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حاکات ورزش شانه درد را یا خودتان به شخصه انجام می
دهید تا تحت نظارت پزشک یا فیزیوتااپیرسرت آنربرا را
صورت می دهید .همچنینر می توانید عرالوه برا ورزش
باای شانه درد از درمان با دست استفاده کنید .شانهر بره
عنوان یکی از متحاکتاین و بیثباتتاین اعضرای بردن
انسانر در معاض آسیبهای مختلفی یاار میگیاد .با این
حالر این آسیبها غالباً با انجام درمانها و ماایبرت هرای
شخصی و ورزش کتف بببود می یابنرد .پرا از انرجرام
مشاوره با متخصص طب فیزیکیر باای کراهرش مریرزان
خشکی و بازیابی توان حاکتی و کمک به تسرکریرن درد
شانهر بیمار یادر خواهد بود در دورههای ورزش شانه درد
شاکت کند.
فیزیوتااپی :فیزیوتااپی بخش بسیار مبمی از روند درمران
در اکثا مشکالت ارتوپدی می باشد .فیزیوترااپریرسرت از
مدالیته های مختلفی باای افزایش یدرت مراهریرچرهایر
افزایش دامنه حاکتی مفصل استفاده میکند تا بیمار بره
سطح فعالیتی که یبل از آسیب داشته است بازگرادد .در
بسیاری از موارد تجویز و انجام باخی تماینات ویژه ورزش
شانه باای تقویت عضالت اطاا مفصل شانه به تسکریرن
درد کمک میکند.
داروهای ضد التباد :داروهای ضد التباد غیا استاوئیدی
با نام NSADsداروهایی هستند که در اکثا موارد براای
تسکین درد شانه و درمان آرتاوز شانهر بورسیت و تاندنیت
تجویز میشوند.
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تزریق کورتیزون :کورتیزون یک داروی بسریرار یروی
باای درمان آرتاوز شانه است .الرتربرادر در بریرن
بیمارانی که درد شانه دارندر یک مشکل شایع اسرت.
شما میتوانید در مورد تصمیم به تزریق کورتیزون بره
شانه خود و مفید بودن آن باای شاایط شما با پزشک
خود مشورت کنید.
به غیا از موارد ذکا شده باای درمان کتف روشهرای
درمانی غیاجااحی دیگای مانند مگنت تااپیر تزریرق
پی آر پی و  ...نیز استفاده میشود.
با توجه به این اما که درمان هایی که شامل جااحریر
تزریق و در کل به روش تباجمی انجام می شود علری
رغم تاثیاات مثبتر عوارض خاص خود را در پی داردر
لذا استفاده از روشهای پیش گیاانه و غیا تباجمی در
مااحل اولیه و شاوع درمان منطقی تا به نظا میرسد.
پیشگیای و درمان با استفاده از تماینات اصالحری و
کار درمانی جزء کم عوارضتاین انواع درمان و پایدارتا
از سایا روشها میباشد.

دانشگاه امام صادق(علیه السالم) پردیس خواهران
معاونت دانشجویی و فرهنگی
کاری از :اداره تابیت بدنی
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 شانه یخ زده
درسنین  04تا  04سال مفصل های کپسولی اطراا
شانه ها کوچک میشوند و حاکت کادن را باای شما
سخت ودردناک می کند.امتنا از استفاده از شانه های
خود باعث افزایش سختی آن می شود ومحدودیت در
حاکت وثابت بودن شانه ها باعث درد شانه فااوان می
شود.این شاایط اغلب با دیابت همااه می باشد امااین
نشانه ها باای نیمی از بیماری ها علت خاصی ندارد.
بعداز چندین ماه درد ناپدید می شود اما شانره هرای
یخ زده اند و دو تا سه سال طول می کشد ترا بردون
هیج یک از درمانهای شانه درد یخ آن باز شود .بعد
از این ماحله اگا درد احساس شد درمان آغاز مری
شود واگا نتوانستیم دوباره حاکت کنیم درمان هایی
مانند فیزیوتااپی و یا جااحی نیاز می باشد .
