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 اصاتة االرتطة انمتصانثة نهركثة



اصابة االربطه المتصالبه تعد من االصابات الرٌاضٌه الشائعه 

من إصابات الركبة وتكون % 20حٌث تمثل هذه اإلصابة 

وتعد الرٌاضة بمختلف , االربطه المتصالبه امامٌه وخلفٌه

.أنواعها من األسباب الرئٌسٌة لحدوث هذه اإلصابة  



 اصاتة االرتطه انمتصانثه

هو تمزق كلً فً أحد الرباطٌن فً مركز المفصل, والذي 

ٌربط الجزء األخٌر من عظم الفخذ مع عظم القصبة وتختلف 

التواءات الرباط المتصالب فً تصنٌفها حسب الشدة فهً 

تمتاز دائماً بالتمزق الكامل, حٌث ٌتمزق الرباط إلى جزئٌن, 

أما التواءات الرباط المتصالب الخلفً فهً اقل شٌوعاً ولكن 

غالباً ما تالحظ عند الرٌاضٌٌن المعاد تأهٌلهم وٌتم عالجها كما 

.فً إصابة الرباط المتصالب األمامً  





 اسثاب حذوث االصاتة

التنس, كرة )تحدث اإلصابة عند تغٌٌر االتجاه أثناء الجري فً 

وتحدث اإلصابة اٌضا عندما ٌثبت القدم ( السلة, الكرة الطائرة

وترافق اصابة االربطه , ودوران الجزء األمامً من الساق

المتصالبه تمزق المحفظه الزاللٌه المغلفه للمفصل مما ٌسبب 

فقدان االتزان الحركً الفسٌولوجً لمحور ارتكاز مفصل 
.الركبه وٌستلزم التدخل الجراحً   



 انعوامم انتي تزيذ من احتمال انتواء انركثة

ضعف األربطة المفصلٌه -  

ضعف العضلة الفخذٌة -  
عدم توازن العضالت بٌن الساقٌن فً حالة إصابة سابقة -  



 األعراض

ألم موضعً حال وقوع اإلصابة -  

الشعور بان الركبة قد انفصلت جانباً مع صوت الطقطقة -  

عدم الثبات وعدم القدرة على المشً بدون ,فقدان الوظٌفة -

.مساعدة  

 6-4وٌصل إلى أقصاه خالل ,( ساعة 2-1)تورم بعد  -

.ساعات مما ٌعرقل المشً عند المصاب بدون مسند  
 



 مضاعفات اإلصاتة

قد ٌحدث إصابة فً الرباط االنسً الوحشً بالنزف او تمزق  

 فً الغضروف الهاللً  



 انعالج

الثلج والراحة والرفع -  

اخذ العقاقٌر الالزمة إلزالة األلم -  

.تستخدم الجراحة إلصالح االجزاء المتمزقه  

أسبوع( 2)التثبٌت بعد الجراحة ولمدة  -  

اسابٌع قبل العودة إلى ( 3)تمارٌن إعادة التأهٌل لفترة  -

.الفعالٌات التً تسبب ضغط شدٌد على الركبة  

من إعادة التأهٌل  شهراً ( 2-1)بعد الجراحة فان فترة  -

ٌستطٌع الرٌاضً القٌام بفعالٌات شدٌدة مثل الركض وقٌادة 
 الدراجات



 تمزق انرتاط انمتصانة االمامي

الرباط المتصالب االمامً هو واحد من اربع من األربطة 

الداعمة للركبة والتً تثبت الركبة وتمنع من الحركة الزائدة 

وٌقع داخل الركبة وٌصل عظمة شظٌة الساق بعظمة , فٌها 

كذلك ٌعمل على . الفخذ وٌمنع عظام الساق من التزحلق لألمام
.اتزان المفصل   



 اسثاب االصاتة

:ٌتعرض الرباط المتصالب االمامً لالصابه لالسباب االتٌه   
وتحدث اإلصابة نتٌجة حركة غٌر طبٌعٌة قوٌة , االلتواء الشدٌد  -

مما ٌؤدي الى انعدام المقاومة لألربطة وعادة تتأثر األربطة 
.المعاكسة للحركة التً ٌقوم بها الالعب   

.نتٌجة صدمة مباشرة او رض خارجً -  
القدم باألرض وٌتبعها حركة دوران قوٌة ( تنغرس ) عندما تثبت  -

