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ابلعضالت إلهيلكية أ و إلعضالت بعظام إلهيلك إلعظمي تسمى ترتبط إ ن إلعضالت إليت 

 عن إحلركة بصورة عامة.ويه إملسؤوةل  إل رإدية

 

ويه وحدة إلتقلص إلعضيل, وأ ن  إل لياف إلعضليةوتتكون إلعضةل إلوإحدة من مجموعة من 

ولك عضةل تتكون  ابحلزمة إلعضليةمجموعة من إل لياف إلعضلية ترتبط مع بعضها بنس يج رإبط تسمى 

 .إحلزم إلعضليةمن مجموعة صغرية من 

 

أ و أ كرث وهذإ إلوتر عبارة عن نس يج ليفي رإبط متني  بوتر وإحدتنهتيي إلعضةل من جانبهيا لكهيام 

وإلوتر إلبعيد عن مركز  ابملنشأ  هل إلقدرة عىل إلتحمل وإلشد, ويسمى إلوتر إلقريب من مركز إجلسم 

 .ابملدمغإجلسم 

 

 غالف إلعضةل.ويغلف إلعضةل من إخلارج وحييط هبا غشاء ليفي رقيق وقوي يسمى 

لعضةل قد تصاب بأ ي جزء من مكوانهتا إلسابقة مما يؤدي إ ىل فقدإهنا ومما ذكر سابقا فأ ن إ

ل حدى أ و مجيع ممزيإهتا إلفسلجية اكلنقباض والانبساط وفقدإن إلنغمة إلعضلية وإملطاطية 

 والانعاكس إلعصيب إلعضيل.

 

 إ صاابت إلعضالت



  
 

ويه قدرة إلعضةل عىل إلتقلص والانبساط وهذإ ما يسمى ابلنغمة إلعضلية )كام  وظيفة إلعضالت:

 ذكران سابقا( وتكون بقدر معني ويف إملدى إذلي تسمح به إلعضةل.

 

 -يت:وحسب ماكن توإجدها يف إجلسم ويه كام يأ   عدة أ شاكل تتكون إلعضةل من أ شاكل إلعضالت:

 

 إلعني إدلويرية   Circular  =Orbicularis Oculi إدلإئرية 

 إدلإلية Multipennate  = Deltoid متعددة إل واتر 

 إملس تقمية إلفخذية  Bipennate  =Rectus Femorisذإت إلوترين 

 إلرإحية بني إلعظام  Unipennate = Palmar Interosseousإل حادية إلوتر 

 صدرية إلكربى إل  Triangular   =Pectoralis Majorإلثالثية 

 إملس تقمية إلبطنية Parallei   =Rectus Abdominalsإملتوإزية 

 إلعضةل إلعضدية Fusiform   =Biceps Brachiiإملغزلية 

 



 
 

رإديةإلعضالت إمللساء  أ نوإع إلعضالت: كعضالت إجلهاز إلهضمي وإلبويل وإلعضالت إخملططة  إلالإ 

إل رإدية إليت حترك إجلسم وبنوعني من إل لياف إلبيضاء رسيعة إلتقلص وإدلإكنة )إمحلرإء( إليت حتفظ 

 إجلسم بتقلصاته إملس مترة وإلطويةل كعضالت إجلذع إخللفية ومث إلعضةل إلقلبية.

 

    

     
 



   
 

 
 

ويف اكفة أ نوإع وتعترب إ صاابت إلعضالت من إل صاابت كثرية الانتشار وإحلدوث بني إلرايضيني 

ويرجع ذكل إ ىل أ ن إلعضالت يه إل دإة إملامرسة إلرايضية تدريبا اكن أ و منافسة أ و رايضة تروحيية. 

 كة إل نسان.إلرئيس ية إملنفذة ملتطلبات إل دإء إلراييض, حيث أ هنا أ حدى إملكوانت إلرئيسة يف حر 

عن إلعضالت غري إملدربة, وتعترب إلعضالت إملدربة أ قل عرضة لال صاابت حبمك تكويهنا إلقوي 

حيث يزيد إلتدريب إلراييض من جحم إل لياف إلعضلية وتطوير إلتوإفق إلعضيل إلعصيب إذلي يعد 

 إلعنرص إلهام من عنارص إللياقة إلبدنية للراييض.

بصورة شائعة يف إملالعب كنتاج طبيعي ل س باب عديدة س نذكرها وتتكرر إل صاابت إلعضلية 

 لحقا.

 

 

 -إل س باب إلعامة ل صابة إلعضالت ويه:



 ضعف أ و فقد إلنغمة إلعضلية. .1

 زايدة إجلهد إذلي تبذهل مجموعة إلعضالت. .2

 عدم إلتوإفق بني إلقدرة إلعضلية وإلضغوط إلوإقعة علهيا. .3

 بقة.إ هامل إل صاابت إلعضلية إلصغرية إلسا .4

 

 -وهذه إل س باب يرتتب علهيا ما يأ يت:

 .إلعضلية قطع اكمل أ و جزيئ للعضالت وإل واتر .1

 شد أ لياف إلعضةل فوق طاقهتا وعليه حيدث متزق ل حد أ جزإهئا. .2

 إلعضيل. أ و إلفتق متزق غالف إلعضةل وهو ما يسمى ابلفقد .3

 وهناك إحامتل حدوث كرس ابلعظام إليت هبا إلعضةل. وأ واترها متزق منشأ  أ و إندغام إلعضةل .4

وأ حياان حدوث إل رتشاح إلزليل دإخل غالف إلعضةل  إل نسجة وإل واتر إلعضليةإلهتاب  .5

 نتيجة كرثة الاس تخدإم.

 

                     
 

 

         

 إلكدم أ و إلرض إلعضيل .1

كثريإ ما يتعرض لها إلالعبون ل س امي عضالت إلطرف إلسفيل إليت وهو من إل صاابت إملبارشة 

اعية أ و يف بع  إل لعاب إلفردية سسبب إلصدمات مع إل جسام إخملتلفة وسشدد خاصة يف إل لعاب إمجل

 خمتلفة اكلحتاكك مع فريق إخلصم أ و مع إل دوإت إخملتلفة. 

 

 -إلعضيل بأ نه:ويعرف إلكدم أ و إلرض 

ويمكن تقسيم إصابات العضالت كما        

 -يأتي:

 

 

 

 



إدلموية  لشعريإتة مما حيدث تلف يف إجلدل وإشدة خارجي إ ىلعبارة عن تعرض إلعضةل  -

 وإلنس يج إلعضيل.

 هرس إل نسجة إلعضلية سسبب تعرضها لشدة خارجية قوية.أ و هو عبارة عن  -

                  
إلكدم أ و إلرض إلعضيل يف درجة حدته من جمرد تورم سطحي شامال للجدل وإل نسجة  وخيتلف

إجلدل. وتقرص أ و  إتصاليف  إنفصالإجلدلية حتت إجلدل إ ىل جتمع دموي كبري وذكل دون حدوث أ ي 

 تطول مدة إلشفاء تبعا لمكية إدلم إملتجمعة.

به سسبب إرتفاع درجة حرإرة حبيث ل يس تطيع إلراييض إلشعور  إلكدم سس يطاوقد يكون    

 إجلسم.

يعقبه أ مل شديد مع عدم إلقدرة عىل حتريك إلعضو إملصاب حلظة وقوع إل صابة, ولكنه قد ولكن  

يزول بعد وقت قصري حبيث يمتكن إلالعب من إس تئناف إللعب مرة أ خرى, ومبجرد أ ن ينهتيي 

 فق معه ظهور إلورم.إلالعب من إل دإء وبعد إلرإحة يبدأ  إل مل ابلظهور جمددإ يرتإ

 

يمتزي بظهور إل عرإض يؤثر عىل إس مترإر إلالعب يف إملبارإة ف وإذلي  إلكدم إلشديدأ ما يف حاةل 

 -إلآتية:

 

 إلشعور بأ مل شديد مع عدم إلقدرة عىل حتريك إجلزء إملصاب. -

 تفقد إلعضةل إلقدرة عىل الانقباض وإذلي ميكن من خالهل تشخيص درجة إل صابة. -

, وإذلي يظهر بعد شدة إلصدمةحدوث نزف دإخيل وحسب إمحرإر ماكن إل صابة سسبب  -

 أ و إل صفر. ري لون إل صابة إ ىل إل زرق ومن مث إ ىل إل خرضمع تغ دقائق من إل صابة

          



 لوخز وإخلدر.ابإلشعور  -

لـ وي وترحش مصل إدلم, وإذلي يزدإد تدرجييا يف أ ثناء إدلم لزنفورم نتيجة إحدوث  -  24إ 

 ساعة إل وىل من إل صابة.

 قد تتغري درجة إحلرإرة موضعيا. -

 إلعالج:

 -ويمت من خالل ما يأ يت:

يقاف إلالعب عن  .1 إللعب وعدم حتريك إلعضةل إملصابة, مع جعلها ابلوضع إذلي خيفف إلتوتر إ 

 وإلضغط علهيا.

