
 ضایعات شایع شانه 

Frozen shoulder   (Adhesive capsulitis:) 

یک بیماری ایدوپاتیک بوده و اغلب علت خاصی برای ان ذکر نمیشود. این بیماری در سنین  شانه یخ زده 

 سالگی( شایع بوده و در زنان بیشتر از مردان رخ میدهد. 40-30میانسالی )

) البته ممکن است که  دارد  نامشخصی منشا یا مکانیسم  علت، که ای  ناشناخته بیماری *بیماری ایدوپاتیک : 

   برخی از مکانیسم های ایجاد ان مشخص شده باشد اما در کل علت اصلی نامشخص باقی میماند(  

   

 علل ممکن در ایجاد این بیماری عبارتند از : 

کایفوتیک، یا به اصالح  یا حالت بد بدن میباشد به خصوص در افرادی که  bad postureمهم ترین علت  

فوز باعث میشود بافت هایی که ثبات استاتیک را ایجاد میکنند دچار عدم کارایی شوند و  گوژپشت هستند. کای 

بافت های ایجاد کننده ثبات دینامیک مانند عضالت روتاتورکاف و تراپزیوس جهت جبران وارد عمل شوند، در  

م نخواهد شد و  اجنتیجه عضالت در زمان ناخواسته وارد عمل شده و عملکرد طبیعی کپسول مفصلی شانه نیز ان

 کپسول شانه به تدریج دچار چسبندگی میشود.  

در برخی موارد نیز به علت ناشناخته چسبندگی در کپسول رخ میدهد، این چسبندگی بیشتر در قسمت قدامی  

  ، مثال اسید ایجاد میشودو تحتانی کپسول مفصلی رخ میدهد. در این عارضه تغییراتی در مایع سینویال 

ش می یابند و سبب ایجاد  هیالورونیک و اب مایع سینویال کم شده و به دنبال ان فیبر های نابالغ افزای

به دنبال این چسبندگی بیمار دست خود را در وضعیت چرخش داخلی و اداکشن قرار  چسبندگی میشوند. 

میدهد به همین دلیل عضالتی که چرخش داخلی انجام میدهند مانند ساب اسکاپوالریس، لتیسموس دورسی،  

نند رومبوئید ها و تراپزیوس که تحت استرچ هستند  پکتورالیس ماژور و ترس ماژور کوتاه شده و عضالت مقابل ما

دچار ضعف میشوند. به این ترتیب عضالت روتاتورکاف جهت جبران محدودیت حرکتی شانه از همان ابتدا شروع  



به فعالیت میکنند و باعث میشوند که این بیماران بیشتر مستعد تاندونیت روتاتورکاف و بورسیت ساب اکرومیال  

 باشند. 

 بیماری ها نیز میتوانند سبب بروز این عارضه شوند که عبارتند از:   برخی از

 ارتروز شانه که اغلب نادر است  •

 بی حرکتی بعد از شکستگی ها یا نیمه دررفتگی ها   •

 ارتروز گردن و همچنین ارتریت روماتوئید   •

 بیماران با عارضه افسردگی   •

 نقاط ماشه ای در عضالت اطراف شانه   •

 ی احشایی)انفارکتوس یا سکته قلبی(  دیابت و بیماری ها •

   shoulder-hand-finger( به خصوص سندرم  RSDدستروفی رفلکسی سمپاتیک) •

 عالئم مرحله حاد بیماری: 

 درد به زیر ارنج انتشار می یابد 

 بیمار به دلیل درد شبانه، از خواب بیدار شده و شکایت اصلی این بیماران درد شبانه است 

درد و عدم امادگی کامل ماهیچه برای انجام فعالیت میباشد نه سفتی   ه ی محدودیت حرکات پسیو در نتیج

 کپسول مفصلی  

 عالئم مرحله مزمن بیماری: 

