
 

 برای ایجاد ، تحرک واستحکام دوباره ، درمفصل زانو بعد از عمل جراحی ،اجرای مرتب یک برنامه تمرینی

 2دقیقه  30تا  20بسیار مهم میباشد.بیشترین این برنامه را میتوان در منزل انجام داد. ما پیشنهاد میکنیم 

بار در روز تمرین شود.برنامه ها راحت در نظر گرفته شده اند که شما به راحتی بتوانید اجرا کنید.شما  3تا 

بدست بیاورید.تمرینات کم کارساز نیست وتمرینات زیاد میتوانید برنامه را بدلخواه تنظیم نمائید.اندازه را باید 

ضرر دارد.چنانچه درد داشتید تمرین نکنید.چنانچه تعداد تمرین را باال بردید و با درد مواجه شدید از تمرین 

کردن دست بردارید، تا زمانیکه درد برطرف شود.از زانویتان مراقبت کرده و آنرا سرد نگهدارید.با باند)کشی(آنرا 

 .یچیده و پا را باالتر از سطح بدن قرار دهیدپ

  

 

 

 )تقویت کننده عضالت خم کننده زانو )همسترینگ

تکان بخورد. روی زمین نشسته و  نباید زانو –در این تمرین حالت باید حفظ شود)هیزو متریک ، استاتیک( 

در زانو خم شده باشد. حال پاشنه ها را بزمین فشار  0درج 10یا دراز بکشید ، پا ها زاویه داشته باشند، تقریباً 

 10ثانیه نگهداشته ، سپس شل کنید .تمرین را  5داده و عضالت پشت ران را منقبض کنید. این انقباض را 

 .بار تکرار کنید

 )آرتروسکوپی) تمرینات برای زانوهای عمل شده 

 

    تمرینات برای مبتدیان

http://varzidegi.com/%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF/52-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88/111-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%28%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C%29


 

 

 چهار سر ران (Quadriceps)ت راست کننده زانوتقویت عضال

بر روی شکم خوابیده ، زیر قوزک پا ی عمل شده ، حوله ای گرد کرده بگذارید. حال قوزک را به حوله فشار 

ثانیه نگهدارید. سپس عضالت را شل کرده و تمرین را  5حالت را  .دهید . پایتان تا حدً امکان کشیده باشد

 .بار تکرار کنید 10

 

 (در حالت دراز کش) پای کشیده شده را بلند کنید

به پشت قرار گرفته ، پای عمل نشده را با زاویه روی زمین قرار دهید)کف پاها روی زمین( ، پای عمل شده 

ثانیه نگهدارید .حال بحالت  5سانت از روی زمین بلند کرده  15کامالً کشیده روی زمین . پای کشیده شده را 

بار این کار را انجام دهید.( دوباره از  3سانت باال و مکث ) 3سانت باال و مکث دوباره  3مرتبه پله کانی هر 

 .بار این تمرین را تکرار کنید 10همین پله ها بجای اوًل برگردید . 

 

 تقویت عضالت باسن

ثانیه نگهدارید  5انقباض را برای  .به پشت دراز کشیده ،کف پا ها روی زمین ، و عضالت باسن را منقبض کنید

 . بار تکرار کنید 10. تمرین را 



 

 

 ()درحالت ایستاده پای کشیده را بلند کنید

صاف ایستاده )چنانچه نیاز باشد با دست بجائی تکیه دهید( بآرامی پای عمل شده را باال ببرید سپس بحالت 

 . بار تکرار 10اوًل برگردید . 

 

 

 

 حالت درازکش دراز کردن زانو در

ثانیه  5به پشت خوابیده ، حوله ای تا شده را زیر پای عمل شده قرار دهید .حوله را بزمین فشار داده و 

 .بار تکرار کنید 10نگهدارید.بحالت اوًلیه برگردید. 

 

 زانو زدن در کنار صندلی

 مرینات تکمیلیت

 



 

ن پا جلوتر ها از انگشتابا دست ها، پشتی صندلی را گرفته ،ناف بداخل کشیده شود، زانوها کمی خم)ران 

درجه خم نشوند..استراحتی کوتاه  90داشته،سپس بجای اوًل برگردید.زانو ها بیشتر از ثانیه نگه 10-5نرود(. 