 وذكل من خالل: RICEإس تخدإم طريقة يمت  .2

إ عطاء رإحة اتمة للعضةل إملصابة حيث ل يسمح للعضةل إملصابة ابلقيام بنشاطاهتا خالل  -           

 ساعة تبعا لشدة إل صابة. 36إ ىل  24

( ساعة إل ولية 72خالل )تربيد إملنطقة إملصابة بوإسطة كامدإت إلثلج أ و إل ثيل لكورإيد  -           

إلتورم تقليل و خالل تقلص إل وعية إدلموية وزايدة لزوجة إدلم من إلزنف  من إل صابة وذكل لتقليل

 .وتقليل نشاط معل إل نزميات إل ملإلس يطرة عىل و 

إس تعامل إلرابط إلضاغط عىل ماكن إل صابة للحد من حركة إجلزء إملصاب وتقليل  -           

 إلتورم أ يضا.

 رفع إجلزء إملصاب فوق مس توى إلقلب لتقليل إلتورم وإل مل. -           

 إس تخدإم إل دوية وإلعقاقري اكملسكنات وإملضادإت إحليوية ملنع إلهتاب إل نسجة إلعضلية. -           

 

تباعيمت  .3 عادة تأ هيل إملنطقة إملصابة من خالل:إ جرإءإت  إ   إ 

بتة وإملتحركة وسشلك متدرج من إلقوة وملدة أ س بوع أ و أ كرث إس تخدإم الانقباضات إلعضلية إلثا -

 وحسب شدة إل صابة.

تدكل إملناطق فوق وحتت منطقة إل صابة لتنش يط إدلورة إدلموية ومنع حدوث إلتليف أ و إلتلكس  -

إلعضيل وإل رسإع يف إمتصاص إلسوإئل يف منطقة إل صابة وابلتايل رسعة إلتئام إل لياف إلعضلية. 

صابة ل  إومن إل مور إملهمة إليت جيب مرإعاهتا يف معلية إلتدليك يه: جتنب إلتدليك عند حدوث 

 الاقرتإبوجيب إلتدليك يف إملناطق إلبعيدة عن إلكدم مث يمت مبارشة أ و يف إل ايم إل وىل مهنا, 

إلتدليك إملسحي مث إدلعيك وإلعرصي مع مرإعاة أ ن يكون إلتدليك إملسحي بني  ابس تخدإمتدرجييا 

آخر, وميكن أ ن يمت إس تخدإم بع  إدلهون لتنش يط إلوردة إدلموية يف ماكن   إلكدم.نوع وأ

 



 إس تخدإم حاممات إملاء إلساخن بعد مرور ثالثة أ ايم من حدوث إل صابة. .4

 إس تخدإم إل شعة حتت إمحلرإء مرتني أ و ثالث مرإت يف إل س بوع وبعد ثالثة أ ايم من إل صابة. .5

 إس تخدإم إلمترينات إلعالجية وتدرهجا من حيث إلشدة. .6

ذإ مل يمت   -إملضاعفات إلآتية:إلعالج بصورة جيدة حتصل وإ 

 حدوث إلتجمع إدلموي دإخل إلعضةل وإذلي حيتاج لتدإخل جرإيح. -

زإةل هذإ إلتجمع إدلموي قد يلهتب ويتحول إ ىل تقيح وإذلي حيتاج بدوره إ ىل  - يف حال مل يمت إ 

 تدإخل جرإيح أ يضا إ ىل إ زإلته.

 إلطبيعية للعضةل.قد حيدث تلكس يف إلعضةل إملصابة إل مر إذلي يؤدي إ ىل فقدإن إلوظيفة  -

 حدوث مضور عضيل نتيجة إ هامل إلامترين إلتأ هيلية. -

 

 

 تش نج إلعضيلإل  .2

يتعرض  Cramp) -ويطلق عليه كذكل إلشد إلعضيل أ و إلتقلص إلعضيل أ و )إلكرمب 

ة يف عضةل وإحدة أ و نتيجة إجلهد إلعضيل إلعنيف إ ىل تش نجات أ و تقلصات عضلية مؤملإلرايضيون 

نذإر سابق.بع  إلعضالت, وإذلي    حيدث دون إ 

وحيدث هذإ إلتش نج أ و إلتقلص يف أ ثناء إلقيام ابجملهود إلعضيل أ و بعد الانهتاء منه وقد حيدث 

  كذكل يف أ ثناء الاس تلقاء أ و إلنوم.

وأ ن إلسبب إلرئييس حلدوثه هو سبب يتعلق ابدلورة إدلموية إملغذية للعضةل كام حيدث عند 

ربطة إلضيقة إليت حتول دون إنس ياب إدلورة إدلموية إ ىل إل عضاء إرتدإء إجلوإرب إلضاغطة أ و إل  

 إخملتلفة.

 (سامنة إلساق – إخللفية للساقإلتوأ مية يف إلساق )إلعضالت غالبا يف إلعضالت وحيدث 

ذإت إلرأ سني وعضالت إل مامية عضالت إلفخذ و )إلوترية( وإلعضةل ذإت إلرؤوس إل ربعة إخللفية 

  إلنعلية وكذكل عضالت إلبطن.إلقدم أ و ابطن رإحة 

 



             
 

      
 

 وهذه إلعضالت لكها تتحمل إجلزء إل كرب من إجملهود إذلي يقوم به إلراييض أ و إلشخص إلعادي.

إنقباض إلعضالت إنقباضا زإئدإ عن إحلد إلطبيعي دون حصول أ ي  بأ نهإلتش نج إلعضيل ويعرف 

 إرختاء. 

رإدية, لنتيجة إ وشديد امفاجئ اعبارة عن تقلص إلعضةل تقلص هوكذكل و  ردود أ فعال عصبية ل إ 

قد يس متر لفرتة ثوإن أ و فرتإت زمنية طويةل إذلي ونتيجة إل هجاد أ و عدم إل حامء أ و حركة مفاجئة و 

 وحسب نوعه وموقعه.

 

زايدة موضعية يف إل شارإت إلعصبية إلوإردة للعضةل أ و إلعضالت إملصابة مما  ويعرف أ يضا بأ نه:

حيدث تغريإ فس يولوجيا يف إل يوانت وإلشحنات خارج جدرإن إخلالاي إلعضلية, ويؤدي إ ىل حدوث 

 إنقباض مؤمل ومفاجئ بتكل إلعضالت.

 



                 
 

 إل س باب: 

 الاضطرإابتتوجد أ س باب كثرية حلدوث إلتش نج إلعضيل مفهنا أ س باب مبارشة مثل 

إل س تقالبية إليت حتدث دإخل إلعضةل, ومهنا أ س باب غري مبارشة مثل نقص إل وكسجني وضعف 

 -إللياقة إلبدنية ونقص إلسوإئل ... وغريها. وتتلخص هذه إل س باب مبا يأ يت:

 . مع ررانمج إلوحدة إلتدريبيةإملتاكئفعدم إل حامء إلاكيف أ و غري  -1

 ررودة مفاجئة أ و حرإرة مفاجئة. إ ىلتعرض إلعضةل  -2

( وخاصة يف إحلالت إلنفس ية إليت يصاحهبا زايدة يف رسعة PHإدلم ) تغري حامضية أ و قاعدية -3

  إلشهيق وإلزفري, )كنتيجة لزايدة إلضغط إلنفيس وإلعصيب إنفعاليا ويف إملبارايت إحلساسة(.

 سوإء يف أ ثناء إلتدريب أ و إملنافسات. إلنفس ية لالعب ةلسوء إحلا -4

 .سوء إلتغذية -5

سسبب  (أ و إملغنيس يوم وإلبواتس يوم نقص بع  إل مالح إملعدنية )إلاكلس يوم أ و إلصوديوم -6

 .إلتعرق إذلي حيدث يف أ ثناء إلتدريب يف إجلو إحلار

إلرإحة الاجيابية وحشة إدلم نقص مكية إل وكسجني يف خالاي إلعضةل نتيجة إ رهاقها وعدم إ عطاء  -7

 يف إلعضةل.

  إرتدإء إل حذية غري إملناس بة وكذكل إلكعب إلعايل. -8

ابدلورة إدلموية ابجلزء إلعضيل إملصاب وإذلي قد حيدث لوجود رابط ضاغط  إختاللحدوث  -9

للقدم وإذلي قد حيدث أ يضا ابرتدإء زإئد إل حاكم أ دى إ ىل إ غالق نس يب يف إل وعية إدلموية 

 ضيقة. أ حذية 

 وجود تشوهات يف قوس إلقدم. -11



 وجود دوإيل إلساقني. -11

 .اكت غري معتادةإلقيام حبر  -12

 قةل إلتدريب ونقص يف إللياقة إلبدنية. -13

 .ومن مث إلرجوع سشلك مفاجئ ترك إلمترين لفرتة طويةل -14

 إلقيام حبراكت خاطئة وغري فنية. -15

 .أ و إلشد إلعضيل إملفاجئ وإلرسيع أ كرب من قدرة إلعضةل راكت مفاجئةإلقيام حب -16

 .ضة لضغط إدلمعقاقري إخلافل س امي إلإس تخدإم بع  إلعقاقري  -17

 رين عىل أ رضية صلبة.إلامتأ دإء  -18

أ دإء حراكت متتالية عديدة أ كرب من قدرة إلعضالت خصوصا عند إلتعامل مع إل هجزة  -19

 وإل دوإت.