 درد قسمت خارجی بازو موضعی میشود  

 بیمار درد شبانه نداشته و از خواب بیدار نمیشود 

محدودیت حرکات پسیو به علت سفتی کپسول مفصلی بوده و درد هنگام استرچ یا کشش کپسولی گزارش  

 . میشود

 این بیماری به چهار دوره تقسیم میشود: 

Stage 1 :)دوره اول( 

 درد یا محدودیت خاصی وجود ندارد یا حداقل است   •



 در صورت وجود درد و یا محدودیت، این عالئم فقط در دامنه انتهایی مشاهده میشود  •

 بیمار به دلیل عدم تداخل عارضه با فعالیت های روزمره اش به پزشک مراجعه نمیکند   •

Stage 2 :)دوره دوم( 

 ( pain dominant) درد در این مرحله به صورت غالب وجود دارد  •

 ( نیز منتشر میشود C5-C6درد شدیدی به خصوص در خارج بازو گزارش شده است که به درماتوم ) •

 بیمار در وضعیت استراحت و در شب، در صورت خوابییدن بر روی سمت درگیر درد دارد   •

 ( nd feelemuscle spasm) محدودیت حرکتی به همراه اسپاسم عضالنی وجود دارد •

دامنه حرکت پسیو نزدیک به  محدودیت حرکتی زیادی وجود نداشته و در صورتی که بیمار اجازه دهد   •

 کامل است.  

 درد به علت التهاب ایجاد شده و با فروکش کردن التهاب نیز درد کاهش می یابد. •

 محدودیت حرکات فیزیولوژیک اغاز میشود   •

  60درجه از دامنه ابداکشن،   90ا هنگامی که بیمار به پزشک مراجعه میکند. معموال این بیماران ت •

درجه از دامنه چرخش داخلی بازوهایشان کاهش نیافته   45درجه از دامنه فلکشن و چرخش خارجی و 

 است به پزشک مراجعه نمیکنند. 

 هفته به طول بینجامد.   36-10این دوره ممکن است  •

Stage 3 :)دوره سوم( 

 ( limitation dominantغالب میشود ) درد فروکش کرده و محدودیت حرکتی  •

 درد موجود، حالت موضعی پیدا میکند  •

 میباشد  lcapsular end feeمحدودیت حرکتی به علت   •

 عدم وجود درد شبانه و عدم درد در وضعیت استراحت   •

 کوتاهی عضالنی ایجاد شده است  •

 ماه به طول بینجامد   12-4این دوره ممکن است  •

Stage 4 :)دوره چهارم( 

صورت بهبودی خودبه خودی عارضه، تغییرات دژنراتیو شانه، ضعف و فیبروز کپسول مفصلی ایجاد  در  •

 میشود.  



ماه حاصل میشود به استثنای مواردی که عارضه به علت وجود   4-3با درمان صحیح بهبودی در مدت  •

RSD دیستروفی رفلکسی سمپاتیک( و یا دیابت ایجاد شده باشد( 

 ل به طول می انجامد  سا 2ماه تا  5این دوره  •

 

 درمان:  

درمان بسته به مرحله بیماری متغیر است ولی اصل ثابت در هر سه مرحله تشویق و اموزش صحیح   •

بیمار در جهت انجام تمرینات کششی شانه میباشد که باید به صورت یک برنامه منظم به بیمار اموزش  

 داد شود 

اقدام بعدی در صورت عدم بهبودی درد و ناراحتی بیمار تزریق کورتیکواستروئید و ماده بی حسی داخل   •

 مفصل شانه میباشد. 

