
 زانو درد

باعث لغزندگی است. غضروف  ها، غضروف و رباطهاانوترین مفصل در بدن و ترکیبی پیچیده از استخزانو بزرگ

کند. اما در صورت بروز آرتریت در مفاصل، یکدیگر جلوگیری می بههاسطوح در زانو شده و از سایش اسخوان

، کهولت سن و اختالالت دژنراتیو صدمات گوناگونکنند. ها با یکدیگر تماس پیدا کرده و ایجاد درد میاستخوان

 آسیب دیدگی و از بین رفتن غضروف شوند.توانند منجر به یا فرسایشی مانند آرتروز می

 

 عوامل شایع ابتال به زانو درد

شود. عالیم آرتریت شامل سرخی، گرم شدن، گی و التهاب مزمن مفاصل آرتریت گفته میبه برافروخت آرتروز:

ممکن است به آرتروز، یا آرتریت استهالکی، مبتال باشند. آرتروز درصد از جمعیت  ۴۰تا ورم و درد مفاصل است. 

و اغلب در بیمارانی اتفاق  شدهچند سال ایجاد ، معموال در طی شودنام برده میکه بیماری دژنراتیو مفصل نیز 

 و یا اضافه وزن دارند. داشتهیا آسیب دیدگی زانو  افتد که عفونتمی

این امر میشوند. تر شده و منجر به رشد خار استخوان میهای اطراف ضخیمروف، استخوانلیل رفتن غضحبا ت

ممکن  )سینوویال( ایها، حرکت زانو را محدود کند. همچنین غشاء زاللهتواند با ایجاد اصطکاک بین استخوان

ای )سینوویال( تولید است بر اثر ضخامت استخوان و رشد خار استخوان، ملتهب شده و بیش از اندازه مایع زالله

از بین رفتن پس شود. در موارد حاد، می ٬٬زانوو ورم  آوردگی آب٬٬تولید بیش از اندازه این ماده باعث بروز کند. 

ها شود. عالیم شایع آرتروز تواند منجر به تغییر شکل استخوانها، آرتروز میاستخوان تحلیل رفتن غضروف و 

به هنگام خم کردن زانو. معموال درد پس از فعالیت درد، خشکی، محدودیت حرکت و احساس سایش  :عبارتند از

 یابد.افزایش می

زانو، دو تواند مفاصل در هر دو طرف بدن )دو روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوید، می رماتیسم مفصلی:

سلول که یک بیماری خودایمنی است، دست و یا دو مچ( را همزمان تحت تاثیر قرار دهد. در روماتیسم مفصلی

شود و اغلب در کنند. این بیماری بیشتر در زنان دیده میهای بدن حمله میبدن به اشتباه به بافت دفاعی های

 کند.سالگی بروز می ۵۰تا  ۲۰سنین 

زانو شود و در  و آب آوردن ایتواند باعث استهالک غضروف، التهاب غشاء زاللهرماتیسم مفصلی میدر طی زمان 

 ها روی هم ساییده شوند.تر ممکن است استخوانمراحل پیشرفته



ای های حاوی مایع زاللهسیت به التهاب کیسهورهای مفصلی یا بکیسه التهاب های مفصلی:کیسهالتهاب 

های شود که معموال بر اثر حرکات تکراری مانند به زانو نشستن و یا آسیبمفاصل گفته می)سینوویال( در 

 شود.ناگهانی یه زانو ایجاد می

هایی طناب مانند هستند که در زانو و دیگر مفاصل، ماهیچه را به استخوان متصل میها بافتتاندون تاندونیت:

تاندونیت پاتال و یا  ها شود.اند منجر به التهاب دردناک تاندونتوهای تکراری و سنگین میکنند. انجام فعالیت

 ، التهاب و آسیب دیدگی تاندون بین استخوان کشکک زانو و استخوان ساق پا است.٬٬پرشگران زانوی٬٬

، پرش و یا انجام حرکت درد و احساس ناراحتی به هنگام باال و پایین رفتن از پله فمورال:پاتلوسندروم درد 

فمورال باشد. این سندروم یکی از مشکالت شایع در زانو پاتلوی ابتال به سندروم درد اسکوات ممکن است نشانه

 تواند به هنگام خم و راست کردن زانو منجر به احساس سایششود و میاست که درد آن در جلو زانو حس می

شود، میمی شناخته نیز ٬٬دوندگان زانوی٬٬قفل شدن زانو شود. این سندروم که به نام  و در برخی اوقات در آن

تواند به علت موقعیت نادرست استخوان کشکک در زانو، استفاده بیش از حد از زانو، ضربه و آسیب دیدگی، 

 اضافه وزن و یا استهالک شدید غضروف در کشکک ایجاد شود.