 وإلرإحة وفق إل سس إلعلمية.عدم إلتناوب بني فرتإت إلعمل  -21

 إلبدء ابلتكرإر إلتايل قبل عودة شفاء إلعضةل بصورة اكفية مما يؤدي إ ىل شد ومتزق ابلعضةل. -21

 أ دإء حراكت شديدة عىل مجموعات عضلية تعاين من شد ومتزق عضيل سابق. -22

 عدم الاهامتم مبزإوةل متارين الاسرتخاء بعد إجلهد إلعضيل. -23

 قد يرجع إ ىل بع  أ مرإض إجلهاز إلعصيب إملركزي. وابلنس بة لغري إلرايضيني -24

 :إل صابة عرإضأ  

 ابلعضةل. قويحدوث تقلص  -1

 إل حساس بأ مل شديد. -2

 ضعف يف إلتوإفق إلعضيل إلعصيب يف إجملموعات إلعضلية إملعينة. -3

 إحلركة.وقةل حمدودية  -4

 ظهور أ نسجة إلعضةل قرب إجلدل. -5

 



 إلوقاية:

حدوث إلتش نجات إلعضلية وإلعمل عىل معاجلهتا  إ ىلمالحظة إل س باب إليت أ دت وتمت من خالل 

  .وجتنهبا

 

 إلعالج:

 وخاصة يف إلعضةل إملصابة وإلعمل عىل فردإ ن إلغرض من إلعالج هو حتسني إدلورة إدلموية 

 . ويمت من خالل:حىت تأ خذ إلوضع إلطبيعي وإلعمل عىل إسرتخاهئا إلعضةل

يقاف إلالعب عن  -1  إللعب فورإ.إ 

جتنب إلتدليك فورإ ل ن ذكل يؤدي إ ىل زايدة تقلص إلعضةل إملتش نجة وقد يؤدي إ ىل متزق  -2

 جزء من إل لياف إلعضلية. 

 ا مث يبدأ  إلتدليك إلنقريإ ذإ حدث إلتش نج وإلعضةل ساخنة ترتك لفرتة قصرية حلني ررودهت -3

 بعد رجوعها إ ىل وضعها إلطبيعي. سشلك خفيف عىل إلعضةل

  مع إخذ حامم حار. إلعضةل ابلكامدإت إلساخنةتدفئة  -4

 إلتدرج بعمل حراكت حرة لغرض إ طاةل إلعضةل إملتقلصة. -5

 

 وهناك عدة طرق لفتح إلتش نج إلعضيل فورإ: -6

 وخز إلعضةل إجملاورة للعضةل إملتش نجة. -

هجة إلتش نج يك ترختي قليال مث فتحها خبفة  إ ىلخدإع إلعضةل إملتش نجة وذكل بثين إلعضةل  -

 وعكس وضع إلتش نج.

يف حاةل تش نج إلقدم ميكن إلضغط عىل وسط عضةل إلساق مع حماوةل حسب إلقدم ابجتاه  -

 إلساق.

أ ثناء إلس باحة فيتطلب ثين إلساق ابجتاه إلفخذ يف يف حاةل تش نج إلطرف إلسفيل وخاصة  -

 مث فتحه بصورة رسيعة ومفاجئة.

(درجات عن 10تش نج سامنة إلساق )عضةل إلساق إخللفية( يمت رفع إلساق ) يف حاةل -

لغاء معل عضةل إلساق إخللفية وإلعضةل إلتوأ مية إملندمغة يف إلكعب , مث إل رض من أ جل إ 

 إلثين إخلفيف للقدم وإذلي يؤدي إ ىل فك إلتش نج دون أ مل أ و جمهود لالعب إملصاب.



 ثل:عالج تمكييل م  إ ىلوقد حتتاج إلعضةل 

 .كام ذكران إلتدليك إليدوي -

 إل شعة حتت إمحلرإء أ و إل شعة إلقصرية أ و فوق إلصوتية. -

 إ جرإء إلامترين إلبدنية مع إملقاومة. -

ء كعيب إلقدم عىل من إجلدإر مع وضع إليدين عىل إجلدإر وبقا (م2-1)إلوقوف عىل مسافة  -

تكرإر اثنية لشد إلرجل وتقوميها مث  30يف إجتاه إجلدإر رركبة وإحدة وملدة  الاحنناءإل رض, مث 

 للرجل إلثانية ويكرر إلمترين عدة مرإت. متريننفس إل 

 إلاكفينيأ قدإح يوميا والامتناع عن إملرشوابت إليت حتتوي عىل  8رشب إملاء مبا ل يقل عن  -

 وإلكحوليات.

 .B-plex إملركب Bمسكنات مثل إلبارإسيتامول وميكن إس تعامل فيتامني  -

 

 

ول يزإل إلكثري من إملدربني وإلرايضيني يعتقدون بأ ن إلتقلص إلعضيل إلناجت عن إلقيام بتدريب 

 مكثف غري عادي, هو إدلليل إلقاطع عىل إس تفادة إلالعب من إلمترين وهذإ أ حد إل خطاء إلشائعة.

وإلبحوث إحلديثة يف جمال إلطب إلراييض أ ثبتت أ ن هذإ إل حساس ابلتقلص إلعضيل إملؤمل, 

ىل  ليس إ ل أ ذية يف إلعضةل أ صيبت هبا إل لياف إلعضلية, أ دت إ ىل متزقات ميكروسكوبية أ و جمهرية, وإ 

رإ نزيف دموي خفيف دإخل إلعضةل كام ذكران سابقا أ حدثت هذإ إل مل, وهو ما جيعل إلالعب مضط

أ خذ فرتة رإحة تس تغرق عدة أ ايم. ومن أ جل تفادي ذكل جيب تقنني إلتدريب مبا يتالءم مع قابلية إ ىل 

 إلالعب.

 

 

 

 إلمتزق إلعضيل .3

تكون شائعة بصورة خاصة يف إل لعاب إلرايضية ذإت إلطابع إلزمين إ ن إ صاابت إلمتزق إلعضيل 

ابت مياكنيكية أ ي من قبل إلالعب أ ي حتقيق أ عىل هجد ورسعة يف زمن قصري. وتكون هذه إل صا

 نفسه بنفسه.

 

تأ ثري مبارش  إ ىلتلف وحسب إلشدة مما يؤدي  إ ىلعبارة عن تعرض إلعضةل وملحقاهتا ويعرف بأ نه 

 عىل حركة إلعضةل وتقلصها.



شد أ و متزق إل لياف إلعضلية أ و إل واتر نتيجة هجد عضيل عنيف أ كرب من حتمل  أ و هو عبارة عن

  إلعضةل.

                                   
 

 

 إلمتزق إلعضيل:أ و درجات أ نوإع 

سس يط من إل لياف إلعضلية  عددف تلحيث ت  :Mild) )غري إلقوي إلعضيل إلبس يطإلمتزق  -1

أ و قد حتدث إل صابة يف إلكيس إملغلف نتيجة هجد عضيل أ و صدمة ول يؤثر عىل معلها 

 ويمت إلشفاء بفرتة قصرية وبدون مضاعفات.للعضةل من إخلارج )إلغشاء إلليفي إلرقيق( 

وهو حيدث يف إل لياف إلعضلية ذإهتا أ ي يف  :(Moderate)إملعتدل  إلمتزق إلعضيل إملتوسط -2

كبرية من إل لياف  تتلف إ عدإدجسم أ و بطن إلعضةل أ و يف وتر إلعضةل أ و يف أ ي جزء, و 

 .مع بقاء إس مترإرية إلعضةل ابل مل إلعضلية مما تؤثر عىل حركهتا وإلشعور 

حيث حيدث تلف كبري يف معظم  :(Sever)إلفصل  فإلشديد أ و إملضاعأ و إلمتزق إللكي  -3

إل لياف إلعضلية وخاصة يف وسطها وإل واتر وخاصة وتر الاندغام حيث قد ينفصل عن إملدمغ 

 أ يضا ساحبا جزء من إلعظم وهبذإ تتوقف إلعضةل عن إلعمل وإلتقلص.

 

ماكن مث غالف إلعضةل وإل واتر إلعضلية  أ يإ ن إلتلف بصورة عامة قد حيدث جلسم إلعضةل يف 

 وإملدمغ خاصة. إملنشأ  



                     
 أ س باب إلمتزق إلعضيل

 (.رب مما تتحمل إلعضةلهجد كبري إكإس تعامل خاطئ للعضةل ) -1

 إل حامء غري إجليد حيث تبقى بع  إل نسجة إلعضلية غري نشطة. -2

 إلتغري إملفاجئ دلرجات إحلرإرة مع إلقيام حبراكت مفاجئة. -3

 صدمة مبارشة وشديدة. أ وشدة خارجية  إ ىلتعرض إلعضةل  -4

 .إلعضيل بني مجموعتني من إلعضالت تعاكس بعضها يف إلعمل الانقباضتناسق عدم  -5

     
    

ابدلرجة إليت تتطلهبا طبيعة إحلراكت وإملهارإت إليت رص إلعضالت إلترشحيية وعدم مطاطيهتا ق -6

 .يؤدهيا إلالعب

 إختالف قوة إجملموعات إلعضلية يف أ ثناء إلتدريب. -7



 جتمع إلفضالت ابلعضةل وبعد إل هجاد إلشديد مع عدم إ عطاء رإحة إجيابية. -8

 إلشفاء غري إلتام ل صابة سابقة. -9

 خلل يف إلتغذية مع نقص بع  إلفيتامينات وإملعادن وإل مالح وإملاء. قد يكون هناك   -11

 

 

 أ عرإض إلمتزق إلعضيل

شعور بأ مل مربح اكجلرح إذلي  إمل يف ماكن إل صابة وشدته تتناسب طرداي مع شدة إل صابة مع -1

 يدخهل ملح أ و حام .

