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 ومراقبتهای پس از جراحی  (PCL)ورباط متقاطع خلفی (ACL)پارگی های رباط متقاطع جلویی

 

 

 

اسخولِ ػَاهل .اسرتاـ ّای هْن هفػل ساًَاست  (anterior cruciate ligament)رباط متقاطع جلویی

رتاـ هتماقغ خلَیی هؼوَال رتاـ غلیثی .هْن ثثات ّز هفػل تستگی تِ سالن تَدى ساختواى رتاـ آى هفػل دارد

ایي رتاـ اس خولِ رتاـ ّایی است کِ تِ ٌّگام فؼالیتْای ضذیذآسیة             .ًیش خَاًذُ هی ضَد(لذاهی)خلَیی 

. درٍرسضکاراى حزفِ ایی پارگی رتاـ هتماقغ خلَیی ضایغ است.هی تیٌذ

 

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

 بیمارستان سیىا
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 رتاـ هتماقغ خلفی درٍسف ساًَ لزارداردٍهاًغ اس  posterior cruciate ligament))رباط متقاطع خلفی 

سیزا .غذهِ تِ ایي لیگاهاى هاًٌذ آسیة تِ رتاـ ّای دیگز ساًَ ضایغ ًیست.لغشیذى تاالی ساق پا تِ ػمة هی ضَد

تزای پارگی آى ًیزٍی سیادی هَردًیاس است آسیة تِ ایي رتاـ هوکي است فمف یک کطیذگی تاضذٍیا دچار 

. پارگی ًالع یا کاهل ضَد

: عًامل مًثردرپارگی رباطهای زاوً

  چزخص ساًَ تِ خارج 

 ػَاهل هحیكی هثل ٍرسضْایی کِ تا پزیذى ٍ دٍیذى در ارتثاقٌذ احتوال آسیة رتاـ افشایص هی یاتذ. 

 ّوچٌیي .دیگزاست  احتوال آسیة رتاـ هتماقغ خلَیی در لسوت هیاًی ، تیطتز اس ًَاحی: ػلل آًاتَهیک

 .درخاًن ّای ٍرسضکار ، پارگی رتاـ تیطتز اتفاق هی افتذ

  هتماقغ خلَیی تیطتزاستتاافشایص سكح استزٍصى ، احتوال پارگی رتاـ : ػلل َّرهًَی. 

 :ريش های تشخیصی

: تْتزیي رٍش ّای تطخیع پارگی رتاـ ّای ساًَ

 هؼایٌات تالیٌی 

 آرتزٍسکَپی 

 MRI 

 

: درمان

فیشیَتزاپی درّزدٍ رٍش .تِ قَرکلی درهاى آسیة ّای لیگاهاى تِ دٍ غَرت غیزخزاحی یا خزاحی است

. خْت تسزیغ ٍ افشایص کیفیت رًٍذدرهاًی هَثزاست(غیزخزاحی ٍ خزاحی)

: مهمتریه اهذاف فیسیًتراپی عبارتىذاز

 کاّص درد ، التْاب ٍ تَرم 
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 افشایص داهٌِ حزکتی هفػل 

 تمَیت ػؿالت تا تَخِ تِ درخات آسیة 

 ِآهَسش توزیٌات سًدیزُ حزکتی تست 

 افشایص تؼادل ٍ ػولکزد فزد ٍ تزگطت سزیغ تز فزد تِ فؼالیتْای رٍسهزُ یا ٍرسش حزفِ ایی. 

: ريش های درمان آسیب رباط های زاوً

 درمان آسیب درجه یک :

تِ تذریح توزیٌات داهٌِ .(هثال استفادُ اس یخ)دراتتذا اسرٍش ّایی خْت کاّص التْاب ، دردٍتَرم استفادُ هی ضَد

درًْایت .سپس توزیٌات تؼادلی ٍ ػولکزدی ضزٍع هی ضًَذ.حزکتی هفػل ساًَ تا تَخِ تِ درد اًدام هی گزدد

ّذف اغلی درایي هسیز کاّص التْاب ٍ تزهین هدذد تافت آسیة دیذُ .توزیٌات تمَیت ػؿالت اًدام هی گیزد

. ّوزاُ تا افشایص داهٌِ حزکتی ، تْثَد تؼادل ٍ تمَیت ػؿالت خْت پیطگیزی اس آسیة هدذد است

  2درمان آسیب درجه :

اغَل درهاى ّواًٌذ هزحلِ درخِ یک آسیة است اها تِ دلیل آسیة تیطتز، اس یک تزیس خْت حفاظت اس تافت  

آسیة دیذُ ًیش استفادُ هی ضَد 

  3درمان آسیب درجه :

اگز تیوارفزدهسٌی تاضذ ٍ رتاـ هتماقغ خلَیی پارُ ضذُ .  درپارگی کاهل هوکي است تِ ػول خزاحی ًیاس تاضذ

اها اگز فزدی خَاى ٍ فؼال ٍ .تاضذ،اًدام ػول خزاحی تاتَخِ تِ سكح پاییي فؼالیت فزد ٍ آرًزٍس ساًَ تَغیِ ًوی ضَد

. یا تِ خػَظ یک ٍرسضکار حزفِ ای دچار پارگی کاهل گزدد هؼوَالًػول خزاحی تَغیِ هی ضَد

 (کِ ضیَع تاالیی ًیشدارد)درتیواراًی کِ ػالٍُ تزرتاـ هتماقغ خلَیی ،دچار پارگی رتاـ قزفی داخلی ساًَ هی ضًَذ 

