از عوامل شايع ايجاد درد در افراد باالتر از چهل سال آرتروز مفصل
زانو است.آرتروز مفصل زانو  ،شايعترين بيماري تخريبي از ميان
مفاصل بدن مي باشد .با تو جه به اينكه بيماري با افزايش سن
پيشرفت مي كند به آرتريت پيري نيز معروف است .عالوه بر سن،
علل ژنتيكي  ،نو ع شغل و حرفه،چاقي،عوامل هورموني و نژاد نيز
ميتواند در بروز اين بيماري دخيل باشند .وقتي غضروف آسيب
ديده زانو دچار آرتروز شود مفاصل خشک ودردناك مي شوند.
ممكن است به سبب درد خيلي شديد ،فرد از مفصلش استفاده
نكند و در نتيجه عضالت حول مفصل ضعيف شده و حتي حركت
مفصل براي بيمار بسيار مشكل باشد .معاينه فيزيكي ،برخي
آزمايشات و عكسهاي راديوگرافي ميزان صدمه به مفصل را نشان
خواهند داد .در صورتي كه درمانهاي غير جراحي مثل استفاده از
مسكن  ،كاهش وزن و فيزيوتراپي در بيمار موفق نباشد و درد را
فرو ننشاند ،تعويض مفصل در نظر گرفته مي شود.
بررسي هاي قبل از جراحي

 انجام آزمايشات خون وادرار طبق دستور پزشک .
 انجام نوار قلب و بررسي وضعيت قلبي و عروقي.

 انجام راديوگرافي زانو يا اسكن استخوان طبق دستور پزشک و در
صورت لزوم MRI
 هر نوع عفونت و حساسيت پوستي و تورم در قسمت هاي پايين
پا بايد بررسي شود.
 درمان هرگونه عفونتهاي ادراري و مثانه و ديگر قسمتهاي بدن

چگونه تعویض مفصل زانو انجام مي شود؟
بيمار داروي بيهوشي گرفته و جراح بخش هاي آسيب ديده مفصل
را تعويض مي كند.در آرتروز زانو،انتهاي آسيب ديده غضروف و
استخوان ها با سطوح فلزي و پالستيكي كه براي برگرداندن حركت
و عملكرد زانو شكل گرفته اند تعويض مي شود.مواد استفاده شده
در تعويض مفصل طوري طراحي شده اند تا مفصل را قادر سازند
كه مشابه يک مفصل طبيعي حركت كند.

 از صندلي بلند راحت يا صندلي كوتاه كه روي آن يک بالشرت
قرار گرفته و پشت ان محكم است و در كنار صندلي نيز محلي
براي قرار گرفتن دست ها وجود دارد استفاده كنيد.
 يک ميز يا چهار پايه كوچک در هنگام نشستن زير پاهرا برراي
باال نگه داشتن پاها قرار دهيد.
در صورت بروز عالئم زیر فورا به پزشک مراجعه کنید
عوارض احتمالي شامل موارد زیر است:
عفونت  عفونت ممكن است در اطراف پروتز يا برش جراحي
ايجاد شود كه مي تواند در بيمارستان يا پس از ترخيص رخ
دهد.حتي ممكن است سال ها بعد اتفاق بيفتد كه در جديدترين
گزارش هاي تحقيقي حدود  %1-2است كه نياز به درمان خاص
خود دارد.
لخته های خون لخته هاي خون نتيجه چندين فاكتور از قبيل
كاهش تحركتان كه باعث حركت آهسته خون در وريد هاي پا مي
شود.اگر تورم و درد در ران و ساق پا گسترش پيدا كند احتمال
وجود لخته هاي خون در عروق اندام تحتاني مي باشد.
شل شدگی  ممكن است شل شدن پروتز داخل استخوان پس از
تعويض مفصل رخ دهد كه مي تواند باعث درد شود.در صورتي كه
شل شدگي قابل توجه باشد ممكن است نياز به تعويض دوباره
مفصل عوض شده باشد.
تغییراتي به صورت زیر در منزل در دوره بهبودي به شما
کمک مي کند