 حدوث ورم مبارش أ و بعد فرتة نتيجة تدفق إدلم وإلسوإئل. -2

 فقدإن إحلركة جزئيا أ و لكيا. -3

 تشوه شلك إلعضةل )ظهور تضاريس يف إلعضةل حتدب تقعر...إخل(. -4

إلعضةل مع إرتفاع تغري درجة حرإرة إجلزء إملصاب موضعيا وقد تؤدي إل صابة إىل إلهتاب يف  -5

 درجة حرإرة إجلسم.

 تغري لون إلعضةل إملصابة من إل محر مث إل زرق مث إل صفر عند إلشفاء. -6

 

 

 فتمت من خالل: إل سعافات إل ولية

يقاف إلالعب إملصاب عن إللعب فورإ مع إلرإحة إلتامة. -1  إ 

)خباخ( للتربيد وتسكني بعد إلتشخيص تربيد إلعضةل ابملاء إملثلج أ و جريش إلثلج إثيل لكورإيد  -2

 دقيقة( متقطعة خاصة إليوم إل ول. 30-20إل مل وإلس يطرة عىل إلزنف وإلورم ملدة )

 ضغط إملنطقة إملصابة ابلرابط إلنس يجي إملطاطي لتقريب أ نسجهتا. -3

 رفع إملنطقة إملصابة عن مس توى إلقلب للس يطرة عىل إلزنف. -4

 إ عطاء إملسكنات إخلاصة ابل مل. -5

 



 فهيي: الج إلطيبإلعخطوإت أ ما 

ساعة تعطى إل شعة حتت إمحلرإء مع إلتدليك إليدوي إملسحي إلسطحي مث إلعميق  48بعد مرور  .1

 بعد عدة أ ايم.

 إ عطاء إملوجات فوق إلصوتية أ و إلقصرية وحسب إملوقع. .2

 الاس مترإر ابلتدليك إليدوي إلعميق. .3

 إلطبيعي مع زايدة إلشدة. إ عطاء متارين ابلتدرج للمساعدة سشفاء إلعضةل ورجوعها إىل وضعها .4

 

 .عطاء متارين أ و هجد خاص للتأ كد من إلشفاء إلتام  وتقمي حاةل إملصاب اب 

 

 

 -إلهدف إل سايس من إلعالج وهو كام يأ يت:

 إحملافظة عىل الالتئام إلسلمي وإملرن للعضةل. .1

 إحملافظة عىل بقاء إلنغمة إلعضلية يف حاةل جيدة. .2

يف  إل رسإعإلعضيل وعدم تكوين عادإت خاطئة وذكل عن طريق  الاتزإنإحملافظة عىل  .3

إلعالج, وذكل ل ن إل نسجة إلعضلية إليت تصاب ابلمتزق ل تمنو من جديد ولكهنا تتحول إ ىل 

 قوة ومعل إلعضةل إملصابة.نس يج ضام وهذإ يؤثر عىل 

 

 

 أ مثةل للمتزقات يف إل لعاب إلرايضية إخملتلفة

وشد إحلبل, وقد حتتاج بع   عند لعيب رفع إل ثقالعضالت إلبطن مجموعة إلمتزق يف  .1

 إ صاابت متزق عضالت إلبطن إلشديدة إ ىل إ جرإء تدإخل جرإيح.

                           



ز وأ لعاب إلقوى )إلعضةل إدلإلية( عند لعيب إمجلباوخاصة عضالت إلكتف مجموعة إلمتزق يف  .2

 مكة وإلكرة إلطائرة.يف فعاليات إلريم, وأ يضا يف إملال

                           
 إلمتزق يف إلعضةل إملنحرفة إملربعة وخاصة يف رايضة إمجلباز وإملصارعة. .3

                                 
وإلعدإئني وإحلاجز وإلوثب إلمتزق يف عضةل إلفخذ ذإت إلرؤوس إل ربعة عند لعيب كرة إلقدم  .4

 مصحوبة ركرس لعظمة إلرضفة.وغالبا تكون وإلقفز, 

                                 
إلمتزق يف مجموعة عضالت خلف إلفخذ وتكرث إ صارهتا دلى لعيب إلوثب إلطويل وإلعايل  .5

 وإلعدإئني يف أ لعاب إلقوى.

                              



وابطن إلقدم وإليت يصاب إلرقيقة ل صابع ومشط إليد عضالت إلإلمتزق يف هذإ ابل ضافة إ ىل  .6

 فهيا غالبا لعبو أ لعاب إلقوى وإلرك  وإلوثب وإملبارزة.

      
 

 

 

 جدول يوحض إملقارنة مابني لك من إلمتزق إلعضيل وإلتش نج إلعضيل

 إلتش نج إلعضيل إلمتزق إلعضيل

إمل يف لك إلعصب نتيجة إنسحاب إلعصب  -1 إمل يف ماكن إل صابة فقط )وحمدود إملساحة( -1

ويكون إل مل مكن يبسط إلكف ويرجع إل صابع 

 إخللف إ ىلمبقاومة 

 ول تشوه ل يوجد ورم -2 مصحوب بتشوه  هناك ورم يف ماكن إل صابة -2

إمحرإر وحرإرة موضعية وقد ينتج يف إليوم  -3

 إلثاين إزرقاق مث إلثالث إصفرإر

 حرإرة موضعية ل يوجد إمحرإر أ و -3

 ل يوجد خدر -4 وجود خدر يف إملنطقة -4

 تش نج وأ يضا حمدودية إحلركة أ و قفل إملفصل -5 حمدودية أ و إنعدإم إحلركة -5



إلمتزق غالبا ابلعرض يف إل لياف حدوث  -6

إلعضلية مع توقف إلنشاط إلكهرابيئ ابجلزء 

 إملصاب من إلعضةل.

إلتش نج يكون طوليا يف إجتاه إل لياف إلعضلية  -6

 مع زايدة وإحضة يف إلنشاط إلكهرابيئ للعضةل.

 ل يوجد نزف -7 وجود نزف دإخيل  -7

 ساعة 48يعاجل ابلتربيد مبارشة وملدة  -8

 

 يعاجل ابلتدليك وإحلرإرة -8

 

 

 

 إملضاعفات

نس يجية  اتإلتصاققد حتدث تليفات ابلعضةل أ و إلتغرضف نتيجة جتمع إدلماء أ و حدوث 

 وقد حتتاج إىل تدإخل جرإيح أ حياان وقد حتتاج إلعضةل إىل خياطة طبية نتيجة إنفصالها.

 

 

 

 إلتعظم إلعضيلإلتلكس أ و .4

وهو حاةل ترسيب إلاكلس يوم يف مناطقه غري إلطبيعية وحتت ظروف غري طبيعية فتقل 

 مطاطية إلعضةل بطريقة ملحوظة. 

ومن إملعروف أ ن إملناطق إلطبيعية لرتسيب إلاكلس يوم يه إلعظام ومن إملمكن وحتت 

ظروف غري طبيعية قد حيدث ترسيب إلاكلس يوم يف إلعضالت مما يسبب ما يسمى ابلتلكس 

 لعضيل.إ

إلتعظم إذلي حيدث يف إلعضةل ليس إ صابة رايضية كام هو إلتلكس أ و إ ن ومن هنا نعرف 

 مفهوم إل صابة بل نتيجة معاجلة خاطئة ل صابة إلمتزق إلعضيل وإلكدمات إلعضلية. 

                           
 



هذه إملضاعفات وتظهر  ويظهر بفحص إلعضةل ابليد ويظهر إل مل عند حماوةل سسط إلعضةل.

 إلعالجية عند كثري من لعيب كرة إلقدم وأ لعاب إلقوى.

                            

       
 

           
 

 -:إل س باب

 ينتج عنه جتمعات دموية.حدوث كدم عضيل  .1

 حدوث كدم عظمي نتيجة متزق إلسمحاق إخلاريج للعظم. .2

 ابلعضةل. الت نتيجة خرإجزايدة إلهتاابت إلعض .3

 إلتلكس إلعظمي نتيجة عدم الاس تخدإم كام يف حالت إلشلل. .4

 إلوقاية

  الامتناع هنائيا عن إلتدليك يف حالت إلتجمع إدلموي وكذكل إلكدم إلعضيل وإلعظمي منعا

 لنتشار إلاكلس يوم يف ماكن إل صابة مما يسبب إلتلكس إلعضيل إلعظمي.

