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در اين بيماري كپسول شانه سفت، چروكيده و كوتاه شده و حجم داخل 

 .گرددآن كاهش مي يابد كه سبب درد و محدوديت حركتي در شانه مي

 
 

 

 
 

 

 

  شايع  عاليم

  درشانه بازو و گردن درد �

  شانه  دادن  در حركت  ناتواني �

  شانه  حركت  هنگام   ساييدگي  صداي  احساس �

  شود و با كاهش   مي  شانه  طبيعي  حركت  مانع  كه  شانه  مفصل  سفتي �

 .يابد مي  افزايش  سفتي  اين  شانه  حركت

و     كرده    درد شديد پيشرفت      سوي  به    كه    شانه    درد معموالً خفيف    �

  دادن    درد با حركت  .  كند  مي    فرد را دچار اختالل       طبيعي    و فعاليت     خواب

 .شود بدتر مي  شانه

 سير بيماري شانه منجمد

در اين بيماري ابتدا شانه دردناك مي شود و پس از مدتي حركـت نـيـز      

اوايل بيمار نمي تواند دستش را به پشتش برساند و كم .  محدود مي شود

با گذشت زمـان درد      .  كم نمي تواند آن را باال ببرد و يا از بدن دور كند

در نهايت پـس از      .  كمتر شده ولي محدوديت حركتي آن باقي مي ماند

كم كم بيماري خود به خود رو بـه  .  مدتي حركات شديداً محدود مي شود

بهبودي مي گذارد و درد ها از بين رفته ولي اغلب تا حدودي محدوديـت  

 .حركتي باقي مي ماند

 علل بيماري

هنوز علت اين بيماري به درستي مشخص نشده است ولي احتماالً يـك  

گاهي به علت بي حركـتـي دراز     .  جريان التهابي در بروز آن دخالت دارد

، نـظـيـر       شانه  خفيف  هاي ها يا التهاب مدت مفصل شانه به سبب آسيب

، عمل جراحي يا بعضي بيماري ها ، مفصـل شـانـه       يا تاندنيت  بورسيت

 . خشك مي شود

 

