
 

  

 آسية ديذگي ميىيسك

 :تؼطيف

هيٌيؿيك لطؼِ اي اظ يك غضطٍف اؾت كِ زض ظاًَ 

( غضطٍف يك تافت هحكن ًطم اؾت)لطاض زاضز

هيٌيؿيك اظ يك ططف تِ ؾط اؾترَاى زضقت ًي 

ؾاق پا ٍ اظ ططف زيگط تِ لؿوت پاييي اؾترَاى ضاى 

خايي كِ ظاًَ لطاض زاضز هتصل هي قَز ٍ زض ٍالغ ايي 

تط . ضا اظ ايي ططيك تِ ّن هطتثط هي كٌس اؾترَاى 2

هيٌيؿك لطاض زاضز كِ زض لؿوت  2ضٍ ي ّط ظاًَ 

زاذلي ٍ ذاضخي ظاًَ ٍالغ قسُ اؾت ٍ تاػث هحافظت 

اظ ظاًَ زض ضطتات قسي هي قَز ٍ تاػث پايساضي ظاًَ 

 . هي قَز 

 

 :ػلل ٍ ػَاهل 
پاضگي هيٌيؿك ظهاًي ضخ هي زّس كِ ظاًَ تِ قست شپيچ 

ترَضز ٍ تحت فكاض ٍ آؾية لطاض گيطز هثال زض ٌّگام 

 .فؼاليتْاي ٍضظقي 

 : ػالين ٍ ًكاًِ ّا

 زضز زض هفصل ظاًَ -1

تَضم ظاًَ ٍ ٍخَز هايغ زض فضاي هفصلي ظاًَ كِ زض ػطض  -2

 ؾاػت تؼس اظ تطٍظ آؾية تَخَز هي آيس 24

 لفل قسى ظاًَي آؾية زيسُ -3

 قٌيسى صساي كليك زض ظهاى آؾية تِ ظاًَ -4

 ػسم تَاًايي زض ذن ٍ ضاؾت كطزى ظاًَ تِ طَض كاهل  -5

 احؿاؼ اظ خا زض آهسى ظاًَ  -6

 :تشخيص 

پسشك عاليم شما ي مشخصات آسية ياردٌ را 

. تررسي مي كىذ ي زاوًي شما را معايىٍ مي كىذ 

اگرچٍ آسية ميىيسك در عكس راديًلًشي 

وشان دادٌ ومي شًد اما جُت تشخيص 

شكستگي َاي استخًان زاوً عكسثرداري اوجام 

ام آر آي مي تًاوذ تٍ تشخصيص . مي شًد 

 . آسية ي پارگي ميىيسك كمك كىذ 

 