.نتٌجة تغٌر اتجاه الجسم بسرعة فائقة   
 

تحدث هذه اإلصابة فً لعبة كرة السلة وفً كرة القدم اكثر شٌوعاً 
وذلك بسبب االحتكاك الجسدي بٌن الالعبٌن مما ٌسبب تمزق 

.الرباط فٌؤدي الى عدم ثبات الركبة   



 

 االعراض وانمضاعفات
عالٌة فً الركبة عند تمزق الرباط ( طقطقه )ٌسمع المصاب صوت 

 
اختالل بالتوازن خاصة عند محاولة , شعور بعدم ثبات الركبة  -

  .تغٌٌر اتجاه الجسم او أثناء صعود السلم 
ألم مع تورم الركبة نتٌجة نزٌف ناتج من تمزق االوعٌة الدموٌة  -

وٌظهر هذا التورم خالل وقت قصٌر بعد اإلصابة نتٌجة للنزف 
  . الداخلً بالركبة

قد ٌصاحب االصابه تمزق فً االربطة االخرى او قطع فً  -
. الغضروف الهاللً الوحشً  

ولكن اعراض , اسابٌع من االصابة  4 - 2ٌختفً االلم والتورم بعد
.عدم ثبات الركبة عند تغٌر اوضاع الرجل قد تستمر  



 تشخيص اإلصاتة 

تتم دراسة وتشخٌص هذه اإلصابة عن طرٌق التارٌخ المرضً 

وٌعتبر التورم مؤشر جٌد النه ( العٌادي)و الفحص اإلكلٌنٌكً 

وتشخص إصابة الرباط , ٌحدث خالل ساعتٌن بعد اإلصابة 

الصلٌبً األمامً للركبة بالفحص السرٌري وٌتمٌز تمزق 

الرباط الصلٌبً االمامً عند جلوس المصاب بثنً الركبه 

درجه بتحدب عظم الساق لالمام قٌاسا بعظم الفخذ  90بدرجة 

, اما فً حالة تمزق االربطه المتصالبه الخلفٌه ٌحدث العكس 

وٌشخص كذلك بأستخدام أشعة الرنٌن المغناطٌسً أو المنظار 
.لتشخٌص اإلصابات األخرى المصاحبه   



 درجات االصاته

 تحدث اإلصابة بدرجات مختلفة الشدة

:التمزق الجزئً   

-4ٌعالج التمزق الجزئً بالرباط الدائري لمفصل الركبه ولمدة 

اسبوع وفً حاالت التمزق الجزئً فان الالعب ٌضطر  5

.لالبتعاد عن المالعب لفتره ال تقل عن ستة اسابٌع  
 



 انتمزق انكهي

 

ٌعالج التمزق الكلً فً االربطه المتصالبه بالجراحه ثم ٌثبت 

وهذه اإلصابة من اإلصابات التً تضطر الالعب ,بعد ذلك 

االبتعاد عن المالعب مدة طوٌلة قد تصل السنة فً اإلصابات 
.الشدٌده   



 انعالج انجراحي

هناك عدة عوامل تحدد اذا كان المصاب ٌحتاج الى تدخل 

جراحً او ال منها عمر المصاب والنشاط الرٌاضً, قدرة 

واستعداد المصاب على مزاولة تمارٌن التأهٌل الطبٌعً بعد 

.العملٌة الجراحٌه, درجة اإلصابة األخرى فً الركبة  



وٌعالج التمزق الكلً للرباط بالتدخل الجراحً وذلك بإعادة 

الرباط وزرع رباط آخر لذا تتم العملٌه باالستعانة بأوتار الركبة 

أو أوتار القدم للتعوٌض عن إصابة الرباط المتصالب األمامً, 

كما ٌمكن ان ٌتم الزرع من قبل متوفى آخر حٌث ٌشترط 
.تطابق األنسجة   



ٌتعرض المفصل بعد المداخلة الجراحٌة لتغٌرات وعملٌات 

وتحتاج عملٌات الرباط المتصالب , التئام معٌنة تستغرق زمنا

إلى ثالثة أسابٌع للعودة للحٌاة الطبٌعٌة وٌحتاج الرٌاضً الى 

ستة أشهر للعوده الى نشاطه وبعد العالج الجراحً ٌخضع 

الالعب لبرنامج عالج طبٌعً مكثف إلعادة التأهٌل للرباط 

  شهر تحت إشراف 12إلى  6الصلٌبً تصل الفترة من 

.متخصص باإلصابات الرٌاضٌة   