هؼوَال تِ ػلت درد ٍ تَرم سیاد  سهاى خزاحی رتاـ هتماقغ خلَیی ، خْت خلَگیزی اس فیثزٍس هفػلی تِ تاخیز      
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چٌیي تیواراًی تِ تذریح تا کاّص . فیثزٍس هفػلی یک ػاهل هْن کاّص داهٌِ حزکتی هفػل ساًَ است . هی افتذ

درد،تَرم ،افشایص داهٌِ حزکتی هفػل ، تمَیت ػؿالت اقزاف ساًَ ٍ قثیؼی ضذى راُ رفتي آهادُ ػول خزاحی    

. هی ضًَذ

: درپارگی های کامل به دي ريش جراحی صًرت می گیرد

. هؼوَالً هَفمیت آهیش ًیست ٍ ًتایح تِ ّوزاُ ًذارد: ريش ترمیمی

دررٍش تاسساسی رتاـ اس یک . تِ دٍقزیك تاسساسی داخل هفػلی یا خارج هفػلی اًدام هی ضَد :ريش بازسازی

رٍش تاسساسی، ًتایح تْتزی تِ ّوزاُ . استفادُ هی ضَد(هثال تاًذٍى پاتال ٍ یا تاًذٍى ػؿالت پطت راى)تافت دیگز 

. دارد

:  عًارض احتمالی پس از جراحی

 ایدادتَرم در هفػل تؼذاس خزاحی قثیؼی است ٍ هوکي است کوی اس آى تا هذتی تالی تواًذ: تَرم. 

 آى کاستِ ضذُ ٍ درًْایت در تزخی اس حزکات ساًَ درد  اٍایل تؼذاس خزاحی درد ٍخَددارد کِ اس ضذت: درد

 .خَدرا ًطاى هی دّذ

  هوکي است در خلَی ساًَ اقزاف هحل خزاحی تیوار تی حسی داضتِ تاضذ کِ تِ ػلت آسیثی است : تی حسی

 .کِ اػػاب حسی خلَی ساًَ در ٌّگام خزاحی دیذُ ٍ هؼوَال تا هذت سهاى سیادی ایي تی حسی ٍخَددارد

 هاُ ٍلت السم دارد تا خًَگیزی هدذد کٌذ اها اس ًظز 5تافت خایگشیي ضذُ حذٍدا :  آسیة تافت خایگشیي 

 .تافت ضٌاسی ایي سهاى تا یک سال قَل هی کطذ

 ُلذا تیوار تا هاُ ّا ًیایذ هثل .درؾؼیف تزیي ٍؾؼیت خَد هی تاضذ رتاـ خذیذ پس اس خزاحی تا چٌذیي ها

 .ساًَی سالن تا ساًَی خزاحی ضذُ رفتار کٌذ تایذ احتیاـ تسیار سیادی داضتِ تاضذتا تِ رتاـ خذیذ آسیة ًشًذ

 اس ػَارؼ دیگز خزاحی هی تَاى اس ػفًَت ٍ ایداد لختِ خَى در ػزٍق اًذام تحتاًی ًام تزد کِ ضایغ ًیست. 
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: مراقبتهای پس از جراحی

   تِ هٌظَر کاّص تَرم تؼذ اس خزاحی ،اًذام تاالتز لزاردادُ . پس اس خزاحی، ساًَی خزاحی ضذُ در آتل لزاردارد 

 .ػؿلِ چْارسزراًی تایستی اًدام ضَد(اًمثاؼ درخا)اس ّواى اتتذا توزیي استاتیک .هی ضَد

: تًجه فرماییذکه

 ایي فیشیَتزاپی تِ غَرتی هی تاضذ .رٍس دٍم تؼذ اس ػول خزاحی پس اس خارج ضذى درى تایذ فیشیَتزاپی آغاس ضَد

سپس راُ اًذاسی تیوار تَسف .کِ اتتذا تیواردرتخت ضزٍع تِ خن کزدى ساًَی خَد تِ تؼذادهطخػی هی کٌذ 

پس اس .ٍاکزیاػػا اًدام هی ضَدکِ تیوار تا ٍاکز ٍتا لزاردادى همذارکوی ٍسى رٍی پای خزاحی ضذُ راُ هی رٍد

 درخِ ساٍیِ کاهل ضَد ٍ تا ٍاکز یا ػػاتَاًست راُ تزٍد 90آًکِ تیوارتَاًست تِ قَر کاهل پای خَدرا خن کٌذ تا 

. هزخع هی ضَد

  ضوا تیوارػشیش پس اس تزخیع تایذ دٍ ّفتِ تؼذ خْت ٍ یشیت هدذد هزاخؼِ ًواییذ ٍتخیِ ّای هحل ػول

. تَسف پشضک کطیذُ هی ضَد

 پای خَدرا تاالتز اس تذى .در هٌشل خْت کاّص درد اس هسکي تدَیش ضذُ تَسف پشضک استفادُ ًواییذ

. لزاردّیذ

 ػفًَت - تَرم- التْاب- پاًسواى هحل ػول را ّزرٍس تؼَیؽ کٌیذٍ چٌاًچِ در هحل ػول دچار گزهی– 

 .خزٍج تزضحات هطاّذُ ضذ ّز چِ سزیؼتز تِ پشضک خَد هزاخؼِ ًواییذ

 آًتی تیَتیکْای تدَیش ضذُ را تِ قَر هٌظن ٍ سزٍلت هػزف کٌیذ  .

 اس غذاّای پزکالزی ٍ پزکلسین هثل لثٌیات ٍ هایؼات فزاٍاى ٍ هیَُ خات ٍ سثشیدات تاسُ استفادُ کٌیذ  .

 

 