  هـايـي   روز چسبندگي 7-10  در عرض  شانه  مفصل  كار بردن  با كمتر به

  ايـن    شود كـه  ايجاد مي)   حركت  محدودكننده  بافتي  نوارهاي  صورت  به( 

هـا  هـفـتـه     از     پس.  كند محدودترمي  را باز هم  شانه  مفصل  خود حركت

كند  مي  پيشرفت قدري  مذكور به  هاي ، چسبندگي شانه  مفصل  حركتي كم

 .انجامد مي  شانه  مفصل  دادن  در حركت  ناتواني  به  كه

  مراحل بيماري

در اين مرحله بيمار درد دارد ولي هنوز محدوديت              :مرحله درد )  1

ماه طول مي كشد و در طول         2-9اين مرحله معموالً    .  حركتي كم است  

 .تمام دامنه حركتي درد احساس مي شود

در اين مرحله درد كمتر شده و محدوديت حركتي   : مرحله خشكي)  2

دائـم    ماه طول مي كشد و بيمـار  4-12اين مرحله حدود .  افزايش ميابد

كمي درد دارد؛ در ابتداي دامنه حركتي درد رخ نمي دهد و وقتي دسـت  

 .مقداري حركت كرد، ناگهان و با درد تيز و تندي متوقف مي شود

در اين مرحله كم كم و بدون درمان شـانـه بـه        : مرحله بهبودي)  3

حركتي شـانـه       در حقيقت دامنه.  حالتي نزديك به وضعيت طبيعي مي رسد

حدي است كه خـود    در  ماند وليبراي هميشه كمي كمتر از مقدار طبيعي مي

 .طول مي كشد اين مرحله از چند هفته تا چند ماه. بيمار متوجه آن نمي شود

ماه است ولـي     12-18در مجموع طول كل مدت بيماري بطور معموالً 

از   مـدت،   هم طول بكشد؛ ايـن   )  ماه 42( سال  3.5ممكن است حتي تا 

و   بيماري به بيمار ديگر و حتي از يك شانه به شانه ديگر متفاوت اسـت 

 .قابل پيش بيني نيست



 درمان شانه منجمد

 داروهاي ضددرد، ضدالتهابي  وغيراستروييدي : درمان دارويي 

ماه اول بيماري انجام شود مفيد است و  4-5اگر در :  تزريق كورتون

پس از اين مدت اگر تزريق انجام .  ممكن است تا سه بار هم تكرار شود

 .شود به نظر مي رسد كه بي تأثير باشد

مهم ترين درمان كانسرواتيو مي باشد واگر زودتر شـروع  :  فيزيوتراپي

 .شود طول دوره بيماري كوتاهتر ميگردد

اگر درد و ناراحتي بيمار زياد باشد و بـه انـدازه كـافـي بـه              :  جراحي 

درمانهاي فوق پاسخ ندهد و يا مانع كار و خواب بيمار شود، بايد جراحي 

بايد توجه كرد كه پس از جراحي هم بايد مدتي فيزيوتراپي انجام .   گردد

 .شود تا هم عالئم رفع گردند وهم مانع انجماد دوباره  شانه شود

درمان اين بيماري برپايه تسكين درد وبرگرداندن وسعت حركت شانه به 

ممكن است پزشك به اين منظـور داروهـاي     .  حد طبيعي متمركز است

ممكن است پزشك براي رفع التهاب از تـزريـق   .  ضد التهاب تجويز كند

اما اصل اسـاسـي درمـان، اسـتـفـاده از             .  مفصلي كورتون سود جويد

هايي متمركز است كـه مـوجـب      فيزيوتراپي است كه ابتدا روي نرمش

شود و بعد از آن به نرمش هاي تقويت كشيده شدن كپسول مفصلي مي

ضمن انجام نرمش كششي كپسول شانه، بايـد از    .  كننده ادامه مي يابد

فعاليت هايي پرهيز نمود كه به باال آوردن دست به باالي سـر، بـلـنـد       

اگر نرمـش  .  كردن وزنه و يا هر حركتي نياز دارد كه سبب درد مي شود

 .هاي مناسب انجام دهيد، مسلماً اين ناراحتي بهبود خواهد يافت

 انواع جراحي براي شانه منجمد  

 زير بيهوشي) Manipulation(مانور شانه، يا حركت دادن) 1 

در اين روش پس از بيهوشي، شانه بيمار در تمام جهات كشيده و چرخانده 

شود تا دامنه حركتي طبيعي بدست آيد و معموالً پس آن يـك تـزريـق        مي 

يكي از خطرات اين روش، هرچند  .  كورتون هم به مفصل شانه انجام مي شود

 .  با امكان ناچيز، شكستگي استخوان بازو حين مانور چرخاندن آن است

 جراحي باز) 2 

در ايـن    .  اين يك روش قديمي است و امروزه كمتر استفاده مي شـود     

. روش با برش جراحي باز، كپسول سفت شده شانه بريده و آزاد مي شـود 

بخصوص اگر شانه منجمد پس از جراحي هاي قبلي شانه رخ داده باشـد،  

 .ممكن است از روش جراحي باز براي درمان آن استفاده شود

 جراحي آرتروسكوپيك) 3

آزادسـازي كـپـسـول       .  اين روش به غلط به روش ليزري مشهور است  

مفصلي با اين روش يك روش كم عارضه اي است كه طي سالهاي اخير 

طي اين عمل ممكن است كمي .  رايج شده و نتايج خوبي هم داشته است

 .مانور شانه هم براي آزاد سازي بهتر كپسول شانه انجام شود

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ

 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، بيمارستان آتيه: آدرس 

 بخش فيزيوتراپي

 تهيه كنندگان�

 كارشناس فيزيوتراپي : بهاره يوسفي

 كارشناس ارشد فيزيوتراپي: احسان افضل آقايي
 

 زير نظر   �

 متخصص ارتوپدي: دكتر خليل علي زاده

 شانه منجمد


