
 آن اجتىاب کرد:حرکاتی کً باید از 
اص آى جا کَ دس حیي عول جشاحی تعْیط 

هفصل ساى کپسْل هفصلی ّ سباطِایی کَ 

سش استخْاى ساى سا دس هشکض کاسَ لگي 

ًگَ هی داسًذ بشیذٍ هی ضًْذ، احتوال 

ایي کَ سشهفصل جذیذ اص جای خْد خاسج 

ضذٍ ّ هْجب دس سفتگی گشدد دس بععی اص 

ضْد  حشکات ّ ّظعیت ُای بذى بیطرت هی

اکثش جشاحاى تشجیح هی دٌُذ کَ بشای 

ُفتَ بعذ اص جشاحی ّ  21تا  6حذالل 

تا صهاًی کَ بافت ُای ًشم اطشاف هفصل 

تشهین ضذٍ ّ استحکام خْد سا بَ دست 

گیشی اص دس آّسًذ هْاسد ریل بشای جلْ

. پس اص ایي هذت سفتگی هفصل سعایت ضْد

احتوال دس سفتگی هفصل بَ حذالل هی 

 سسذ.

طْل هذت هببْدی اص خن کشدى پای عول دس 

 خْد داسی کٌیذ. دسجَ 09ضذٍ بیص اص 

 

 

 

 

 

 مهچٌیي اص اًذاخنت

 بشسّی پای دیگش پا

 بپشُیضیذ.

 

ُشگض اجاصٍ ًذُیذ کَ صاًْی مشا دس مست 

س عول کشدٍ اص خط هیاًی بذى مشا عبْ

، با ایذ-کٌذ. ٌُگاهی کَ دساص کطیذٍ

لشاس دادى یک بالص دس هیاى پاُای خْد 

هفصل خْد سا دس ّظعیت صحیح ًگَ 

 داسیذ.

 

 

یا خْابیذٍ دلت کٌیذ دس حالت ایستادٍ 

. پای عول ضذٍ سا بَ داخل ًچشخاًیذ

عول ضذٍ خْد سا دس مهیطَ پٌجَ پای 

ٍ سفنت بَ ا، ًطسنت یا سٌُگام ایستادى

 طشف جلْ ًگَ داسیذ.

 
ٌُگاهی کَ بَ پطت خْابیذٍ ایذ پای 

خْد سا بطشف پای همابل  عول ضذٍ

. بشای جلْگیشی اص ایي ّظعیت  ًچشخاًیذ

یي پاُای خْد هی تْاًیذ یک بالص ب

 لشاس دُیذ.

ا بَ طشف هفصل ُش گض لسوت باال تٌَ س

، دس حالت ًطستَ عول کشدٍ ًچشخاًیذ

سعی کٌیذ کَ دتام بذى خْد سا بَ مست 

هفصل عول کشدٍ خْد بچشخاًیذ ًَ فمط 

  .باال تٌَ سا

دسجَ خن  09ُشگض هفصل ساى سا بیطرت اص 

ًکٌیذ ایي بذاى هعٌی است کَ ّلتی دس 

ُستٌذ خیلی بَ طشف جلْ خن  َحالت ًطست

 09. بشای جلْگیشی اص خن ضذى ًطْیذ

دسجَ ٌُگاهی کَ بش سّی صٌذلی ًطستَ 

 ایذ اًذکی بَ عمب خن ضْیذ.

دس خادتَ تاکیذ هی ضْد هْاسد  توجً:

باال دستْسالعول کلی بشای بیواساًی کَ 

حتت عول تعْیط هفصل ساى لشاس گشفتَ 

یت خاظ اًذ بْدٍ ّ ممکي است بٌا بش ّظع

ُش بیواس ّ با صالحذیذ پضضک تغییشاتی 

 دس آى اعوال ضْد.
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 :ورزش در مىسل

بْد مشا ااجام هِورتیي هشاحل هب یکی اص   

. ّلتی اص ععالت ّسصش دس هٌضل است

استفادٍ ًطْد ظعیف ضذٍ ّ ًمص محایتی 

. د سا دس حشکت بذى اص دست هی دٌُذخْ

عول جشاحی هطکل هفصل ساى مشا سا حل هی 

کٌذ ّلی اگش ععالت سا با ّسصش تمْیت 

. یذ مهچٌاى ظعیف بالی خْاٌُذ هاًذًکٌ

کَ هبرتیي ّسصش پس اص  فشاهْش ًکٌیذ

 جشاحی هفصل ساى ساٍ سفنت است.