های زانو را تحت ن، معموال رباطصدمات وارد شده به زانو در ورزش و یا به علت افتادن یا ضربه دید صدمات:

داری دو استخوان ران )فمور( و استخوان نازک نی ساق پا )تیبیا( را نگهاتصال و  ها. این رباطدهندتاثیر قرار می

 بر عهده دارند. )مانند صدمه به رباط صلیبی جلویی و رباط کناری داخلی یا آسیب دیدگی مینیسک زانو(

 

 چگونگی تشخیص درد زانو

 توضیح دقیق سابقه بیماری

 )توضیح نوع درد )تیر کشیدن، حساسیت به لمس، سوزش و یا ورم 

 شودمحل دقیق درد و این که چه زمان احساس می 

 )زمان آغاز درد )و این که آیا در پی یک ضربه یا حادثه و تصادف آغاز شده است 

 شوندمواردی که باعث کاهش و یا افزایش درد می 

 

 تشخیص علت درد زانوآزمایشات برای 



 برداری با اشعه ایکسعکس 

 ام.آر.آی 

 تی اسکنسی 

 

 زانو درد درمان 

 های درمانی محافظه کارانه: روش

 مانند: های محافظه کارانه بهبود بخشید و یا درمان کرد.توان با روشبسیاری از انواع درد زانو را می

 :یسهک التهابدر مواقع آسیب دیدگی زانو و التهاب آن به دالیلی مانند آرتریت، تاندونیت یا  استراحت

های مفصلی، استراحت و خودداری از استفاده بیش از حد از زانو اهمیت فراوانی دارد. این استراحت 

 ممکن است به معنی خم نکردن و صاف نگاه داشتن زانو باشد.

 :تواند التهاب و تورم آن را، به خصوص ن یخ یا کمپرس سرد بر زانو میگذاشت سرد و گرم کردن زانو

تواند به آرام و شل گرم کردن مفصل می ،پس از ضرب دیدگی، کاهش دهد. پس از از بین رفتن تورم

 روش درمانی است.ها کمک کند، اما سرد کردن زانو بخش اصلی این کردن بافت

 توانند به التهاب بدون نسخه مانند ایبوپروفن و ناپروکسن، میهای ضد ها و دارومسکن ها:مسکن

 کاهش درد بیمار کمک کنند.

 :شود.تر میها نیز کمبا کاهش وزن فشار روی زانو کاهش وزن 

 :زانوبندهای طبی به طور کلی به دور زانو بسته شده و با حمایت از زانو میزان حرکت  زانوبندهای طبی

های زانو ضعیف هستند و یا برای جلوگیری ها معموال در مواردی که رباطنوبندکنند. زاآن را محدود می

 شوند.از قفل کردن زانو استفاده می

 :بیمارانی که دچار اختاللی در پا هستند، مانند صافی کف پا، به علت اثر بیومکانیک صافی  کفه طبی

دی استفاده از کفه طبی به با لستفاده از کف پا بر زانو میتوانند دچار زانو درد هم بشوند، در چنین موار

 اسکن پا میتواند به درمان زانو کمک کند.

 

 

 



 

 تزریق در مفصل زانو:

تواند تواند التهاب و درد زانو را کاهش دهد. تزریق گاز ازون در زانو نیز میتزریق داروهای ضد التهاب در زانو می

یک روش تزریق مفید دیگر ویسکوساپلمنت یا تزریق اسید برای کاهش درد و التهاب مفصل مفید باشد. 

