
 ضایعات شایع شانه 

Impingement syndrome : 

به طور معمول در این سندرم بورس ساب اکرومیال، تاندون عضله بایسپس و قوس کوراکواکرومیال که بر روی  

عضالت روتاتورکاف قرار دارند درگیر میشوند. این سندرم هنگامی بروز میکند که فضای ساب اکرومیال فشرده و  

و در واقع تاندون ها در معرض گیر کردن بین قسمت فوقانی استخوان بازو و زائده آکرومیون    تنگ میشود

اختالل در ثبات دینامیک و  میباشند این مطلب به خصوص در مورد تاندون سوپراسپایناتوس صادق است . 

ار میگیرند، در  استاتیک شانه سبب اسیب فضای ساب اکرومیال شده و ساختار های بافت نرم نیز تحت فشار قر

نتیجه این عوامل، التهاب و درد در این ناحیه ایجاد میشود. این سندرم اغلب با فعالیت های تکراری در باالی سر  

   همچنین ورزش هایی مثل تنیس و شنا موجب افزایش گیر کردن تاندون ها میشود.   ایجاد میشود

   

 

 :علل ایجاد کننده این سندرم 

 ایجاد کننده این سندرم سه تئوری مطرح است: درباره ی عوامل 

هنگامی که تغذیه عروقی بافت نامناسب باشد تروما و میکروتروما های مکرر  :  vascularتئوری   •

سبب ایجاد فشار و استرس در ان بافت میشود و در نهایت بافت دچار تغییرات دژنراتیو خواهد شد. این 



هایی از بافت های ساب اکرومیال یا تاندون عضله   تئوری به این مطلب اشاره دارد که چون بخش

هستند)کم بودن عروق خونی( استفاده مکرر از دست در   Hypovascularسوپرااسپایناتوس ذاتا 

فعالیت های فانکشنال سبب اعمال ترومای مکرر به تاندون شده و زمینه تخریب و اسیب بافتی را  

 فراهم می اورد.  

بخش اناتومیکال تئوری اشاره به وجود ابنورمالیتی های  :  Mechanical-anatomicalتئوری   •

ساختاری دارد، مثال وجود اکرومیون بزرگ که سبب تنگ شدن فضای ساب اکرومیال میشود. در این  

به شکل قالب   3منحنی و نوع  2صاف، نوع  1بیماران سه شکل مختلف اکرومیون دیده میشود، نوع 

 ایجاد میشود.   3یا  2ارگی های عضالت روتاتورکاف در نوع % از پ70میباشد. در بررسی انجام شده 

                          

 

در این تئوری عقیده بر ان است که در صورت عدم هماهنگی در عملکرد عضالت   :perryتئوری   •

 روتاتورکاف و اسکاپولوتوراسیک ریتم نرمال حرکت به هم خورده و سبب بروز ضایعه میشود

 : impingementر بروز علل ساختاری د

 شکل غیر طبیعی اکرومیون   •

شلی کپسول مفصلی که توانایی کپسول مفصلی گلنوهومرال را در ثبات استاتیک و دینامیک به خطر   •

 می اندازد.  

 تاندونیت پایدار و تکرارشونده یا بورسیت ساب اکرومیون   •

)شانه گرد شده یا قوز   Rounded shoulder)استقرار سر به جلو( و  FHPاختالالت پاسچرال مثل   •

 شانه همراه با افزایش کایفوز توراسیک(  



شلی کپسول مفصلی قدامی که به علت دررفتگی یا نیمه دررفتگی تکراری در سر هومروس یا بازو   •

    .  ایجاد شده و باعث گیر افتادن ساختار های موجود در زیر زائده کوراکوئید میشود

 :  Impingementعلل عملکردی در بروز 

 اسیب عضالت روتاتورکاف که در حفظ ثبات دینامیک سر هومروس شرکت دارند  •

اختالل در عملکرد عضالت اسکاپوال. این عضالت به صورت دینامیک حفره گلنوئید را در ارتباط با سر   •

هومروس قرار میدهند بنابراین ضعف عضالت سراتوس قدامی و همچنین عضالت لواتوراسکاپوال و 

بازو برهم   میکنند، وضعیت حفره گلنوئید را در طول الویشن Elevateتراپزیوس فوقانی که اسکاپوال را 

 هومرال را مختل میکنند.  - و ریتم طبیعی اسکاپولوزده 

اسیب در حرکات آرتروکینماتیک نرمال مفاصل استرنوکالویکوالر و اکرومیوکالویکوالر از چرخش   •

 طبیعی اسکاپوال به سمت باال جلوگیری کرده و سبب اسیب فضای ساب اکرومیال میشود  

. این عضالت  ضعف عضالت رومبوئید و تراپزیوس میانی منجر به حرکت بیش از حد در اسکاپوال میشود •

ش سرعت حرکت در اسکاپوال میشوند به همین دلیل ضعف ان ها ریتم نرمال حرکت را  سبب کاه

 برهم میزند.  