 .بار تکرار کنید 10نموده و سپس 

 

 کشش عضله چهار سر در حالت ایستاده

ای دیگر را از زانو خم کرده و روی پای عمل شده ،در مقابل دیواری ایستاده و یک دست را بآن تکیه دهید.پ

ثانیه حفظ 5پاشنه را بطرف باسن بکشید تا کشش را روی عضالت جلوی ران احساس کنید. حالت را 

 .بار تکرار 10کرده،استراحتی کوتاه ، سپس 

 

 ران خم، روی یک پا

کمی خم  روی پای عمل شده ایستاده و دست ها را روی پشتی یک صندلی محکم تکیه دهید.پای سالم باید

شده باشد.برای تعادل بهتر میتوانید ، پنجه پای خم شده را روی زمین بگذارید.آهسته زانو بزنید)زانو کمی 

 10خم(در این حالت پا را از زمین بلند نکنید.پا را زیاد خم نکنید.آرام بحالت اولیه برگردید.استراحت کرده.

 .بار تکرار کنید

 



 

 پله باال

سانت( با پای عمل شده باال بروید و با پای  15ایه کوچک ایستاده )تق:تقریباً ارتفاع جلوی پله و یا یک چهارپ

 .سالم به جای اول برگردید. با قوی شدن پا و مفصل زانو ، ارتفاع چهار پایه را زیاد کنید

 

 پله باال ،از کنار

را روی چهارپایه قرار داده ،با  سانت ارتفاع( ایستاده ،پای عمل شده 15از کنار، جلوی پله و یا یک چهار پایه)

 یار تکرار کنید 10پای سالم بجای اول برگردید.با قوی شدن پا ومفصل زانو ارتفاع را زیاد کنید.

 

 کشیدن زانو،نشسته

روی یک صندلی نشسته،پای عمل شده را روی صندلی دیگر با ارتفاع کوچکتر قرار دهید)بدون صندلی نیز 

 .بار تکرار کنید 10ثانیه نگهدارید.آرام بحالت اول برگردید.  5امالً بکشید و امکان پذیر میباشد( پا را ک

 

 کشش ،خم کردن زانو، در حالت درازکش



 

به پشت خوابیده ، کف پای سالم را روی زمین بگذارید.پای عمل شده را از مفصل ران خم کرده وزیر گلوئی 

ثانیه نگهدارید.ضربه 5وئی زانو کشش را حس کنید. زانو را با دست ها گرفته و زانو را صاف کنید.تا در گل

بار تکرار کنید.با پای دیگر تکرار کنید. چنانچه کشش را احساس نکردید.در مفصل  10نزنید.استراحت کرده و 

 .لگن کمی بیشتر خم شوید

 

 دیوار تکیه داده شوده کشش خم کننده زانو در حالت دراز کش.پا ب

ه پشت قرار بگیرید . کف پای سالم را روی زمین قرار دهید .پاشنه پای در چهارچوب یک در،روی زمین ب

عمل شده را روی دیوار بگذارید.باسن را به دیوار نزدیک کنید.زان را یکشید . وقتی کشش را در گلوگاه 

ر بار تکرار کنید. هرچه بدیوار نزدیک ت 10ثانیه نگهدارید.استراحت کرده و  5زانو)زیر زانو( احساس کردید 

 .باشید.کشش بیشتر خواهد بود..با پای دیگر نیز تکرار کنید

 

 تمرین با دوچرخه و یا دوچرخه ثابت

چنانجه این امکان را دارید که با دوچرخه ثابت تمرین کنید،نکات ذیل را باید رعایت کنید. زین را طوری 

باشد.یک دور کامل جهت تست تنظیم کنید که پاهای کشیده)در پائینترین نقطه پدال( با پدال مماس 

بزنید.در ابتدا درجه را طوری تنظیم نمائید که راحت بتوانید پدال بزنید.بمرور زمان میتوانید، سخت تر کنید. 

 : دقیقه برسید 20دقیقه اضافه کنید تا نهایتا به  1دقیقه رکاب بزنید.سپس روزانه  10در ابتدا 



 

 

 (د زانو بعد از عمل جراحی میباشد)بعد از دو هفتهراه رفتن تند تمرین بسیارعالی برای بهبو

 .شنا کردن)ولی نه شنای قورباغه(همانند راه رفتن و دوچرخه سواری برای زانو بسیار مفید میباشد

هفته بعد از عمل نباید انجام پذیرد، بخاطر ضربه هائی که به پا وارد میشود و سپس  8-6دویدن تا زمان 

 .داثرش روی زانو نمایان میشو

سعی کنید ، دوچرخه سواری، راه رفتن،راه رفتن تند و یا شنا راقدم بقدم در تمرین هایتان بگنجانید. ورزش 

هستند ، مثل فوتبال باید در مصدومیت های سنگین و مزمن ،انجام  "بایست و بدو"هائی که باصطالح 

 .نپذیرد

 
 

 

 هیأت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه


