
 تعریف : 

مینیسک قطعه ای از یک غضروف است که در زانو قرار 

مینیسکک از   رم است(ن)غضروف یک بافت محکم  دارد

استخوان درشت نی ساق پا و از طکرف   سریک طرف به 

دیگر به قسمت پایین استخوان ران جایی که زانو قکرار  

استخوان را از این  2واقع این دارد متصل می شود و در 

نیسک یم 2مرتبط می کند. بر روی هر زانو طریق به هم 

قرار دارد که در قسمت داخلی و خارجی زانو واقع شده 

و با عث محافظت از زانو در ضکربا  شکدید مکی    است. 

 شود و باعث پایداری زانو می شود.

  
 علل و عوامل:

زمانی رخ می دهد که زانکو بکه شکد      مینیسکپارگی 

مکالً  در  ار گیکرد  پیچ بخورد و تحت فشار و آسیب قکر 

 هنگام فعالیتهای ورزشی. 

 عالیم و نشانه ها :

 درد در مفصل زانو -1

ککه در   تورم زانو و وجود مایع در فضای مفصلی زانو -2

 ساعت بعد از بروز آسیب بوجود می آید 24عرض 

 قفل شدن زانوی آسیب دیده -3

 شنیدن صدای کلیک در زمان آسیب به زانو -4

 زانو به طور کامل عدم توانایی در خم و راست کردن -5

 احساس  از جا در آمدن زانو -6

 

 تشخیص :

پزشک عًیم شما و مشخصا  آسیب وارده را بررسی  

اگرچه آسکیب  می کند و زانوی شما را معاینه می کند. 

مینیسک در عکس رادیولوژی نشان داده نمی شود اما 

جهککت تشککخیس شکسککتگی هککای اسککتخوان زانککو  

ر.آی مکی توانکد بکه    ام.آ .شکود  می عکسبرداری انجام

 تشخیس آسیب و پارگی مینیسک کمک کند. 

 درمان:

   درمانهای حمایتی شامل توصیه های زیر مکی

 باشد:

   4تکا   3دقیقکه هکر    30تا  20از کمپرس یخ به مد 

روز یا تکا زمکانی ککه درد و     3تا  2ساعت به مد  

 تورم برطرف می شود استفاده کنید. 

 آسیب دیکده    به وسیله گذاشتن یک بالش زیر پای

 نگه دارید.  باالزانو را به منظور کاهش تورم 

  تورم  زانوی آسیب دیده را بانداژ کنید.برای کاهش 

      برای بی حرکت کردن زانو از ابکزار ویک ه ایکن ککار

 ( .مالل بریس)استفاده کنید 

    از عصای زیر بغل برای حرکت و راه رفکتن اسکتفاده

 .کنید

 د و ضد التهکا   با تجویز پزشک از داروهای ضد در

استفاده کنید مصرف این داروهکا در افکراد بکاالی    

 بکدون نظکر  روز 7سال و بیشتر نبایکد پکس از   65

پزشک معالج صور  گیرد. از جمله این داروها می 

اسکید  ایندومتاسین  و مفنامیکک    توان به بروفن 

 اشاره کرد. 

  در صورتی ککه عًیکم بکا درمکان       درمان جراحی

نیاز به جراحی احساس می شکود   دوحمایتی برطرف نش

در این عمل جراحی  جراح به وسیله ابکزاری بکه اسکم    

آرتروسکوپ که یک لوله قابل انعطاف با یک منبع نوری 

است و از طریق ایجاد یک برش کوچک وارد مفصل زانو 

می شود تصاویر داخل مفصل از طریکق مکانیتوری ککه    

از شبیه صفحه تلویزیون است نمایش داده مکی شکود.   