  إخللع أ و إلكسور.الامتناع عن إحلراكت إلعنيفة للمفاصل عند حدوث 

 

 إلعالج

 تثبيت إجلزء إملصاب ابجلبائر إلطبية أ و إجلبس. .1

 رإحة إجلزء إملصاب ووضعه يف إلوضع إملرحي. .2

 إلعالج إجلرإيح والاستئصال للتلكس حني ختتفي عالمات الالهتاب. .3



 معل إلعالج إلطبيعي إملناسب عقب إلعالج إجلرإيح مبارشة. .4

 صاب إ ىل حالته إلطبيعية إلبدنية ما قبل إل صابة.معل ررانمج تأ هيل راييض لعودة إمل .5

 

 

 

 إلتعب إلعضيل.5

إلشديد إذلي يقع عىل إلعضةل مؤداي إ ىل صعوبة الاس مترإر يف إحلركة  وهو إل هجاد أ و إل رهاق

 وهبوط كفاءة وقدرة إلالعب تدرجييا. 

خملفات إلمتثيل إلغذإيئ ويرجع إلتعب إلعضيل غالبا إ ىل زايدة إمحلوضة ابلعضالت كنتيجة لتجمع 

هبا )حام  إللبنيك(, حيث تزدإد محوضة إل نسجة لتجمع هناايت إدلورة إلكمييائية إحليوية إلالهوإئية 

من حام  إللبنيك وحام  إلبريوفيك وحام  إلكربونيك وإل حامض إل خرى إملتخلفة عن تكل 

 إدلورة.

ري إملناسب علميا لقدرإت إلالعب ية أ و إلتدريب غإلتدريب كذكل سسبب زايدة إجلرعة وحيدث 

ليه سشلك عنيف وبعد فرتة رإحة طويةلقد حيدث نتيجة أ و إلعضلية.   ترك إلتدريب ومن مث  إلعودة إ 

   وإذلي يؤدي إ ىل حدوث إل صاابت وإلشعور ابلتعب إلعضيل.

                                            
                                                                           

 أ عرإض إلتعب إلعضيل

إلشعور بأ مل ل س امي يف إل طرإف إلسفىل )يف إلعضةل ذإت إل ربعة رؤوس وإلعضةل إلتوأ مية  .1

 (ساعة.48وقد يس متر هذإ إل مل إ ىل أ كرث من ) بطة إلساق( –

 هبوط مس توى إلقابلية إلبدنية. .2

زايدة نس بة جتمع إحلوإم  يف إلعضةل مثل حام  إللبنيك يف إلعضةل )سسبب زايدة رسعة  .3

جراين إدلم يف إل وعية إدلموية يف إل لياف إلعضلية أ ثناء إجلهد إلعضيل سشلك مضاعف( 

 وهذه إحلوإم  إ ن زإدت نسبهتا يف إدلم تعيق من معلية تبادل إل وكسجني يف إلعضةل. 

 إدلم إملغذي للعضةل إ ىل نقص إلطاقة إملس تخدمة يف الانقباض يسبب نقص إل وكسجني يف .4

 إلعضيل.



زايدة إلتقلص إلعضيل يؤدي إ ىل إلضغط عىل إل وعية إدلموية مما مينع مرور إدلم إ ىل إل لياف  .5

 إلعضلية مسببا زايدة إلضغط إل وزموزي فهيا.

إل لياف ودإخلها وهذإ يؤدي عند إنهتاء إجلهد إلعضيل ينتقل إملاء من إدلم إ ىل إلسائل ما بني  .6

إ ىل زايدة تصلب إلعضةل مؤثرإ عىل إلهناايت إلعصبية إحلساسة يف إلعضةل ويسبب إل مل 

 إلعضيل.

 

 إلوقاية من إل صابة

 الاس مترإر يف إلمترين وعدم الانقطاع فرتة طويةل عن إلمترين. .1

 ل كرث صعوبة.مث إأ ي أ ن يبدأ  إلالعب ابلمترين إلسهل  –إلتسلسل إحلريك يف إلمترين  .2

 إل حامء إجليد قبل إلمترين. .3

 إلعمل عىل إس تكامل إللياقة إلبدنية من حتمل ومرونة وتوإفق عضيل عصيب. .4

  عدم الانتقال من إجلو إلبارد إ ىل إحلار أ و ابلعكس وسشلك مفاجئ. .5

 الاهامتم بأ وقات إلرإحة سوإء يف أ ثناء إلتدريبات إلعنيفة أ و كرثة إملنافسات. .6

 

 ويمت من خالل: إلعالج

 تدفئة إلعضةل سشلك مبارش أ و غري مبارش )كامدإت ساخنة, خبار ماء, هوإء حار(. .1

 إلتدليك إخلفيف ل ن إلتدليك إلقوي يزيد من إلتصلب. .2

 بع  إلامترين إخلفيفة. أ دإءمن إملمكن  .3

 من إملمكن إس تخدإم بع  إدلهون لتدليك إلعضةل. .4

 إلطبيب إخملتص ل عطاء بع  إملسكنات.يف حاةل إس مترإر إل عرإض يلجأ  إ ىل  .5

 

 

 .الالهتاابت إلعضلية 6

تمتزي الالهتاابت إلعضلية بظهور إمحرإر وتورم زايدة حرإرة إجلدل فوق إلعضالت إملصابة مع 

 فقدإن إلقدرة إلوظيفية إملتخصصة لها.

                    



 

 -وأ مهها يه:ويرجع ذكل ل س باب قد تكون مياكنيكية أ و عصبية أ و مرضية, 

 إلمتزق وإلتش نج إلعضيل.إلتلف إلعضيل إذلي حيدث نتيجة  .1

 قةل إملرونة إلعضلية. .2

 ويصاحب إل صابة ظهور أ مل يزدإد ابلضغط.

 

 إلعالج إلتأ هييل

هيدف إلعالج إلتأ هييل لاللهتاابت إلعضلية إ ىل زوإل الالهتاب وإل مل إملصاحب وإلعودة للحاةل 

 إلطبيعية, وإذلي يمت من خالل:

 معل رابط ضاغط ملاكن إل صابة ورفع إلطرف إملصاب أ عىل من إجلسم. .1

 تدليك إملاكن حول إل صابة. .2

 وضع ثلج أ و إل ثل لكورإيد عىل ماكن إل صابة. .3

 إلعالج ابل شعة حتت إمحلرإء يف إملرإحل غري إحلادة. .4

 تدريبات اثبتة إلطول )أ يزومرتية( بعد زوإل الالهتاب. .5

 تدريبات ضد مقاومة. .6

 تدريبات مركبة يف إملاء ملنع حدوث فقدإن إلتوإفق إلعضيل إلعصيب. .7

 

 مالحظات عامة:

  إ ل بعد إلشفاء إلطيب من الالهتاابت )بعد إلعالج ابلعقاقري(.ل يبدأ  إلعالج إلطبيعي 

 .مينع إلتدليك وإس تخدإم إحلرإرة يف عالج إحلالت إحلادة جتنبا حلدوث مضاعفات 

 

 

 إلعضلية.إ صاابت إل واتر 7

يف إل وعية إ ن وظيفة إل واتر يه ربط إجلزء إملنقب  من إلعضةل ابلعظمة. وإل واتر فقرية 

إدلموية ويف إلمتثيل إلبيولويج ويه لها قوة شد كبرية نظرإ لتكدس إل لياف إلكولجينية مضن 

 أ نسجهتا.

للمطاطية وإليت تقل وهذه إل واتر ضعيفة وفقرية يف مادة إل لس تني إملطاطية ذلإ فهيي تفتقر 

 بتقدم إلعمر.



فرإط يف الاس تخدإم أ ي أ هنا إ صاابت دإخلية, إل صاابت نتيجة حتدث هذه و  أ و لزايدة أ و لال 

رضبة جفائية غري واندرإ ما حتدث نتيجة نقص إللياقة إلبدنية لالعب أ و إلزايدة إملفاجئة يف إلوزن, 

  سب مع أ عامرمه.ضغط إلتدريب غري إملنادلى إلرايضيني صغار إلسن نتيجة  متزق جزيئمتوقعة, أ و 

صاابت إل واتر يشعر معها إملصاب بأ مل عىل طول إلوتر وإلعضةل إحملر  حيث يمتزي كة لها, وإ 

إل مل إحلادث مباكن إندغام إلعضةل ويقل ابلرحة ويزدإد حبركة إلعضةل صاحبة هذإ الاندغام إلوتري 

(أ سابيع وإليت قد متتد لعدة شهور يف بع  3) لزم فرض رإحة لالعب إملصابإملصاب, وهنا ي

 إحلالت إلشديدة. 

إلهتاابت أ و قد حتدث  متزقا اكمالقد تؤدي إ ىل أ ن يمتزق إلوتر فإ ذإ اكنت إل صابة شديدة أ ما 

إنقالع إرتاكز , أ و خلوع إل واترأ و حدوث  نتيجة إل صابة ويه إل صابة إل كرث حدواث لل واتر. مزمنة

 .إل واتر

 

 

 إلعضلية إلهتاابت إل واتر

إلهتاب يف إلنس يج إلغاليف للوتر إلعضيل سسبب زايدة إجملهود يعرف الالهتاب مرضيا بأ نه: 

 عليه وضعف إدلورة إدلموية به وهو ما حيدث يف أ غلب إلرايضات.