ضعف عضله ی تراپزیوس تحتانی منجر به عدم تعادل در زوج نیروی تشکیل دهنده این عضله با   •

 لواتوراسکاپوال و تراپزیوس فوقانی میشود و در برهم زدن ریتم نرمال حرکت دخالت دارد. 

 

 تقسیم میشود:   stageبه سه مرحله یا سه    Impingementی  بیمار

Stage 1  :)مرحله اول( 

 مرحله حاد بیماری است   •

 ورم و التهاب وجود دارد   •

 سال رخ میدهد.  25در هر سنی ممکن است عارضه ایجاد شود اما معموال در سنین کمتر از  •

 عالئم مرحله اول:  

تگی بزرگ استخوان هومروس)توبروزیتی بزرگ( به  حساسیت غیرمعمول نسبت به لمس یا فشار برجس •

 خصوص محل اتصال تاندون عضله سوپرااسپیناتوس و قدام آکرومیون 



 درجه ابداکشن بازو   120-60وجود قوس دردناک در دامنه حرکت  •

 دامنه حرکتی به علت التهاب فضای ساب آکرومیال محدود است   •

 رادیوگرافی طبیعی است   •

 % است  100در صورت درمان مناسب و به موقع، بهبودی  •

(Impingement   ممکن است به صورت ممتد در چندین سال وجود داشته باشد همچنین میتواند به صورت

   وارد میشود. (  2بیمار به مرحله   1متناوب طی چندین سال بروز کند. در صورت عدم درمان در مرحله 

                                   

 

Stage 2)مرحله دوم(  : 

 فیبروز و تاندونیت ایجاد میشود )تاندونیت به معنی التهاب تاندون میباشد(   •

 سالگی رخ میدهد   40-25بیشتر در سنین  •

 عالئم مرحله دوم:  

شدت عالئم نسبت به مرحله اول بیشتر و درد با فعالیت افزایش می یابد، از طرفی درد شبانه نیز وجود   •

 .  دارد

 محدودیت در حرکات پسیو و اکتیو وجود دارد.   •

قوس دردناک در عارضه  

impingement  



در رادیو گرافی ممکن است مقداری استئوفیت یا خار استخوان در زیر اکرومیون دیده شود، همچنین   •

 ممکن است تغییرات دژنراتیو مفصل اکرومیوکالویکوالر نیز به چشم بخورد.  

یت جبرانی عضله دلتوئید( اما در پایین  بیمار قادر است بازو را به طور کامل باال ببرد )به دلیل فعال •

 درجه احساس گیر افتادگی وجود دارد.   100امدن در دامنه 

  یاضاف یهاستخوان ابه عبارت دیگر  .شودی گفته م  خار استخوان،یعیاستخوان طب یاستخوان زائد رو )* به رشد 

 ند.(  گری م جاد یا یهستند که در لبه سطوح مفصل

Stage 3  :)مرحله سوم( 

 شدیدترین حالت میباشد  •

 سالگی رخ میدهد.   60تا   50بیشتر در سنین  •

است و در صورت عدم درمان به علت تغییرات دژنراتیو، پارگی   Impingementمرحله پیشرفته  •

 توس رخ میدهد. عضله سوپرااسپاینا

 عالئم مرحله سوم:  

 درد طوالنی مدت و وجود تاندونیت مزمن   •

 وجود خارهای استخوانی )اسپور های استخوانی(  •

 آتروفی عضالت روتاتورکاف به خصوص اینفرااسپایناتوس و سوپرااسپایناتوس   •

 گرفتاری تاندون بایسپس •

 حساسیت غیر معمول نسبت به لمس و فشار در مفصل اکرومیوکالویکوالر   •

 و به خصوص چرخش به خارج و ابداکشن بازو  ضعف در حرکات اکتیو و پسی  •

 درمان:

کاهش فعالیت های سنگین، فیزیوتراپی و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی معموال باعث بهبودی   •

 میشود.  

تزریق کورتیکوستروئید طویل االثر مثل متیل پردنیزولون استات داخل بورس ساب آکرومیال باعث   •

میتواند باعث افزایش  کاهش التهاب بورس و بهبود نسبی عالئم خواهد شد. با این حال تزریق مکرر 

 دژنرسانس تاندون و پارگی ان بشود.  



وص اگر شکل زائده اکرومیون از انواع غیر  ماه درمان موثر واقع نشد به خص 12تا  6در صورتیکه  •

طبیعی باشد الزم است بیمار تحت عمل جراحی قرار گیرد. در این عمل بورس ملتهب برداشته شده،  

لبه قدامی اکرومیون تراشیده میشود و پارگی تاندون ترمیم میشود که این عمل به صورت جراحی باز  

 یا اتروسکوپی انجام میشود. 

