شهریور 69

افتادگی شاهه اایاساات

حرکات کششی:
مدت کشش ا  1دقیقه ،مدت استراحت  03ثااهایاه و
تکرار تمرینات  0تا  5دور در رجلسه ،تعداد جلسات در
فته  0تا  5اار.
تمرینات تقویتی:
تعداد جلسات  0تا  5هوات در فته.

تغییر شکل و افتادگی شااهاه اا و ااه ا ا ا
گردشدگی شاهه ا و درد و خستگی آن ا هااشای ا
وضع غلط هشستن ،ایستادن ،خواایدن و راه رفاتان
ای طوالهی است .مچنین فعالیت ایش ا حاد ااا
یک طرف ادن ا قبیل الند کردن اجسام و کیف اای
سنگینی که در یک طرف شاهه قرار میگیرد ،ادن را
اه سمت افتادگی شاهه سوق مید د.
در وضع طبیعی ال م است شاهه ا موا ی اا تنه قارار
اگیرهد .در واقع ،گردشدگی شاهه اه معنی این اسات
که اه دالیل مختلف شاهه ا ا وضع طبیعای خاار
شده و اه سمت جلوی ادن متمایل شده است.
دانشگاه امام صادق(علیه السالم) پردیس خواهران
معاونت دانشجویی و فرهنگی

افتادگی شاهه شرای ی است که اا توجه ااه ااایایان
آمدن خفیف یا متوسط یک یا ر دو شاهه ماراه ااا
درد یا ادن درد در افراد مشا ده می شود.

کاری ا  :اداره ترایت ادهی
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علت افتادگی شانه:

عالئم افتادگی شانه:

افتادگی شاهه در افراد می تواهد اا دالیل ماخاتالاف
ارتباط داشته ااشد .ارخی ا عواملی ااعث ایجاد ایان
شرایط می شوهد اه شر یر ستند:



شکایت فرد ا وجود هقاط دردهاک ار روی عضا ت
ااالارهده کتف.



افتادگی و هامتقارت اودن شاهه ا که اا استافااده ا
فحه ش رهجی قاال تشخیص است.



ایجاد محدودیت حرکت در دست ا در حرکات ااه
سمت ااال و عقب.

 -1قرار گرفتن ادن در وضعیت هامناسب اا گرایش اه
خمیدگی که عمدتاً در افراد قد الند مشاا اده مای
شود.
 -2ضعیف شدن عض ت ااالی کمر می تواهد اااعاث
افتادگی شاهه شود.
 -0مشک ت ساختاری مراوط اه ستون فقرات که می
تواهد مادر ادی یا ار اثر حوادث و آسیب ای هاشی ا
تصادفات اوجود آید.
 -4عادات غلط ماهند الند کردن و هگه داشتن اجسام
سنگین ااتکرار یاد طوالهی ،هشستن طوالهی مادت،
استفاده ا کیف اه ورت یک طارفاه ،عاادات ااد
خواایدن و اهجام تمرینات ور شی سنگیان اصاورت
اشتباه هیز مینه ایجاد شاهه هااراار یا افتادگی شاهه را
ایجاد می کند.
افتادگی شانه در افرادی که مبتال به اسکولیوز
(کجی طرفی ستون فقران) و پشت گرد هستند
بیشتر مشاهده می شود.

تمرینات ورزشی و اصالحی :

درمان و بهبود افتادگی شانه:
 -1استفاده ا اریس ای طبی
مزایا :راحتی استفاده ،معایب:گران اودن ،ضعیاف شادن
عض ت اه مرور مان.
 -2استفاده ا اازار ارتوادی
مزایا :اوشیدن راحت و ادو ایجاد حس گرما و ک فاگای
در فرد ،معایب :غیرقاال تنظیج اودن ار اساس ساختار و
مشکل فرد ،.ضعیف شدن عض ت اه مرور مان.
 -0فیزیوتراای
درمان موقت و تسکین درد ،اا یاای داماناه حارکاتای
مفصل ،اثر موقت و احتمال اا اا گشت مجادد عاارضاه،
زینه ااال.
 -4اهجام تمرینات ور شی و ا
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* تمرینهای حرکتی اصالح وضعیت
ارای مواردی که مشکل خفیف اااشاد ،تاماریان اای
حرکتی و یادگیری هحوه قرار دادن ادن در ماوقاعایات
مناسب می تواهد اه رفع مشک ت مراوط اه افاتاادگای
شاهه کمک کند .اه این منظور می تواهایاد در حاالات
ایستاده قرار گرفته و کمر خود را اه دقت اف کنید .اه
این ترتیب ایجاد تعادل در حفظ و ن ادن و هگهداشتان
شاهه ا در س ح مناسب می تواهد اه تناظایاج ماجادد
ساختار اسکلتی کمک کند.
تمرینهای حرکتی کششی
اگر یک شاهه شما ااالتر ا شاهه دیگر قارار مایگایارد،
اهجام تمرین ای حرکتی میتواهد ااعث شود یک شااهاه
در مقایسه اا شاهه دیگر ایشتر کار کند .ایان شارایاط
میتواهد ااعث اات اه اورسیت ،تاهدوهیت ،سر درد و درد
در هاحیه گردن شود .اه این ترتیب ال م است ایماار ا
تمرین ای کششی ارای مقااله حیح اا ایان شارایاط
استفاده کند.
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