( در زیر بیهوشی به منظور ازاد کردن چسبندگی  manipulationمیتوان از مانیپوالسیون شانه)نهایتا  •

 ها و در نتیجه افزایش دامنه حرکت بیمار استفاده کرد 

    )*فشاری که با دست ها و با سرعت باال و در دامنه محدود به مفاصل اعمال میشود را منیپولیشن میگویند(  

 

 : stage 1اهداف درمان در  

 نگهداری دامنه حرکتی اکتیو مفصل شانه با انجام حرکات اکتیو  

   تکنیک های موبیلیزاسیونازاد کردن انتهای دامنه حرکتی شانه با استفاده از  

   حفظ دامنه حرکتی در خانه با اموزش تکنیک ها به بیمار

 

 :stage 2اهداف درمانی در  

 تسکین درد و التهاب    

یعنی حرکات اکتیو   AAROM)شروع تمرینات  حفظ دامنه موجود و تالش در افزایش مالیم دامنه حرکات 

 کمکی، تمرین با چوب و تمرینات پاندوالر( 



*در مرحله حاد تعداد ست های تمرین در طول روز زیاد است ولی مدت انجام تمرین کم میباشد یعنی تمرین  

دقیقه انجام میگیرد و بیمار در حین تمرین نباید درد خاصی را    3-2ساعت یک بار و هر بار به مدت  3-2هر 

 ند. حرکات باید به صورت اکتیو کمکی انجام شوند و حرکات اکتیو و تقویتی ایزوتونیک کاربردی ندارند گزارش ک

 

 

 : stage 3اهداف درمانی در  

 کاهش درد 

   جهت افزایش دامنه حرکتی میتوان از تمرینات زیر استفاده کرد :-افزایش دامنه حرکتی 

• Codman’s exercise  : تکیه داده و به جلو خم شوید تا اندام  دست سالم خود را به گوشه میزی

 .  ددتحتانی مبتال آویزان گر

 قب حرکت دهید دست را به جلو و عالف( 

 ب( دست را به داخل و خارج حرکت دهید  

 ج(دست را در جهت عقربه های ساعت و خالف عقربه های ساعت به صورت چرخشی حرکت دهید  

 

 

 

 ب الف

 ج 



• Overhead pulley exercise  : ان را با دو دست گرفتهطنابی از روی قرقره رد کرده و انتهای  ،

   .یین بکشید به باال و پا

              

 

• Towel exercise :ان را به باال و پایین  ای را از پشت با دو دست گرفته یک حوله و تکه پارچه ،

 بعد با دست دیگر  . در یک مرحله با یک دست و در مرحلهبکشید 

)مبتال( به چرخش  نییو دست پا ده ی)سالم( حوله را کشییبا دست باال یچرخش داخل یحرکت بهبود دامنه  یبرا

 . رودیم internal rotation ای یداخل

                                     



• Wall climbing exercise: واریخود را به د دهید  بیآس  ی ، دست بازو د یستیبا  واریرو به د  

  .د یبه سمت باال حرکت ده وار ید  یرو د یکه درد نداشته باش   ییخود را تا جا ی و بازو دست .د یبچسبان

را   کشش .د یباالتر برسان ی به قسمت ها وارید   یدست را رو   د یتا بتوان د یکن ک ینزد وار یخود را به د بدن

 .د یبار تکرار کن 10را   کشش .د ینگه دار ه یثان 20تا  15به مدت 

                          

                     

 

 

• Shoulder wheel exercise  :یدر مفاصل و قسمت ها  یو چرخش ی دامنه حرکت  شیافزا یراب  

که با کاهش دامنه   یمارانیشود. ب  یچرخ شانه استفاده م ا یو   لیروش شولدر و ن یمختلف بدن از ا

مورد  را   یانجام حرکات  ل یشولدر و لهیشانه مواجه هستند به وس  یدر قسمت مفصل عضالن  یحرکت

 دهند.   ی قرار م نیتمر



                                     

                                                             

 تقویت عضالت مفصل شانه و اسکاپولوتوراسیک   

*تمرینات ثباتی از اهمیت زیادی برخوردارند و تمرینات زمانی برای بیمار تجویز میشود که درد بیمار کاهش  

 یافته و دامنه حرکت به طور قابل توجهی بهبود یافته باشد  

 

   

 

 

   

   

 

 

 