 

 -وتشمل أ نوإع من إل صاابت ويه:

وحيدث نتيجة إ صابة يف أ سسط صورها ويؤدي إ ىل حدوث أ مل يشعر به  الالهتاب إلوتري: .1

إلوتر. وحتدث هذه إل صابة سشلك خاص  إمتدإدعليه ويكون عىل  ب أ و عند إلكشفإملصا

عند مزإوةل بع  إلمترينات إلرايضية ملن مل يس بق هل إلتعود علهيا, ولكن إل عرإض ختتفي 

رإحة  إلوتر إملصاب. خالل يوم وإحد أ و يومني خصوصا عند إ 

هذإ الالهتاب حيدث فيه  :(Tenosynovitisإلسينويف ) – الالهتاب إلوتري إلغشايئ .2

 إليت لها غشاء سينويف. رإلهتاب إلوتر وإلغشاء إملغلف هل, وحيدث خصوصا يف إل وات

                                 
إلركبة ويكون مسؤول عن هو غشاء يبطن بع  إملفاصل مثل مفصل إلغشاء إلسينويف و 

فرإز إلسائل إلزليل إذلي يقوم بزتييت سطح إلغضاريف من أ جل حدوث ليونة يف إحلركة,  إ 



وكذكل يقوم حبمل إلعنارص إلرضورية لتغذية إلغضاريف ابل ضافة إ ىل دوره وإذلي يربز 

 لعالية.سشلك كبري يف أ ثناء إلفعاليات إلرايضية من خالل إمتصاص إلصدمات نظرإ للزوجته إ

إجلسم فا ن أ ي إلهتاب يصيبه يؤدي إ ىل  حاهل حال إلكثري من إل غش ية يفهذإ إلغشاء و 

فرإزه, تورم وشعور  تمؤداي إ ىل ظهور عالما حمبوسا دإخل كبسوةل إملفصل مع بقاءه زايدة إ 

  ت خشخشة.بأ لم تزدإد عند حتريك إلوتر مع سامع صو 

       
 

لراييض, خصوصا إل هجاد إذلي يتعرض هل إإ صاابت إلركبة أ و وحيدث هذإ الالهتاب سسبب 

يف إلعضةل إلقصبية أ و لعيب إلكولف, وما حيدث  إلتجديفيف أ واتر إلساعد ملامريس رايضة 

إخللفية ووتر إ هبام إلقدم دلى إلعدإئني, وما حيدث أ يضا يف أ واتر إلشظية حيث حتتك 

 عىل إمليش إلطويل.يف أ ثناء إمليش ملن مل يتعود بعظام إلاكحل 

ئر وإليت إس تخدإم إجلباإلصحيح إلفوري ملثل هذه إحلالت مع وإلرإحة يه إلعالج إلسلمي و 

تساعد عىل رسعة إلشفاء, وكامدإت إلثلج, كام أ ن ختفيف إلضغط من عىل نقاط إجلسم 

إحملمتةل للضغط يؤدي إ ىل حدوث حتسن رسيع مثلام لو أ بعدان إحلذإء حىت ل يضغط عىل 

 حل.إلاك

أ ما إحلالت إملس تعصية فتعاجل ابلعالج إلكهرابيئ, ويفضل إس تخدإم أ شعة إملوجات فوق 

بوإسطة انظور إملفاصل إلصوتية أ و إس تخدإم حقن إلكورتزيون, أ و ابلتدإخل إجلرإيح 

لستئصال إلغشاء خصوصا يف حالت الالهتاابت إملزمنة إليت قد يؤدي الالهتاب فهيا إ ىل 

آلك يف عظام إملفصل, وهو إ جرإء اندرإ ما توحش إلغشاء إلس  ينويف حبيث يبدأ  يف إ حدإث تأ

ليه.    يمت إللجوء إ 

 



          
 

لها غشاء سينويف, إ ن هذإ الالهتاب حيدث يف إل واتر إليت ليس  الالهتاب إلوتري إحمليطي: .3

ويف هذه إحلاةل فا ن إل نسجة إحمليطة ابل واتر تتعرض للمتزق بفعل إل صابة, نظرإ لعدم وجود 

لهيام ويه وتر إلكعب  ووتر صابونة غشاء سينويف, وهذإ حيدث يف إحلالتني إلسابق إل شارة إ 

زلق لتؤدي , ويف هذه إحلاةل فأ ن إل واتر تفقد إلوتر إلوسط إذلي يبيح لها الانإلركبة

 وظيفهتا, وحيدث هذإ نتيجة إلضغط إملس متر علهيام.

       
   

مل يتعود عليه يؤدي إ ىل إلهتاب إل نسجة إحمليطة بوتر إلكعب, ويزيد من مفثال إلرك  ملن 

سوء إحلاةل إرتدإء حذإء ذي خلفية )رقبة عالية( وهذإ حيدث عند بدإية إلس باق للعدإئني حيث 

 للحذإء بوتر إلاكحل بيامن تكون إلقدم يف وضع الانثناء للخلف.حيتك إجلزء إخللفي 



    
 

 

  -الالهتاابت إلوترية طبقا ملاكن وجودها يف إجلسم ويه كام يأ يت:

 لطرف إلعلوي ويه:إلهتاابت إل واتر إلعضلية اب -أ ول

 

إلهتاب وتر إلعضةل فوق إلشوك ووتر إلعضةل حتت إلشوك ووتر ثنائية إلرؤوس  ابلكتف: -

 إلعضدية.

   
)مرفق أ و كوع خاصة يف رايضة إلتنس  إلهتاب أ واتر إلعضالت إلباسطة وإلقابضة ابملرفق: -

 وأ لعاب إلقوى )كريم إلرمح( وتبدأ  إل عرإض سشلك خفي وتدرجيي وتتحسن ابلرإحة.إلتنس( 

 

                 
 



مث أ ن إل عرإض تظهر يف بدإية إلتدريب وختتفي بعد ذكل لتصبح مع مرور إلوقت أ عرإضا 

إلوتر: كخطأ  فين يف ممارسة إللعبة أ و  بمؤهبة حلدوث إلهتادإمئة, وتبحث عن أ س باب 

 إس تعامل أ دوإت غري مناس بة فنيا أ و تغيري يف شدة إلتدريب.

يف منطقة إملرفق, ويزتإيد حدة عند ثين  وعند إلفحص إلرسيري يتحدث إلالعب عن أ مل

إملعصم أ و عند تقلص إلعضالت إلباسطة إلكعربية, أ و إلعضةل إلباسطة لل صابع, وإلباسطة 

 للخنرص سشلك خاص.

وحيرض إل مل برتك إليد بوضعية إلبسط للمرفق, كام حيرض إل مل ابجلس وذكل ابلضغط عىل 

 إلقمة إلوحش ية أ و عىل مسار إلوتر.

ورة إلشعاعية فتظهر مرفقا طبيعيا أ و تظهر عالمات اكلتلكسات إلعظمية إملوضعية أ ما إلص

آلك وزايدة تصلب موضعي.  أ و تأ

 

ويه أ لم حتدث سشلك خاص عند  وتر ثالثية إلرؤوس إلعضدية: إرتاكزإل لم يف منطقة  -

إلعضةل, مماريس رايضة ركوب إدلرإجات إلعادية وإجلودو وكرة إليد. ويظهر إل مل عند تقلص 

 وقد تظهر إلصورة إلشعاعية بع  إلتغريإت إلعظمية.

        
 



فاذلي حيدث هو عادة إلهتاب وتر إلعضةل ابسطة إل صابع, ويه إل كرث حدواث,  أ ما ابملعصم: -

وخاصة يف رايضة إمجلباز, ويف لك فعاليات إلريم. وخاللها يشعر إلالعب ابل مل عند حركة 

 إل صابع, وهذه إل لم تتناقص عندما يكون إملعصم بوضعية إلثين. 

                                
 

 

 إلهتاابت إل واتر إلعضلية ابلطرف إلسفيل ويه: -اثنيا

 

وهو أ كرث  إللفافة إل ليوية إلظنبوبية, إلهتاب وتر أ خيلس, وإلهتاب إلوتر إدلإغيص,تناذر  -

  إل صاابت ش يوعا خاصة يف رايضة إجلري وإلتنس وكرة إلقدم.

                                   
 

إلهتاب إرتاكز إلعضالت إملقربة, وإرتاكز إلعضالت عىل إلناحية إلعانية, وإليت  يف إحلوض: -

تاُلحظ خاصة يف رايضة كرة إلقدم وإلاكرإتيه وإلعاب إلقوى. وأ حياان حترض هذه إل لم 

 حبراكت معينة.



            
 

إلسفليني(. بتقلص إلعضالت )مثال تبعيد إلطرفني ويكون إل مل عفواي شائعا, ولكن يزدإد 

آلك خفيف للخط إلفاصل إلعاين.   وإلتصوير إلشعاعي للمنطقة إلعانية تُظهر عالمات تأ

    
 -وكام يأ يت:إليت ميارسها إلراييض الالهتاابت إلوترية طبقا لنوع إلرايضة 

 إجلري مسافات طويةل ومتوسطة: .1

 إندغام عضالت إلساق إل مامية وإخللفية. –إندغام وتر أ خيلس 

 

 إلطويل( إلعدو: –إلثاليث  –ابلزإنة  –إلوثب )إلعايل  .2

 عضالت إحلوض وإلفخذ إخللفية. –إندغام وتر أ خيلس 

 



 إملطرقة(: –إلقرص  –إلريم يف أ لعاب إلقوى )إلرمح  .3

 إندغامات عضالت إلفخذ إخللفية, وإندغامات عضالت حول إملرفق.