پزشکک   صوصکی  خم این طریق و با وارد کردن وسایل

مینیسک آسیب دیده را ترمیم و در صور  لزوم خارج 

می نماید. به دلیل نقش ارزشمند مینیسکک در حفک    

در برابر ضربا   جراح تًش می کنکد تکا قسکمت     زانو

سالم مینیسک را در داخل مفصل بکاقی بگکذارد. ایکن    

جامد و بیمار معمکوال  ساعت به طول می ان1عمل تقریبا 

جراحکی از  در همان روز عمل مرخس می شود. پکس از  

یک پانسمان فشاری و یک وسکیله بکرای بکی حرککت     

عمده تکرین عارضکه ایکن    کردن زانو استفاده می شود. 

عمل جراحی جمع شدن مایع در مفصل تکرمیم یافتکه   

است که پزشک با استفاده از سکوزن  ایکن مایعکا  را    

 بیرون می کشد. 

 

 

 توصیه های الزم پس از انجام عمل جراحی :

  اسکتراحت داشکته    بعد از عمل ککامً  دو تا سه روز

 .باشید

 مینیسک

 مینیسک

وقفل شدن زان  



 زانوی عمل شده را باالتر از سطح بدن قرار دهید. 

     زمانی که پزشک اجازه انجکام کارهکای سکنگین را

 . انجام این فعالیتها اجتنا  کنیدنداده  از 

 10-7 رمانگاه نزدیک روز بعد از عمل بخیه های در د

 منزل کشیده شود 

      رانندگی را زمانی که احساس مکی کنیکد قکادر بکه

حرکت زانو می باشید می توان شروع کرد ککه ممککن   

 روز طول بکشد. 3-5است 

  روز بعد از عمل می توانید به محل کار خکود   2-3از

 بروید و کار خود را آغاز کنید.

 ورزشهای زیر بعد از عمل مفید می باشند 

 

 

 

 

 
 

به طورکلی زمانی که عًیم زیر ظاهر شود نشان دهنده 

 بهبودی می باشد :

    بتوانید زانوی آسیب دیده را به طکور کامکل و

 .بدون درد خم و راست نمایید

 زانو تورم نداشته باشد. 

 سجده    چمباتمه زدنزانو به هنگام خم کردن(

 کردن( و راه رفتن درد نداشته باشید.

   ا قکدر  طبیعکی خکود را در    زانو و پکای شکم

 مقایسه با زمان آسیب به دست آورده باشد.

 گیری از آسیب و پارگی مینیسک :پیش 

به وجود مکی   سفانه بیشتر پارگی ها در اثر صدماتیأمت 

پیشگیری کرد اما در مجمکوع  آیند که نمی توان از آنها 

 :نکا  زیر بی تاثیر نیست عایتر

 .کنید عضً  ران و پشت ران خود را قوی -1

 .قبل و بعد از ورزش پاهای خود را به آرامی بکشید -2

از کفش مناسب برای انجام فعالیت هکای مختلک     -3

 .مالل ورزش کردن استفاده کنید

از وسایل استاندارد جهت اسکی ککردن اسکتفاده    -4

 .کنید
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 مركزآموزشي درماني نمازي

 واحد آموزش ضمن خدمت

ک آسیب دیدگی مینیس  
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 کارشناس پرستاری مصیب محمدیآوری:گرد

 بازبینی: سمیه زهرایی فردکارشناس ارشد پرستاری

و  یدمتخصص ارتوپ رای:دکترمحمد رضاآذرپیاستاد علم

کودکان  یارتوپد پیفلوش  
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پای خود را صاف قرار دهید و 

تالش کنید پای خود را باال ببرید 

را باال نگه دارید، ثانیه آن 5-10و 

چندین بار این حرکت را انجام 

 دهید.

پای خود را به طور دوره ای در 

دقیقه چندین بار باال و  3عرض 

 پایین ببرید.

فه ای را تا زده و آنرا در زیر حمل

پاشنه پا قرار دهید و سپس ران 

خود را منقبض و سفت کنید به 

 ثانیه 10مدت 

تا  سعی کنید پای خود را از زانو

آنجا که می توانید تا کنید و به 

ثانیه آنرا در این  10مدت 

وضعیت قرار دهید و چندین بار 

 عمل را انجام دهید نای
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