 پله هاي منزل حتما نرده داشته باشد

 در حمام يک نرده به عنوان تكيه گاه وجود داشته باشد
 از توالت فرنگي بلند استفاده كنيد كه جايي براي قررار گررفتن
دست ها داشته باشد

 افزايش درد و تورم در ساق پا

 افزايش ناگهاني تنگي نفس و درد قفسه سينه
 تب و لرز

 قرمزي،سفتي و تورم در محل جراحي زانو
 ترشح از محل جراحي زانو

 افزايش درد زانو با هر فعاليت و حتي در زمان استراحت
هر چند وقت يكبار تا آخر عمر بايد به پزشک معالج ارتوپرد
مراجعه كرد تا از صحت كاركرد مفصل مصنوعي مطمئن شد.
انجام نرمش و ورزش بعد از تعویض مفصل زانو
بايد هميشه سعي كرد تمرينات سبک بدني را تا آخر عمر ادامه داد
تا حركات مفصل و قدرت عضالت حفظ شود.اين نرمش ها را بايرد
هر چه زودتر شروع كرد.حتي مي توانيد آن ها را از اتاق ريكاوري و
بالفاصله بعد از عمل جراحي شروع كنيد.در ابتدا ممكرن اسرت در
حين انجام نرمش ها كمي احساس نراراحتي كنيرد ولري مطمرئن
باشيد انجام اين نرمش ها بهبودي شما را سرعت داده و درد شما را
كاهش مي دهد.اين نرمش ها عبارتند از :
 )1با حركت دادن مچ پا،كف پاي خرود را بره براال و پرايين
ببريد.اين نرمش را هر ساعت  3بار وهر  3برار  3دقيقره
انجام دهيد.بالفاصله بعد از عمل جراحي ايرن نررمش را
شروع كنيد.

 )2يک حوله كوچک را لوله كرده و كمري براالتر از مرچ در
زير تاندون آشيل بگذاريد طوري كه پاشنه شما كمري از
زمين باالتر باشد.تمام عضالت ران خود را منقبض كرده
و سعي كنيد كل اندام تحتراني خرود را كرامال مسرتقيم
كنيد و سعي كنيد پشت زانوي خود را تا حد امكران بره
زمين نزديک كرده و به پايين فشار دهيرد.اين حالرت را
 5-11ثانيه نگه داشته و سپس عضرالت خرود را كرامال
شل كرده و  3ثانيه استراحت كنيد سرپس مجرددا ايرن
كار را تكرار كنيد 11.بار اين عمل را تكرار كرده سرپس
يک دقيقه استراحت كنيد.مجددا تمام كرار هرا را انقردر
تكرار كنيد كه در ران خود احساس خستگي كنيد.

 )3زانوي خود را كامالً مستقيم نگه داشته و سرپس پاشرنه
خود را چند سانتيمتر از زمين بلند كنيد 11 .ثانيه پا را
باال نگه داشته و سپس به آرامري آن را پرايين بياوريرد.
اينكار را آنقدر تكرار كنيد كه ران شما خسته شود.

 )4در حاليكه به پشت خوابيده ايد و پاشنه خود را از زمين
بلند نكرده ايد زانو را تا جاييكه ميتوانيد خم كنيد-11 .
 5ثانيه زانو را در همين حالت حداكثر خم نگه داشته و
سپس به آرامري آن را براز كنيرد .ترا جاييكره ران شرما
خسته شود نرمش را تكرار كنيد.

بیمارستان دکترفرهمندفر
(واحد آموزش سالمت)

 )5در كنار تخت نشسته و ساق هاي خود را از كنرار تخرت
آويزان كنيد يا روي يک صندلي بنشينيد .سپس پشرت
پاي سالمتان را پشت پاشنه اندام عمل شده قرار دهيرد
تا آن را حمايت كند .زانروي عمرل شرده را ترا جاييكره
ميتوانيد خم كرده و  5-11ثانيه در همان وضعيت نگره
داريد .تا جاييكه ران شما خسته شرود نررمش را تكررار
كنيد.
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