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سانتی متري  15-8شکستگی در این ناحیه در 

پایینی استخوان ران ایجاد می شود. شکستگی در 

  طوح مفصلی را درگیر می کند.این ناحیه معموال س

  مکانیسم آسیب:

در افراد جوان این شکستگی معموال به دنبال 

مثال در  ضربه اي با انرژي زیاد اتفاق می افتد

تصادفات اتومبیل این شکستگی ایجاد می شود. 

در بیماران مسن این نوع شکستگی معموال بدنبال 

دن ضرباتی با انرژي پایین ایجاد می شود مانند افتا

  ساده

  :درمان

  ازاروز اول بعد از عمل جراحی تا هفته اول:

  حرکات فعال صاف کردن زانو بصورت کامل

درجه  90-60و خم کردن زانو بین زوایاي 

 انجام می شود.

 .از حرکت غیرفعال اجتناب گردد 

  هیچگونه ورزش مقاومتی در این مرحله

 انجام نمی شود.

  تحمل وزن روي اندام شکسته انجام نمی

 شود.

  هفته دوم:

 از حرکت غیرفعال اجتناب شود.  

  درجه خم  90- 60حرکات فعال زانو بین

کردن زانو و صاف کردن کامل زانو انجام 

 می شود.

  تمرینات انقباضی عضله روي ران در

وضعیتی که بیمار به صورت طاق باز 

می خوابیده و زانو کامال صاف است انجام 

 .شود

 .تحمل وزن مشابه هفته اول می باشد 

  :8-4هفته 

  90هفته باید تا  4مفصل زانو در این مدت 

 درجه خم شود.

  حرکات فعال و فعال کمکی خم شدن و

صاف شدن زانو در صورتیکه شکستگی با 

 ثبات باشد انجام گردد.

  تمرینات انقباضی عضالت جلو و پشت ران

 انجام می شود.

  :12-8هفته 

 ین مرحله حرکات غیر فعال به آرامی در ا

 آغاز می شود.

  انقباضات عضالت اطراف زانو ادامه پیدا می

کند و کماکان تحمل وزن روي اندام 

 .شکسته انجام نمی شود
 جهت بیماران



 

 

  :16-12هفته 

  در این مرحله حرکات فعال و غیرفعال باید

انجام گردد و به بیمار تاکید شود که زانو 

 شود.باید بصورت فعال کامال صاف 

 .تمرینات مقاومتی پیش رونده انجام گردد 

  تحمل وزن روي اندام شکسته به طوري که

فقط نوك انگشتان روي زمین باشد انجام 

می شود و تا تحمل وزن کامل ادامه پیدا 

  می کند.

  

  

 

  

  

  

 