شود تا ها تزریق میای بین استخوانیک ماده برای افزایش لغزندگی و ایجاد الیههیالورونیک است. در این روش 

کند. تزریق اسید هیالورونیک برای  ها کمکها را کاهش داده و به تسهیل حرکت آناصطکاک بین استخوان

 باشد.تا متوسط آرتروز مناسب میموارد خفیف 

 

 (:PRPهای بنیادی یا پالسمای غنی از پالکت )درمان با سلول

خون خود بیمار برای ترمیم و بازسازی تاندون و یا غضروف آسیب دیده به وی تزریق  یهادر این روش پالکت

برای انجام این  کند.ار را نیز آغاز میشود. این تزریق نه تنها درد را آرام کرده، بلکه روند التبام و درمان بیممی

ها جدا شوند. شود تا پالکتدقیقه در یک سانترفیوژ قرار داده می ۱۵و برای  شده نمونه خون بیمار گرفته ،تزریق

 شود.سپس پالسمای غنی از پالکت به قسمت آسیب دیده تاندون یا غضروف تزریق می

 

 فیزیوتراپی:

توانند مفید باشد. تمرینات و حرکات کششی سبک می یکاهش درد و بهبود بیمارتواند برای فیزیوتراپی می

پذیری زانو کمک کنند و همچنین باعث کاهش فشار بر های زانو را تقویت کرده و به استحکام و انعطافماهیچه

 روی مفصل شوند.

 

 جراحی:

 عمل باز ترمیم زانو یاروماتیسم مفصلی  وجایگزینی کامل و یا یک قسمت از زانو در موارد حاد آرتروز 

 در موارد ضرب دیدگی. )آرتروسکوپی(

 



 :دکتر عادل منش مرکز کنترل دردهای درمانی در گزینه

 فیزیکیدرمان های  های خوراکی یا با دارو درمان 

  اسیدهیالورونیکاسترویید یا تزریق 

 تزریق سلول( های بنیادی یا پالسمای غنی از پالکتPRP) 

 تزریق ازون 

 رادیوفرکانسی زانو 

 

 

 

 

 

 

 درد پاشنه و مچ پا

 

 درد پاشنه

 علل درد پاشنه

 شود: درد در زیر پاشنه و درد در پشت پاشنه.پاشنه درد به طور کلی به دو دسته تقسیم می

 

 :درد در زیر پاشنه 

های که بافت کند، ممکن است دچار یک یا چند اختاللی باشیدی پای شما درد میچنانچه زیر پاشنه

 کنند:پایین پا را ملتهب می

پالنتار فاسیا یا التهاب ترین علل درد پاشنه پا یکی از شایع التهاب غالف کف پا )پالنتار فاسیا(:

ها است که استخوان پاشنه را به انگشتان پا باشد. غالف کف پا نوار ضخیمی از بافتغالف کف پا می



ها شود و معموال صبحفاسیا در پاشنه یا قوس کف پا احساس می کند. درد ناشی از پالنتارمتصل می

 به ال. اولین قدم برای بیرون آمدن از تخت معموال بسیار دردناک است. علل شایع ابتبیشتری داردشدت 

های طوالنی بر روی سطوح بتونی یا سخت، مشکالت ، ایستادنزیاد فعالیت فیزیکیپالنتار فاسیا 

های ، افزایش وزن و استفاده از کفش و پاپوشپا ساق هایکف پا، سفتی ماهیچهساختاری مانند صافی 

شود اما در هستند. این بیماری اغلب در دوندگان مشاهده میخصوصا کفش های بدون پاشنه  نادرست

 عموم جمعیت نیز بسیار شایع است.

در صورت درمان نشدن پالنتار فاسیا برای مدت طوالنی، این بیماری منجر به رشد خار  خار پاشنه:

شود. خار پاشنه همیشه با پاشنه )رسوب کلسیم( در محل اتصال غالف کف پا به استخوان پاشنه می

 درد همراه نیست و معموال نباید جراحی شود.