دس ایٌجا تعذادی اص حشکات ّسصضی  سا 

کَ اغلب پضضکاى بشای بیواساًطاى جتْیض 

هی کٌٌذ آهْصش هی دُین حال اگش دس طی 

ُفتَ اّل پس اص جشاحی سعی کٌیذ کَ  8

لسوت اص ّسصش ُای صیش سا  3سّصاًَ 

س هببْدی تْام با ساٍ سفنت ااجام دُیذ د

مشا ًمص هْثشتشی خْاُذ داضت . مهچٌیي  

با ااجام دلیك ّ کافی ایي حشکات هی 

تْاًیذ دس کْتاٍ تشیي صهاى اص 

ّابستگی بَ اطشافیاى کاستَ ّ بصْست 

کاسُای سّصهشٍ خْد سا ااجام هستمل 

 .دُیذ

پضضک مشا ممکي است بشًاهَ ّسصضی   

دیگشی تْصیَ منایذ ّسصش ُا سا طبك ًظش 

 .هعاجل خْد ااجام دُیذپضضک 

 

 :ورزش مچ پا

سّی ختت دساص بکطیذ ّ اًگطتاى پای   

بَ مست پاییي  بَ مست صاًْ ّ سپس ساخْد 

 .ّ چشخطی حشکت دُیذ

سعی کٌیذ با اًمباض ععالت ساى ّ ضکن ّ 

ساق خْد سا بطْس هستمین اص ختت یا 

 صهیي بلٌذ کٌیذ.

 

  :ورزش زاوو

بَ پطت دساص بکطیذ ّ صاًْ خْد سا با 

هٌمبط کشدى ععالت ساى ّ ساق پا بَ 

ا بشای پاییي فطاس دُیذ ّ ایي حشکت س

آصاد کٌیذ ثاًیَ اداهَ دادٍ ّ سپس  6

  باس ااجام دُیذ 5ایي حشکت سا 

 
 :ورزش عضالت باسه

 

دس حالی کَ دساص کطیذٍ ایذ ععالت 

باسي خْد سا تا جایی کَ اهکاى پزیش 

هشتبَ  5است هٌمبط کٌیذ ایي حشکت سا 

 تکشاس کٌیذ.

 

دس حالی کَ دساص کطیذٍ ایذ پای عول 

ضذٍ سا مجع کشدٍ ّ باص کٌیذ ایي حشکت 

 باس تکشاس کٌیذ. 5سا 

 
دس حالی کَ دساص کطیذٍ ایذ یک حْلَ 

سا بَ صْست لْلَ ای پیچیذٍ ّ صیش 

صاًْ خْد لشاس دُیذ دس ایي ّظعیت 

هٌمبط کٌیذ کَ ایي ععالت پای خْد سا 

اًمباض هٌجشبَ باال آهذى پا هیطْد 

ثاًیَ اداهَ دادٍ ّ  5ایي حشکت سا 

سپس آصاد کٌیذ تکشاس ایي حشکت بَ 

  باس تْصیَ هی ضْد. 5تعذاد 

 

 
دس حالیکَ بَ پطت خْابیذٍ ایذ ّ 

طت ضست پای مشا بطشف باال است پای گاً

عول ضذٍ سا بَ آُستگی ّ تا جاییکَ 

پای همابل دّس کٌیذ ّ  هی تْاًیذ اص

 جمذدًا بَ خط ّسط بشگشداًیذ.

 

 
دس حالیکَ سّی صٌذلی ًطستَ ایذ پای 

عول ضذٍ خْد سا بَ آساهی باال آّسدٍ 

ّ صاف کٌیذ ّ جمذدًا بشسّی صهیي 

باس تکشاس  5بگزاسیذ ایي حشکت سا 

 کٌیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 


