
تمرین اول
به پهلو روی  زمین دراز بکشید. زانوی پای باال را خم 
کنید و با دست پنجه پایتان را بگیرید و عقب بکشید. 
ثانیه  نباید گود شود. 10  توجه داشته باشید کمرتان 
ثانیه استراحت کرده و 4  وضعیت را حفظ کنید. 5 
پای  با  را  تمرین  کنید.  تکرار  را  آن  نیز  دیگر  مرتبه 

مخالفتان هم انجام دهید.

6 تمرین ورزشی آسان برای افزایش انعطاف پذیری زانوها

چگونه از سائیدگی زانو پیشگیری کنیم؟
 حمید 

مهدوی محتشم
کارشناس ارشد 

آسیب شناسی ورزشی 
و حرکات اصالحی

زانو یکی از اندام های مهم و پیچیده بدن است که در بیشتر فعالیت های روزمره مان درگیر می شود بنابراین باید از آن به خوبی مراقبت کنیم. ممکن 
است این پرسش برایتان پیش بیاید که راه های مراقبت از زانو چیست؟ جواب بسیار ساده است؛ با تقویت عضالت و افزایش انعطاف پذیری شانه 
همراه تغذیه مناسب می توان مراقب این مفصل بود. در کل، عوامل مختلفی هستند که می توانند به مفصل زانو آسیب برسانند و مشکالت گوناگونی 
برای آن ایجاد کنند اما یکی از مشکالت مهمی که افراد بسیاری را درگیر خود می کند، ساییدگی مفصل زانو است. از این رو، در شماره این هفته 
صفحه »ورزش درمانی« )بنابه درخواست های متعدد خوانندگان »سالمت«(، 6 تمرینی را که از بروز ساییدگی مفصل زانو پیشگیری می کند، انتخاب کرده ایم. توجه داشته باشید 
هدف از این مطلب، ارتقای سطح آگاهی از آسیب و اهمیت ورزش در پیشگیری از این مشکل است بنابراین در صورت هرگونه مشاهده درد باید به پزشک متخصص مراجعه کنید.

آناتومی زانو
با  ابتدا  بهتر است  بپردازیم،  زانو  معرفی و علل آسیب ساییدگی  به  آنکه  از  پیش 
ساختار زانو آشنا شوید. مفصل زانو از استخوان های ران، کشکک و ساق تشکیل 
شده است. استخوان کشکک میان 2 استخوان ران و ساق قرار دارد. به محل اتصال 
2 استخوان به یکدیگر »مفصل« می گویند. مفصل زانو به کمک عضالت، تاندون ها 
و رباط ها ثبات پیدا می کند. با حرکت دادن زانو، استخوان کشکک روی استخوان 
ران حرکت می کند و استخوان های ران و ساق روی یکدیگر می لغزند. این حرکات 
البته به منظور کاهش اصطکاک در مفاصل،  موجب اصطکاک در مفصل می شود. 
روی استخوان ها ماده لغزان و لزج مانندی وجود دارد که به آن »غضروف مفصلی« 
می گویند. حال وارد شدن فشار زیاد بر مفصل که می تواند شامل یک ضربه شدید 
باشد و حرکات مکرر تکراری یا اجرای تکنیک های ورزشی نادرست مثل اسکوات 
در بدنسازی در بلندمدت می تواند به غضروف های مفصلی آسیب برساند و موجب 
یا تخریب آن شود که در مفصل احساس صدای در  سفت شدن، تحریک شدن 

اصطالح قرچ قرچ و درد ایجاد می کند. 

علل ساییدگی زانو
• وارد آمدن ضربه مستقیم به زانو

• عدم توازن میان عضالت نزدیک کننده 
و دورکننده ران

• قرارگیری بد کاسه زانو ناشی از یک 
بیماری مادرزادی

زانو  اطراف  عضالت  ضعف   •
به خصوص همسترینگ و چهارسرران

• وارد آمدن فشارهای مکرر به مفصل 
زانو مانند فشار ناشی از دویدن، اسکی 

یا پرش

عوامل خطرساز سائیدگی زانو 
• سن

• جنسیت 
• کف پای صاف

• آسیب قبلی
• میزان باالی فعالیت )فعالیت بیش از 
حد که موجب بروز آسیب های پرکاری 

می شود.(

عالیم ساییدگی زانو  
• درد در ناحیه جلو یا اطراف زانو

• احساس درد حین باال و پایین رفتن از پله
• احساس درد زمانی که زانو خم می شود.
به خصوص حین راه رفتن یا بلند شدن 

از صندلی

تمرین دوم
روی  زمین دراز بکشید و یک پایتان را خم کنید. پای 
دیگر را باال بیاورید و با دو دست پشت پایتان را بگیرید 
و 30 ثانیه نگه دارید. در این حالت 15 ثانیه استراحت 
کرده و 3 مرتبه دیگر هم تمرین را تکرار کنید. تمرین 

را با پای مخالفتان نیز انجام دهید. 

تمرین پنجم
مشابه تصویر طاقباز دراز بکشید و به صورت زانو صاف 
یک پا را باال بیاورید.10 ثانیه در این وضعیت بمانید. 
15 ثانیه استراحت کنید و سپس 3 مرتبه دیگر آن را 
انجام دهید. تمرین را با پای مخالفتان هم انجام دهید.

تمرین سوم
روی شکم دراز بکشید. به صورت زانو صاف یک پا 
را از  زمین 5 سانتی متر بلند کنید و 10 ثانیه نگه دارید، 
سپس 15 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر هم تمرین 
را تکرار کنید. تمرین را با پای مخالف هم انجام دهید.

تمرین ششم
به پهلو دراز بکشید و یک پا را به آرامی از  زمین جدا 
کنید )پا به قدری باال بیاید که ارتفاع بین دو مچ پا 
حدود 30 تا 50 سانتی متر شود( به آرامی به حالت 
اولیه برگردید. تمرین را 10 بار و 3 مرتبه تکرار کنید. 
با  را  باشد. تمرین  ثانیه  بین هر مرتبه 15  استراحت 

پای مخالفتان هم انجام دهید.

تمرین چهارم
روی شکم دراز بکشید و دو زانو را همزمان خم کرده و 
پاشنه را به سمت باسن نزدیک کنید. 20 مرتبه حرکت 
را انجام دهید، 30 ثانیه استراحت کرده و 4 مرتبه دیگر 

هم آن را تکرار کنید.
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