سخت مانند سنگ در هنگام راه رفتن یا شتن پا بر روی جسمی گذا کبودی سنگی یا متاتارسالژی:

تواند بالشتک چربی زیر پاشنه را کبود کند. این کبودی ممکن است باعث تغییر رنگ بشود و دویدن می

 رود.درد آن به تدریج با استراحت از بین می

 

 :درد در پشت پاشنه 

ال تاندون آشیل به کنید ممکن است به دلیل التهاب محل اتصاگر در پشت پاشنه پا احساس درد می

در ناحیه پاشنه هایی باشد که تواند به دلیل دویدن زیاد و یا پوشیدن کفشاستخوان پاشنه باشد که می

یابد و پوست آن ناحیه در طی ایجاد درد ضخیم، تنگ هستند. این درد معموال به تدریج افزایش می

 شود.سرخ و متورم می

 

ها یا های مفصلی با ایجاد لغزندگی بین ماهیچهمفصلی یا بورسهای کیسههای مفصلی: کیسه التهاب

های مفصلی اطراف بیشتر کیسهکنند. ها جلوگیری میها از ایجاد اصطکاک بین آنها و استخوانتاندون

 های بزرگ بدن مانند مچ پا وجود دارند.مفصل

نیل ا رتروکالک اشنه به نام کیسه مفصلیمفصلی موجود در پشت مچ پا و در کنار پ کیسه

(Retrocalcaneal )تواند منجر به التهاب کیسه شود. استفاده بیش از اندازه از مچ پا میشناخته می

 کیسه مفصلی رتروکانکانیل شود. التهابمفصلی و بیماری 

 کیسه مفصلی رتروکانکانیل عبارتند از: التهابترین عالیم شایع

o  آندرد پاشنه به خصوص به هنگام راه رفتن، دویدن و یا لمس 



o افزایش درد به هنگام ایستادن بر روی نوک پا 

o سرخی و گرمی پوست پشت پاشنه 

کند. این تاندون برای راه تاندون آشیل ماهیچه ساق پا را به پاشنه پا متصل می تاندونیت آشیل:

بیماری تاندون آشیل به علت استفاده بیش از حد از پا شود. در این رفتن، دویدن و پرش استفاده می

سال و بیشتر در ورزشکاران، به خصوص  ۳۵فراد زیر اشود. تاندونیت آشیل معموال در ملتهب می

عالیم این بیماری شامل درد پاشنه در امتداد تاندون به هنگام راه رفتن یا  شود.دوندگان، مشاهده می

هنگام ایستادن بر حساس درد در صورت لمس تاندون و یا ضعف تاندون دویدن، التهاب در محل درد، ا

 روی انگشتان پا است.

 

 دهند:عواملی که احتمال ابتال به تاندونیت آشیل را افزایش می

o افزایش ناگهانی میزان فعالیت 

o دویدن بر روی سطوح سخت 

o دویدن بیش از اندازه 

o  کنند(بسکتبال بازی میپرش بیش از اندازه )یه عنوان مثال در کسانی که 

o های نادرستپوشیدن کفش 

 

 درد مچ پا

 علل بروز درد مچ پا

 گیرند.علل بروز درد در مچ پا در دو دسته کلی علل درد در زیر پاشنه و علل درد در پشت پاشنه قرار می

است. این ها و مفصل مچ پا در استخوان رباط ها کشیدگی یا پارگیپیچ خوردگی مچ پا  پیچ خوردگی مچ پا:

 کنند.های ساق را به پا متصل میها استخوانرباط

روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوید یک بیماری مزمن در مفاصل است. در این بیماری روماتیسم مفصلی: 

کند و منجر به ایجاد آسیب دیدگی، حمله می)سینوویال(  مفاصلای سیستم ایمنی بدن به اشتباه به غشاء زالله

های پا و مچ پای روماتیسم مفصلی مفصلشود. ورم، التهاب و کاهش یا از بین بردن عملکرد مفصل میدرد، 

 کند.می درگیر را بیماران از ۹۰٪

 



شود. نقرس شکلی از آرتریت است که بر اثر افزایش بیش از حد اسید اوریک در جریان خون ایجاد می نقرس:

کند. در بسیاری از افراد ها رسوب میهای بدن و مفصلمانند در بافتهایی سوزن اسید اوریک به شکل کریسال

به شکل ورم و درد بسیار شدید در انگشت شست پا  ،پس از یک بیماری و یا وارد شدن ضربه ،اولین عالیم نقرس

های بعدی ممکن است در مفاصل دیگر مانند مچ پا رخ دهد. افزایش طوالنی مدت میزان شود. حملهظاهر می

 تواند منجر به ایجاد سنگ اسید اوریک یا توفوس در زیر پوست اطراف مچ پا شود.اسید اوریک در بدن می