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باای درمان خشکی شانه و افاادی که به آن دچرار
شده اندر بسیار اهمیت دارد که در طی دوره زمرانری
بازتوانی و توانبخشیر از تشردیرد آسریرب دیردگری
بافتهای شانه خود جلوگیای کنند .این افااد باید از
حاکت دادن شدید و ناگبانی شانه خود و بلند کادن
اجسام سنگین با استفاده از شانه آسیب دیدهر اکریرداً
خودداری کنند.
آرتروز
درد کتف و شانه میتواند ناشی از آرتاوز باشد .رایرج
تاین نوع آرتاوز در مفصل شانه استروروآرترایرت یرا
آرتاوز استخوانی میباشد .عالئم این بیماری شرامرل
تورمر درد و خشکی شانه هستند کره مرعرمرو ًر در
میانسالی باوز می کنند .آرتاوز شانه به مراور زمران
شکل می گیاد و با گذشت زمان درد نراشری از آن
تشدید میشود.
افااد اغلب باای کاهش درد ناشی از آرتاوز شانهر آن
را حاکت نمیدهند .این اما میتوانرد بره خشرکری
بیشتا شانه و بافتهای اطاا آن و در نتیجه دردناک
شدن شانه در هنگام حاکت دادن آن منجا شود.
شکستگی
شکستگی شانه اغلب در یسمتهای استخوان کتف ر
یسمت باریی استخوان بازو و یا تایوه رخ مریدهرد.
شکستگی شانه با درد شدیدر تورم و کبودی هرمرااه
است.
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تشخیص:
اولین یدم در تشخیص علت درد شانه صحبت متخصص
با بیمار درباره عالئم او می باشد .متخصص سپا شانه را
معاینه فیزیکی میکندر او شانه آسیب دیده و سالم را برا
هم مقایسه میکند و عالئم یامزیر تورم و کربرودی و
نشانههای دررفتگی در شانه را بارسی میکند و شانه را
حاکت میدهد تا درد شانهها در هنگام حاکت را بارسی
کند .با توجه به معاینه اولیه تستهایی دیرگرای نریرز
ممکن است باای تشخیص علل درد شرانره مرواردی از
جمله :تست اشعه ایکار توموگاافی رایرانره ای یرا CT
اسکن و  ...تجویز شوند.
راه ها و روش های درمان
درمان بدون جااحی
روش درمان درد شانه کامال به عامل ایجاد کننده مشکل
بستگی دارد .بنابااین اطالع از دلیل باوز عالئم درد کتف
و سایا عالئم در اتخاذ روش درمانی مناسب نقش حیاتی
دارد .باای تشخیص دییق علت ایجاد کننده درد مفصرل
شانه باید به پزشک مااجعه کنید تا پا از تشرخریرص
دییق علل شانه درد درد بانامه درمانی مناسب را تجویرز
کند .تمامی روشهای درمانی که در ادامه ذکا میشونرد
باای ها آسیبی مفید نیستند اما بسته به نوع آسیب یرا
بیماری میتوانند باای بببود شاایط شما مفید باشند.
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استااحت :اولین درمان باای اکثا مشکالت درد شانه و
حتی درمان درد مچ دست استااحت دادن شانره براای
باطا شدن التباد شدید است .البته استااحرت دادن
شانه باید به میزان مناسب باشد چاا که بی حاکت نگره
داشتن بیش از حد شانهر به عارضه شانه یرخ زده یرا
خشکی شانه منجا میشود.
ساما درمانی و گاما درمانی :استفاده از کرمرپراسهرای
ساد و گام یکی از روشهای معمول باای درمران درد
شانه میباشد.
انجام حاکات کششی (ورزش های شانه درد) :کشرش
ماهیچهها و تاندونهای اطاا مفصل میتواند به کاهش
درد کمک کند .در این زمینه یک بانرامره ترمرایرنری
مناسب باید تدوین شود و مالحظات ویژهای در نرظرا
گافته شود.
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