 

 إليد(: –إلطائرة  –إلسةل  –كرة إلقدم  إل لعاب إلتنافس ية مثل ) .4

إندغام إلعضةل إلثنائية إلعضدية  –إندغام عضالت إلساق إل مامية  –إندغام وتر أ خيلس 

 إل مامية.

 رفع إل ثقال وإملصارعة وإملالمكة: .5

 إندغام وتر إلعضةل إلثالثية إخللفية بعضد إل طرإف إلعليا لالعب.

 

 إلتنس: .6

وإندغام إلعضالت إلباسطة  –منشأ  إلعضةل إلباسطة لليد ابملرفق أ و إلكوع )كوع لعب إلتنس( 

 لليد.

 

 س يف(: –مبارزة  –إملبارزة بأ نوإعها إلثالثة )شيش  .7

 وإندغام لعضالت إحلوض إلضامة للفخذ وإحملركة لليدين. –منشأ  عضالت حول إلكوع 

 

 ة وإلقطنية.الاندغامات إلعضلية يف عظام إلفقرإت إلصدري .8

 

 

 ويكون إلعالج من خالل ما يأ يت:

محلايته من زايدة أ و تضاعف إل صابة, مع تثبيته يف رابط  وضع إلوتر إملصاب يف وضع وقايئ .1

  .ضاغط حممك يف إحلاةل إحلادة لال صابة

مينع إلتدليك منعا ابات يف ماكن إل صابة, ومن إملمكن إس تخدإمه يف إملناطق غري إملصابة يف  .2

لتحسني إدلورة إدلموية. ويفضل تدليك إل نسجة إلضامة حتت إجلدل, وإلتدليك حتت إجلسم 

 إملاء يف مرإحل إلتأ هيل إلهنائية.

 إس تخدإم إلثلج فور حدوث إل صابة. .3

 إس تخدإم إلعالج إملايئ إملتضاد إحلرإرة, وكامدإت إملاء إلساخن يف مرإحل إلتأ هيل إلهنائية. .4

 ة يف مرإحل إلتأ هيل إلهنائية.إس تخدإم إلعالج ابملوجات إلصوتي .5

إس تخدإم مترينات اثبتة إلطول )أ يزومرتية( وإليت حتدث تضخام إ جيابيا يف جحم إل لياف  .6

 إلعضلية.



مترينات موضعية إ جيابية اثبتة إلشدة )أ يزوتونية( لتحدث إسرتخاء إنبساطيا يف إلعضالت,  .7

 إملصابة.وابلتايل يمت حدوث تقدم إ جيايب يف إملرونة للعضالت 

مترينات ضد مقاومة ومترينات مركبة لتحسني إلتوإفق إلعضيل إلعصيب ول تمت إ ل بعد معل  .8

 إلتدريبات إل جيابية اثبتة إلشدة )إل يزوتونية( ركفاءة اتمة.

مترينات إلشد والاس تطاةل إلعضلية وتمت بعد أ س بوع من إلمترينات سالفة إذلكر, ويفضل معل  .9

 )مترينات مائية( لتأ ثريها إلفعال يف رسعة شفاء إل صابة.ما س بق يف أ حوإض مائية 

 تدريبات رايضية حقيقية عىل سطح انمع بعد حوإيل أ س بوعني من إل صابة. .10

 تدريبات متدرجة إلشدة ومتنوعة. .11

 

 مالحظات هامة:

 .مينع متاما إلتدليك أ و إلتسخني أ و أ دإء تدريبات يف إحلالت إحلادة لال صابة 

 

 إلعالج إلوقايئ:

 اسب إل حذية مع أ رضية مالعب إلتدريب.تن .1

 إل حامء إملناسب وزايدة تدريبات إملرونة إلعضلية وحتسني إدلورة إدلموية. .2

 معل إلتدليك وحاممات إلساوان إملناس بة يف إلنوع وإلتوقيت. .3

 

 

 

 

 متزق إل واتر إلعضلية

  -إجلزيئ لل واتر إلعضلية, وهام كام يأ يت:إلمتزق وهناك نوعان منه إلمتزق إللكي و 

 

 إلمتزق إللكي لل واتر إلعضلية -أ ول:

ندغام إلعضةل, وأ شهر إل مثةل عىل ذكل إلمتزق إللكي لوتر أ خيلس, وفيه يمتزق لكيا منشأ  أ و إ

ومتزق أ حد أ واتر منشأ  إلعضةل إلثنائية ابلعضد يف دإخل حمفظة مفصل إلكتف. وينتج ذكل عادة من 

عدم إلتوإفق إلعضيل إلعصيب يف رايضات مثل إلكرة إلطائرة وإليد وإلسةل وإمجلباز وإجلري مسافات 

 نس وكرة إلقدم. طويةل وإلوثب وإلت 



   
 

                                
 

رضبة مفاجئة عليه وينتج عن ذكل أ مل شديد, وفرإغ جرإء من يف وتر أ خيلس وقد حيدث إلمتزق 

أ و جفوة يف ماكن إل صابة, مع حدوث تشوه وإحض فهيا, وعدم إلقدرة عىل إلوقوف عىل أ طرإف 

 إل صابع.

 

 -إللكية لل واتر إلعضلية ويه:وهناك أ مثةل أ خرى للمتزقات 

متزق إندغامات ومنشأ  إلعضالت إحمليطة مبفصل إلركبة يف رايضات إلوثب وإلغطس وإجلري  -

 مسافات متوسطة وطويةل وركوب إخليل.

 متزق منشأ  إلعضالت إلضامة للفخذ دلى لعيب كرة إلقدم. -

وطويةل ودلى متزق منشأ  عضالت إحلوض إل مامية يف رايضات إجلري ملسافات متوسطة  -

 لعيب كرة إلقدم.



إلقرص( وإمجلباز -إلرمح-متزق إندغام ومنشأ  عضالت إلكتف دلى لعيب إلريم )إملطرقة -

 سشلك عام.

متزق إندغام إلعضالت إحمليطة ابلكوع يف رايضات إلتنس ورفع إل ثقال وإملبارزة وإلغطس  -

 وإملالمكة.

ات ريم إلقرص وإلكرة إلطائرة متزق إندغامات إلعضالت حول إلساعد وإلكفني يف رايض -

 وإملبارزة وإمجلباز وإلفروس ية.

 

 إل سعاف إل ويل ويمت من خالل:

 وضع ثلج عىل ماكن إل صابة. .1

 رفع إلطرف إملصاب أ عىل من إجلسم. .2

 إلضغط عىل ماكن إل صابة ررابط ضاغط. .3

 نقل إملصاب ل قرب مستشفى ل جرإء إلعملية إجلرإحية. .4

 

إلطبيعية إلوظيفية للوتر إملصاب ومنع  إس تعادة إحلاةل إجلرإحية فهيدف إ ىل:أ ما إلعالج بعد إلعملية 

لتصاقات نس يجية يف ماكن إل صابة.  حدوث مضور عضيل وإ 

 

زإةل إجلبس وكام يأ يت:إلطبيعي ويبدأ  إلعالج   -فور إ 

إملصاب أ عىل من مع رفع إلطرف  إنبساطيوضع إلوتر إملصاب بعد إلعملية إجلرإحية بوضع  .1

 جلسم.مس توى إ

وإحلذر من تدليك ماكن إل صابة أ و تعريضها حلرإرة مرتفعة أ و  إلتدليك حول إلوتر إملصاب .2

 .أ دإء مترينات سلبية

 من إملمكن إس تخدإم أ كياس إلثلج مكخدر موضعي قبل أ دإء إلمترينات إلعالجية. .3

 إلمترينات إلعالجية.إس تخدإم موضعي محلامات إملاء إملتضادة )إحلارة وإلباردة( قبل ويف أ ثناء  .4

وإلتيار ( Galvanic Current-)إجللفاين DC -إملس مترإلعالج ابلتحفزي إلكهرابيئ  .5

 Diphasic) ( وإلتيار إلكهرابيئ إلثنايئ Faradic Current-)إلفارإدي AC -بإملتناو 

Current )-  لتحسني إدلورة إدلموية وتنبيه إل عصاب -إذلي يعمتد عىل قوة إلتيار وتردده 

ذإ ما أ صيبت مع إلمتزق إلوتري  .إ 

 مترينات اثبتة إلطول )إيزومرتية(. .6

زإةل إجلبس.)أ يزوتونية( مترينات اثبتة إلشدة  .7  بعد عدة أ ايم من إ 



 مترينات وظيفية ضد مقاومة. .8

مترينات شد وإس تطاةل ويفضل أ ن تمت يف أ حوإض إلس باحة وحبذر وعدم وجود أ مل مع أ دإء  .9

 تكل إلمترينات.

