓبدر اػهًی ْزَذی:درطُبيّ أرتٕپذی ٔ ػکظتگی ْب َٕیظُذِ

طبیت تکُٕنٕژیظت ْبی خزازی



ػبدی يزتلی پٕر

فٓیًّ زظٍ ثیگی