 تمرین درمانی: 

 تمرین درمانی در مرحله حاد:   

د  رینات بدون درر این مرحله به منظور عدم وارد شدن استرس های غیر طبیعی به بافت های عضالت باید از تمد

درجه بازو انجام میشود   90باالی هایی که در وضعیت الویشن  باید از فعالیت  . در همین راستااستفاده نمود

درجه و بدون درد هیچ محدودیتی از نظر انجام تمرین وجود ندارد.    90مود اما در دامنه های کمتر از خودداری ن

 و از نظر تکرار و شدت نیز پایین باشند.  تمرینات باید سبک و محدود 

Codman’s exercise : ن و در انتها به صورت  لی ابتدا در جهت جلو و عقب و سپس طرفیتمرینات پاندو

ر این تمرینات بیمار از عضالت تنه خود جهت نوسان بازو استفاده کرده تا حداقل  . دچرخشی انجام میگیرد

، جداسازی سطوح مفصلی و کاهش درد  . این تمرینات منجر به افزایش دامنه حرکتینی ایجاد شودانقباض عضال

 به علت شل شدن عضالت میگردند. 

                       

 

 



 تمرین درمانی در مرحله مزمن: 

باشد بیشترین تنشن در این نوع  ( Eccentricاضات اکسنتریک )مرین درمانی در این مرحله باید به صورت انقبت

ارند بهتر است در تقویت  انقباض تولید شده و به سبب اینکه بافت های غیرانقباضی نیز در تولید تنشن نقش د

 عضالنی از این نوع تمرینات استفاده شود.  

 :  Impingementمراحل تمرین درمانی جهت عضالت روتاتورکاف در عارضه 

و به اکسیژن زیادی جهت فعالیت نیاز دارند به همین علت حرکت باید    عضالت روتاتورکاف تونیک بوده •

 .  هر چه سریعتر اغاز شود

همیت زیادی برخوردار است در صورت  وص سوپرااسپایناتوس از اتقویت عضالت روتاتورکاف به خص •

بدون سر خوردن تحتانی سر استخوان هومروس  ، عضله دلتوئید حرکت ابداکشن را لهضعف این عض

 اختارها در زیر زائده اکرومیون میشود.  انجام میدهد در نتیجه سبب فشرده شدن س 

گرم کردن مفید میباشد زیرا گرما باعث افزایش جریان خون و  قبل از شروع تمرینات ایزومتریک  •

 . انعطاف پذیری و ایجاد انقباض قوی میشود

ت  سپس به صورت ایزوتونیک پیشرفرینات ابتدا به صورت ایزومتریک و از کنار بدن شروع شده و تم  •

و    دلتوئید   ، صورت اولیه جهت تقویت عضالت سوپرااسپایناتوس تمرین ابداکشن شانه به ) میکند.

   ( . شست دست باید در وضعیت نوترال قرار داشته باشد سراتوس انتریور به کار میرود

                                  

دامی  و همچنین تقویت دلتوئید ق به صورت اولیه  در صفحه اسکاپوال شکل زیر تقویت سوپرااسپایناتوس  •

درجه ابداکشن افقی بازو و    45ن در وضعیت ایستاده با . این تمریو میانی به صورت ثانویه میباشد 

 قرارگیری شست دست به سمت زمین انجام میگیرد  



     

 

ه  یا خوابیده ب proneشکل زیر تمرین متناوب سوپرااسپایناتوس را نشان میدهد که بیمار در وضعیت   •

ت چرخش خارجی را  درجه ابداکشن افقی قرار دارد و حرک  100درحالیکه بازو در ، شکم قرار گرفته

 انجام میدهد.  

                                        

 

جهت تقویت عضالت اینفرااسپایناتوس و   ر تمرین چرخش خارجی شانه را نشان میدهد وشکل های زی •

درجه ابداکشن و ابداکشن کامل صورت   135و   90ترس مینور به کار میرود و تقویت در وضعیت های 

 میگیرد.  



  

 

 : از جمله تمرینات تقویتی

 

 جهت تقویت تراپز فوقانی و لواتوراسکاپوال shoulder shrugاستفاده از تمرین  •

 

  

 

 

 



 د.  پزیوس میانی و رومبوئید ها به کار میروجهت تقویت عضالت ترا  bent-over rowsتمرین  •

  

 

 قدامی  جهت تقویت عضله سراتوس  push upنات  انجام تمری •

             

                                        

 

 



 زیر میباشد: اثر این تمرینات و الگو ها شامل موارد 

 تقویت عضالت  

 ی  ه حرکتن افزایش دام

 عضالنی  -بهبود نوروماسکوالر یا عصبی 

استفاده میشود به این علت که فشار کمتری   D1 flexionنکته اخر: در مراحل نخست توانبخشی از الگوی 

. در مراحل بعدی که هدف بازگرداندن عملکرد  ت روتاتورکاف نیز تقویت میشوند ایجاد شده و در عین حال عضال

 دامنه محدود انجام میشود.  ه ضعف اصلی بیمار است در و حرکت ابداکشن ک D2 flexionبیمار است الگوی  

   

 

 

D1 flexion 

 

D2 flexion 