 إملايئ يعترب أ فضل وسائل إلتأ هيل لتكل إل صاابت.إلعالج  .10

 إلمترينات إملركبة. .11

 مترينات لتحسني إللياقة إلبدنية. .12

  مترينات ختصصية حسب نوع إلرايضة إليت ميارسها إملصاب. .13

 

 

 )شد إل واتر( لل واتر إلعضلية إلمتزق إجلزيئ -اثنيا:

مفاجئ وعنيف للوتر وحيدث معه متزق لل واتر نتيجة إمتدإد أ و إلشد إجلزيئ وحيدث إلمتزق 

يف إلشعريإت إدلموية, ويشعر إلالعب بأ مل حاد يف إلوتر يزدإد عند ملسه أ و حفصه ويمت إلعالج إلطيب 

 ابلتثبيت.

 

 إل ويل يف إمللعب من خالل: إل سعافويكون 

 وضع كامدإت ثلج عىل ماكن إل صابة. .1

ريب من إلوتر)مثال وتر أ خيلس ربط ماكن إل صابة ررابط ضاغط مع مشول إملفصل إلق .2

 مع مفصل إلقدم(.

 

زإةل إل مل وإس تعادة إحلركة إلوظيفية للوتر إملصاب ومنع حدوث أ ما إلعالج بعد إلتثبيت فهيدف إ ىل:  إ 

زإةل  الالتصاقات إلنس يجية يف ماكن إل صابة. مضور عضيل ومنع أ و إ 

   

زإةل إجلبس وكام يأ يت:   -ويبدأ  إلعالج إلطبيعي فور إ 

 مع ربطه ررابط ضاغط. إلطرف إملصاب رفع .1

مينع إلتدليك يف هذه إملرحةل ولكن من إملمكن أ دإءه يف إملرإحل إلهنائية للتأ هيل ملنع حدوث  .2

 إلتصاقات نس يجية.

معل حاممات ماء ساخنة وابردة مع إس تخدإم كامدإت ساخنة ماكن إل صابة لتحسني إدلورة  .3

 رفع إلتثبيت.إدلموية وذكل يف إملرإحل إلهنائية بعد 



تس تخدم إلربودة يف إملرحةل إحلادة من إل صابة عىل هيئة تدليك ابلثلج ماكن إل صابة,  .4

وتس تخدم إلربودة وإحلرإرة يف إملرإحل إلهنائية للتأ هيل وقبل معل إلتدليك أ و إلمترينات 

 إلعالجية.

 -بإملتناو  وإلتيار (Galvanic Current -يس تخدم إلتحفزي إلكهرابيئ إملس متر )إجللفاين .5

AC إلفارإدي(-Faradic Current ( وإلتيار إلكهرابيئ إملزدوج أ و إلثنايئ )Diphasic 

Current )-  لتحسني إدلورة إدلموية وتنبيه إل عصاب  -إذلي يعمتد عىل قوة إلتيار وتردده

ذإ ما أ صيبت.   إ 

  إملصابة.أ يزومرتية( لتحسني إلقوة إلعضلية يف إلعضالت أ دإء مترينات اثبتة إلطول ) .6

 يف تدرج وحذر مع شد إلوتر إلعضيل إملصاب.مترينات اثبتة إلشدة )أ يزوتونية(  .7

 مترينات ضد مقاومة ويفضل أ دإءها يف إملاء. .8

 مترينات مركبة عند زوإل إل مل. .9

 مترينات توإفق عضيل عصيب متنوعة. .10

 تدريبات لياقة بدنية عامة. .11

 رسها إملصاب.تدريبات لياقة ختصصية حسب نوع إلرايضة إليت ميا .12

 

 مالحظات هامة

 مينع إلتدليك وإحلرإرة إجلافة يف إحلالت إحلادة لال صابة.

 مينع أ دإء تدريبات عند وجود أ مل.

 

 

 إلوقاية من إلمتزقات إجلزئية ابل واتر إلعضلية

 مترينات إل حامء إملناس بة قبل إملنافسات. -

 مترينات إلشد والاس تطاةل إملتدرجة إلشدة. -

 إلتوإفق إلعضيل إلعصيب.تدريبات  -

معل أ ربطة ضاغطة ووضع لوإصق طبية عىل إل ماكن إملعرضة لتكرإر إلضغط للك نوع من  -

 أ نوإع إلرايضة.

 إلتدريب إلراييض إلعلمي إملنظم. -

 تناسب إل حذية مع إل رضية إليت جيري علهيا إلتدريب أ و إملنافسة إلرايضية. -



 

 

 

 إلتشخيص إلطيب ل صاابت إل واتر إلعضلية جدول يلخص                

 

 مالحظات تشخيصية            إلتشخيص                 

 

 حيدث سشلك جفايئ. - متزق اكمل ابلوتر إلعضيل

وجود جفوة يف ماكن إل صابة ابلوتر  -

 إلعضيل.

 حيدث سشلك جفايئ. - متزق جزيئ ابلوتر إلعضيل

 ل توجد جفوة يف ماكن إل صابة. -

آلك   تدرجيي إحلدوث. - موضعي ابلتوتر إلعضيلتأ

 حمدد جيدإ مباكن معني. -

 تورم سس يط يف ماكن إل صابة. -

 يتحرك مع حركة إلوتر إملصاب. -

 تدرجيي إحلدوث. - إلهتاب ابلوتر إلعضيل 

 أ مل غري حمدد نسبيا. -

 تورم وإحض وحمدد متاما. -

 يتحرك مع حركة إلوتر إملصاب. -

 حيدث سرسعة جفائية. - ابلوتر إلعضيلالالهتاب إحلاد ابل نسجة إحمليطة 

 خشونة ماكن إل صابة ابلتحسس. -

 تورم غري حمدد. -

 ل يتحرك بتحرك إلوتر إملصاب. -

حيدث ببطء وغالبا مع تكرإر حدوث  - الالهتاب إملزمن ابل نسجة إحمليطة ابلوتر إلعضيل

 إل صابة.



 ل يتحرك بتحرك إلوتر إملصاب. -

 ة مما س بقأ عرإض متنوع إ صاابت متنوعة مما س بق

 

 

 

آلك إملوضعي "إلتحلل إخللوي إملوضعي"   إلتأ

, فتحميل إلوتر بصفة متكررة يؤدي إ ىل متزق بع  أ لياف وهو حاةل بني إلهتاب إلوتر ومتزقه

 إلكولجني إلضامة ويه تؤدي إ ىل هذه إحلاةل.

معرضة وقد تنشأ  أ يضا من قصور إدلورة إدلموية لل نسجة وتكوين مزيد من إل لياف تكون 

 ملزيد من إلمتزق عند زايدة إلتحميل.

صابة ركبة  وحتدث هذه إحلاةل يف إل واتر إلرئيس ية يف إلاكحل وصابونة إلركبة فامي يعرف اب 

 لعب إلقفز.

  

 

زايدة ضعف إل لياف وجيب جتنب إحلقن ابلكورتزيون كعالج ملثل هذه إحلاةل, ل هنا تؤدي إ ىل 

 إلمتزق.وجعلها أ كرث عرضة للمزيد من 

وإلعالج إل فضل هنا ويف إحلالت إلبس يطة هو إلرإحة. أ ما يف إحلالت إلشديدة وإليت ل 

تس تجيب للرإحة فال بد من إلتدإخل إجلرإيح إذلي يكون إلغرض منه رفع إلضغط عن إل نسجة 

 إملصابة, ويؤدي ذكل إ ىل حتسن ملموس. 



وذكل من خالل جرإحة سس يطة )أ قل أ ما ابلنس بة لل نسجة إمليتة فيجب إستئصالها جرإحيا 

قطع جرإيح ممكن( ول حتتاج ابلطبع لعمل أ ي غرز يف إل واتر إ ل يف إحلالت إلنادرة, مث يمت تأ هيل 

 إملصاب بعد ذكل حتت إ رشإف أ خصايئ إلعالج إلطبيعي.

 

 خلوع إل واتر إلشظوية ابلساق

سببة خللع إل واتر إلشظوية, لعاب إلقوى وإلزتجل عىل إجلليد يه من أ كرث إلرايضات إمل إ ن أ  

وذكل نتيجة حدوث رض مبارش عىل إلوجه إخللفي للمنطقة إلوحش ية للكعب. واندرإ ما يكون إخللع 

نتيجة إلشد وإلتقلص إلقرسي إملفاجئ للعضالت إلشظوية, حيث يشعر إملري  بأ مل مع طقه, وغالبا 

 من إلكعب, مصحواب بأ مل.  ما يكون عفواي. وبعد ساعات يتشلك ورم حول إملنطقة إلوحش ية

ذإ   إل ذية سشلك س ئي وأ مهلت, أ دت إ ىل خلع متكرر مزمن لل واتر إلشظوية.عوجلت ما وإ 

 

 إنقالع إرتاكز إل واتر

 وقد حيدث ابلطرف إلعلوي مثل إنقالع إلنائت إلزندي. 

وينجم نتيجة  ,مع كرس بقاعدة إملشط إخلامس مثل إنقالع وتر إلشظوية إلقصري أ و ابلطرف إلسفيل

 إنقالب قرسي للقدم, وإذلي يصاحبه أ مل وطقه مع إنتباج )تورم( للحافة إلوحش ية للقدم.

   

                   

 



   