 پیشگیری از ایجاد درد پاشنه و مچ پا

 برای پیشگیری از ایجاد درد در پاشنه و مچ پا باید موارد زیر را رعایت کرد:

  ورزش و فعالیت سخت دیگرنوع  و یا هر پیش از دویدنبا انجام حرکات نرمشی گرم کردن درست 

 آلنگه داشتن وزن ایده 

 کنندها، مچ پا را حمایت میهای مناسب که به هنگام افتادن وزن بر روی پاپوشیدن کفش یا پاپوش 

  استفاده از کفه طبی اختصاصی در صورت لزوم 

 درمان درد پاشنه و مچ پا

وجود دارد که سرعت بهبود یافتن شما را افزایش میهای درمانی متعددی برای کاهش درد پاشنه و مچ پا روش

 دهند:

 های درمانی محافظه کارانهروش

 های طوالنی و یا ایستادن برای مدت زیاد.خودداری کردن از راه رفتن در مسافت استراحت دادن به پاشنه:

 کند.استفاده از کمپرس سرد و گرم به کاهش ورم و درد بیمار کمک می سرد و گرم کردن مفصل:

 های ساق پا و غالف کف پا برای کاهش درد مفید خواهد بود.کشش ماهیچه انجام منظم حرکات کششی:

های مخصوص از پا حمایت کرده و قوس مناسبی داشته باشد. )کفشکه ی استفاده از کفش کفش مناسب:

 ی کف پا، باید از کفه طبی. در کسانی که اختالل ساختاری در پا دارند مانند صافدویدن معموال مناسب هستند(

 استفاده کنند.

 درمان دارویی 



های کنترل درد پاشنه پا گذاشتن یخ بر روی ناحیه دردناک به همراه مصرف داروی ترین روشیکی از ساده

توان یک داروی درد مسکن مانند داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی است. در صورت مزمن شدن درد می

 کرد. نوروپاتیک نیز اضافه

 

 وسایل کمکی

گیرند( یا استفاده از مچ بند های طبی که داخل کفش قرار میکفیمانند استفاده از وسایل کمکی مانند ارتز )

 تواند به کنترل درد پاشنه و مچ پا کمک کند.می

 

 ایهای مداخلهروش

اند درد بیمار را به مفید نبودههای مسکن تواند در مواردی که دارودر پاشنه و مچ پا میای تزریق داخل ضایعه

ای را به همراه حرکات های مداخلهمیزان قابل توجهی کاهش دهد. برای دستیابی به نتایج بهتر باید روش

 کششی و تمرینات منظم انجام داد.

 (PRPهای بنیادی یا پالسمای غنی از پالکت )درمان با سلول

درمانی کم تهاجمی نوین است که امروزه بسیاری آن را برای درمان با تزریق پالسمای غنی از پالکت یک روش 

از این روش درمانی برای  دکتر عادل منشدهند. در مرکز کنترل درد درمان درد پاشنه و مچ پا ترجیح می

 و نتایج بسیار مثبتی داشته است. استفاده شده بسیاری از بیماران

بازسازی تاندون و یا غضروف آسیب دیده به وی تزریق  بیمار برای ترمیم وخود خون  یهادر این روش پالکت

کند. برای انجام این ام و درمان بیمار را نیز آغاز مییدرد را آرام کرده، بلکه روند التشود. این تزریق نه تنها می

شوند.  ها جداشود تا پالکتفیوژ قرار داده مییدقیقه در یک سانتر ۱۵و برای شده تزریق نمونه خون بیمار گرفته 

 شود.سپس پالسمای غنی از پالکت به قسمت آسیب دیده تاندون یا غضروف تزریق می

 :دکتر عادل منشارائه شده در مرکز کنترل درد های درمانی گزینه

 شود:های درمانی بدون جراحی برای درمان درد پاشنه و مچ پا ارائه میدر این مرکز بهترین و نوین ترین روش

  هااستفاده از ارتزدرمان دارویی و 

 تزریقات در پاشنه و مچ پا 



 تزریق پالسمای غنی از پالکت 

  طبی اختصاصی بیمارساخت بهترین نوع کفه 

 فیزیوتراپی 

 

 


