آرتروز زانو

آرتروز زانو چیست؟
به دویل وجود غضروف مفصلی یک زانوی ساوم
به راحتی میتواند خم و راست شود  .این عنصر
دو انتهای استخوان های تشکیل دهنده مفصل
زانو را می وشاند  .همچنین بین استتخوانها دو
قطعه cشکل منیسک وجود دارد که به عنوان
جاذب فشار عمل میکند .استا مشتکالت در
بیماری آرتروز ،فرستودگی و تخریتب همتین
غضروف بین مفصلی می باشد.
چگونه ایجاد میشود ؟
فرسودگی و تخریب غضروف مفاصل با افتزایش
سن ،ایجاد می شود .اگر غضروف بطور کامتل از
بین برود ،استخوانها مستقیما روی هم حرکتت
میکنند ،در نتیجه با فرسوده شتدن غضتروف،
حرکت استخوانها روی هم دردناک خواهد شد .

برای ترمیم غضروف از دست رفتته استتخوانها
شروع به رشد به ستمت بیترون میکننتد و بتر
جستگیهای دردناکی به وجود می آورنتد  .کته
این برجستگی ها و اوتهاب اطراف آن نیز سبب
افزایش درد در محل زانو می شود.
عالئم :از عالئم شایع آرتروز زانو درد و خشکی
می باشد  .عالئم در ابتدای صبح و بعد از متدتی
عدم فعاویت بدتر میشود .

آسیب:آسیبهای ورزشی به زانو ریسک ابتال بته
آرتروز را می افزاید .
وزن :افزایش وزن با افتزایش فشتار بته زانتو
ریسک ابتال به آرتروز را می افزاید.
استفاده بیش از حد از زانو :حرکات تکراری در
بعضی مشاغل که با بلند کتردن و جابته جتایی
اجسام همراه است نیز ریسک ابتال به آرتروز را
می افزاید.
بیماریهای دیگر :سایر بیماریهتا ماننتد نقتر
،عفونت مفصل زانو و  . . .هم افزاینده ریستک
آرتروز هستند .
اهمیت تشخیص به هنگام
با توجه به افزایش شدت بیماری با گذشت زمان
 ،تشخیص زود هنگام آن ضروری استت .شتر
حال و معاینه و تهیه عکس رادیتو وتو ی جتز
ملزومات تشخیص آرتروز است .
درمانهای رایج آرتروز زانو

علل آرتروز زانو چیست؟
عوامل زیادی ریسک بروز آرتتروز را افتزایش
میدهند :
سن :توانایی غضتروف بترای تترمیم آستیب
دیدگی با افزایش سن کاهش می یابد .به طتور
معمول آرتروز در افتراد مستن و تا بته ستن
گذاشته دیده میشود .
ارث  :نهتتای خاصتتی بتته آرتتتروز وابستتته
اند.صفات ارثی مانند زانوی رانتزی و ضربدری
ریسک ابتال به آرتروز زانو را می افزایند .

اگر چه درمان قطعی برای آرتروز وجود ندارد اما
راهکارههایی جهت کاهش درد  ،خشکی مفاصل
و بهبود دامنه حرکتی وجود دارد ،درمان بترای
هر فرد متفاوت است :
تغییرات سبک زندگی :اگردرد سبک زندگی روزمره
را مختل نکرده باشد تغییر در روش زندگی و حمایتت از
زانو باعث کند شدن روند بیماری می گردد .
تمرینات سبک :انجتام تمرینتات ستبک بتا تقویتت
عضالت اطراف زانو ،باعث می شود تا در حتین فعاویتت
های روزمره فشار کمتری به مفصل وارد شود.

کاهش وزن :با کتاهش وزن ،فشتار و استتر
کمتری بر روی زانو و مفاصل آن وارد می شتود.
از این رو کاهش وزن یکی از توصیه های اصتلی
به بیمارن دچار آرتروز زانو می باشد.
تغییر در محیط زندگی:تغییرات باید بته گونته
ای باشد که از فعاویت های تکراری کته ستبب
ایجاد استر بر روی مفصتل زانتو متی شتود،
بکاهد .استفاده کمتر از لته هتا از جملته ایتن
تغییرات می باشد.
دارودرمانی:شامل استتفاده از داروهتای ضتد
اوتهاب غیر استروئیدی به منظور کتاهش درد و
اوتهاب و مکمل های غذایی مانند گلتوکزامین و
کندروتین سووفات است .الزم به ذکر است این
داروها حتما باید توسط زشتک شتما تجتویز
گردد.
توانبخشی  :منظور ازاین درمتان  ،استتفاده از
مداویته های مختلف فیزیوترا ی  ،ویزر درمانی و
تمرین دادن به زانو با هدف کاهش اوتهاب و درد
و همچنین تقویت عضالت استت .گاهتا ماستا
درمانی عضالت ا که بته شتکل ثانویته دچتار
مشکل شده اند به کمتر کردن خشکی مفاصل و
بهتر شدن تحرک آن کمک می کند .
استفاده از وسایل کمکی :اکثر افراد مبتتال بته
آرتروز زانو از رانتزی شدن اهای خود شکایت
میکنند که این مورد با کتاهش فضتای داخلتی
مفصل زانو نسبت به خارج آن ایجتاد میشتود .
یشگیری و اصال این مشتکل بتا استتفاده از
زانوبند های مخصوص  ،کفی و صندل مخصوص
هر فرد امکانپذیر است.

که این وسایل کمکی در مرکز جتامع توانبخشتی
امید توسط متخصصین ارتو دی فنی برای هر فرد
طراحی و تووید می شود.

جراحی  :درمورد مفاصلی که غضروف به طور کامتل از
بین رفته و سطو استخوانی به هم رسیده اند و دیگتر
فرد قادر به خم و راست کردن زانتو نیستت جراحتی و
تعویض مفصل مدنظر قرار می گیرد .

عالوه بر درمانهای رایج  PRP،و گاز ازن داخل
مفصل تزریق میگردد .
توجه به ستاختمانهای اطتراف مفاصتل بتوی ه
عضالت و بورسها که ثانویه به آرتروز دچار درد
می شوند .

تزریق استروئید :کورتیزون با اثر ضداوتهابی شدید می
تواند در مواردی که بته درمانهتای معمتول استخگو
نیستند به خوبی عمل کنتد و شترایط بیمتار را بترای
مدتی بهتر کند .
:PRPدر این روش مقداری از خون بیمتار بته منظتور
تقویتتت و تغلتتیک فاکتورهتتای رشتتدی در دستتتگاه
سانترفیو قرار گرفته و سپس داخل مفصل تزریق متی
گردد تا به ترمیم و کاهش عوارض ناشی از خشکی زانو
کمک کند .ماندگاری این روش با توجه به شترایط هتر
بیمار متفاوت بوده و بین یک تا دوسال است .
تزریق گاز ازن :گاز ازن با اثتر لوروترا یتک موجتب
افزایش خونرسانی و نفوذ ذیری فاکتورهای رشتدی در
زمان تزریق و کاهش اوتهاب می گتردد .همچنتین بتا
بهبود گردش خون ستبب تستهیل در فراینتد تترمیم
غضروف آسیب دیده می شود.
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