 :زضهاى

 : زضهاًْاي حوايتي قاهل تَصيِ ّاي ظيط هي تاقس

 3تا2ؾاػت تِ هست  4تا3زليمِ ّط 30تا 20اظ كوپطؼ يد تِ هست 

 . ضٍظ يا تا ظهاًي كِ زضز ٍ تَضم تط ططف هي قَز اؾتفازُ كٌيس 

تِ ٍؾيلِ گصاقتي يك تالف ظيط پاي آؾية زيسُ ظاًَ ضا تِ هٌظَض 

 . كاّف تَضم تاال ًگِ زاضيس 

 تطاي كاّف تَضم ظاًَي آؾية زيسُ ضا تاًساغ كٌيس 

هثل )تطاي تي حطكت كطزى ظاًَ اظ اتعاض ٍيػُ ايي كاض اؾتفازُ كٌيس 

 (تطيؽ

 . اظ ػصاي ظيط تغل تطاي حطكت ٍ ضاُ ضفتي اؾتفازُ كٌيس 

تا تدَيع پعقك اظ زاضٍّاي ضس زضز ٍ ضس التْاب اؾتفازُ كٌيس 

ضٍظ 7ؾال ٍ تيكتط ًثايس پؽ اظ 65هصطف ايي زاضٍّا زض افطاز تاالي 

اظ خولِ ايي زاضٍّا هي تَاى . تسٍى ًظط پعقك هؼالح صَضت گيطز 

 . تِ تطفي، ايٌسٍهتاؾيي ٍ هفٌاهيك اؾيس اقاضُ كطز 

م تا زضهاى حوايتي تطططف ًكَز زضهاى خطاحي، زض صَضتي كِ ػالي

ًياظ تِ خطاحي احؿاؼ هي قَز زض ايي ػول خطاحي خطاح تِ 

ٍؾيلِ اتعاضي تِ اؾن آضتطٍؾكَج كِ يك لَلِ لاتل اًؼطاف تا يك 

هٌثغ ًَضي اؾت ٍ اظ ططيك ايداز يك تطـ كَچك ٍاضز هفصل ظاًَ 

هي قَز تصاٍيط زاذل هفصل اظ ططيك هاًيتَضي كِ قثيِ صفحِ 

اظ ايي ططيك ٍ تا ٍاضز كطزى . يَى اؾت ًوايف زازُ هي قَز تلَيع

ٍؾايل هرصَصي، پعقك هيٌيؿك آؾية زيسُ ضا تطهين ٍ زض 

تِ زليل ًمف اضظقوٌس هيٌيؿك زض . صَضت لعٍم ذاضج هي ًوايس 

حفظ ظاًَ زض تطاتط ضطتات، خطاح تالـ هي كٌس تا لؿوت ؾالن 

ؾاػت 1ػول تمطيثا  ايي. هيٌيؿك ضا زض زاذل هفصل تالي تگصاضز 

تِ طَل هي اًداهس ٍ تيواض هؼوَال زض ّواى ضٍظ ػول هطذص هي 

پؽ اظ خطاحي اظ يك پاًؿواى فكاضي ٍ يك ٍؾيلِ تطاي تي . قَز 

ػوسُ تطيي ػاضضِ ايي ػول . حطكت كطزى ظاًَ اؾتفازُ هي قَز

خطاحي خوغ قسى هايغ زض هفصل تطهين يافتِ اؾت كِ پعقك تا 

 . ايي هايؼات ضا تيطٍى هي ككس اؾتفازُ اظ ؾَظى 
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بو طور كلي زماني كو عاليم 

زير ظاىر شود نشان دىنده 

 : بيبودي مي باشد 

تتَاًيس ظاًَي آؾية زيسُ ضا تِ طَض كاهل ٍ تسٍى زضز 

 . ذن ٍ ضاؾت ًواييس 

 . ظاًَ تَضم ًساقتِ تاقس 

ؾدسُ )تِ ٌّگام ذن كطزى ظاًَ، چوثاتوِ ظزى 

 . ٍ ضاُ ضفتي زضز ًساقتِ تاقيس( كطزى

ظاًَ ٍ پاي قوا لسضت طثيؼي ذَز ضا زض همايؿِ تا 

 . ظهاى آؾية تِ زؾت آٍضزُ تاقس 

 :پيكگيطي اظ آؾية ٍ پاضگي هيٌيؿك

هتاؾفاًِ تيكتط پاضگي ّا زض اثط صسهاتي تِ ٍخَز هي 

آًْا پيكگيطي كطز اها زض هدوَع آيٌس كِ ًوي تَاى اظ 

 :ضػايت ًكات ظيط تي تاثيط ًيؿت

 . ػضالت ضاى ٍ پكت ضاى ذَز ضا لَي كٌيس 

 . لثل ٍ تؼس اظ ٍضظـ پاّاي ذَز ضا تِ آضاهي تككيس 

اظ كفف هٌاؾة تطاي اًدام فؼاليت ّاي هرتلف هثل 

 . ٍضظـ كطزى اؾتفازُ كٌيس 

 . ازُ كٌيس اظ ٍؾايل اؾتاًساضز خْت اؾكي كطزى اؾتف
 

 :تًصيٍ َاي الزم پس از اوجام عمل جراحي

دي تا سٍ ريز تعذ از عمل كامال استراحت داشتٍ 

 . تاشيذ 

زاوًي عمل شذٌ را تاالتر از سطح تذن قرار دَيذ 

 . 

زماوي كٍ پسشك اجازٌ اوجام كارَاي سىگيه را 

 . وذادٌ از اوجام ايه فعاليتُا اجتىاب كىيذ 

عمل تخيٍ َاي در درماوگاٌ ريز تعذ از  10-7

 وسديك مىسل كشيذٌ شًد 

راوىذگي را زماوي كٍ احساس مي كىيذ قادر تٍ 

حركت زاوً مي تاشيذ مي تًان شريع كرد كٍ 

 . ريز طًل تكشذ  3-5ممكه است 

ريز تعذ از عمل مي تًاويذ تٍ محل كار خًد 

 . ترييذ ي كار خًد را آغاز كىيذ 

 . مي تاشىذ  يرزشُاي زير تعذ از عمل مفيذ
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