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وارد شدن ضربه به شانه می تواند باعث اجاثاد شتگث دی در
اس خوان بازو جا گودی و حفره دور آن در محث مفلث شثانه
شود .در اکثر مواقع امتان درمثان اجثآ آسثدی دجثدگی بثدون
اس فاده از عم جراحی بثا کدفدثم مساسثی و ن ثاجن مانثدگار
وجود دارد .با اجآ وجود بعضی از مثوارد آسثدی دجثدگی ب ثر
اسم ب ا عم جراحی درمان شوند ،زجرا خطر ال اب مفاص در
صورت درمان نشدن آن ا باال می باشد .عالوه بر اجثآ بعضثی از
موارد آسدی دجدگی به خودی خود بثا اسث فاده از روه یثای
درمانی عادی درمان نمثی شثوند ،جثا ممتثآ اسثم درمثان در
صورت عدم اس فاده از عم جراحی در موقعدم اش باه صورت
گدرد.
علم اجااد شتگ دی شانه را می توان با توجه به در رفث آ جثا
در نرف آ اس خوان ندز توضدح داد .خوشبخ انه نزدجک بثه 08
درصد تمام مواردشتگ دی شانه با در رفث آ اسث خوان یمثراه
ندگم .اجآ شراجط به معسی اجآ اسم که قطعثه یثای شتگث ه
شده نزدجک موقعدم آناتومدک خود باقی مثی مانسثد و درمثان
بدمار به ندرت ندازمسد بی حرکم سثازی مفلث در جثک بسثد
محافظ تا زمانی اسم که بخش یثای آسثدی دجثده اسث خوان
ب بود پددا کسسد .اکثر موارد شتگ دی شانه در طول حثدود 6
یف ه درمان می شوند .در حدود  08درصد از اجآ موارد بثا در
رف دی اس خوان ندز یمراه اسم و به یمدآ خاطر ممتآ اسم
برای درمان آن ا به بعضی از انواع دس تاری و اصالح به مسظثور
بازجابی آناتومی عادی مفل نداز باشد.
گایی اوقات عضالت چرخانسده بازو جا روتاتور کثا دچثار درد
شانه شده جا در زمان اجااد شتگ دی پاره مثی شثوند .در اجثآ
حالم درمان مشت اجااد شده با اس فاده از روه یای درمانی
پدچدده تر اناام می شثود .بثا ب ثره گدثری از ب ثرجآ جثراح
شانه مد واندد به شتگ دی ترقوه پاجان دیدد.
عالئم و نشانه ها
از عالئم شتگ دی شانه می توان گفم که به شدت برای فردی
که دچار آسدی دجدگی شده ،دردنثا باشثد .بعضثی از عالئثم

یمراه باشتگ دی اس خوان شانه ،شتگ دی ترقوه جا شتگ دی
اجااد شده در اس خوان بازو معموالً شام موارد زجر یگ سد:








درد شدجد شانه
ورم در ناحده شانه
حگاس شدن ناحده شانه
اجااد جک برآمدگی جا ظایر غدر عادی در زجر پوسثم در
مح اجااد شتگ دی
کبودی جا تغددر رنگ در اطرا شتگ دی
عالئم متاندتی جا عملتردی ناشثی از سثاجش لبثه یثای
اس خوان به جتدجدر
عدم تواناجی حرکم دادن شانه جا بازو بدون درد

تشخیص
معاجسات فدزجتی بدمار در ارتباط با وجود درد در مح آسثدی
دجدگی و گایی اوقات ورم جا کبودی اجاثاد شثده در آن ن ثش
موثر در تشخدص مشت دارد .عثالوه بثر اجثآ عتثد بثرداری
رادجولوژی از مح آسدی دجدگی می تواند اجااد شتگ دی در
اس خوان را مشخص کسد .پزشک می توانثد در صثورت ندثاز از
سی تی استآ جا ام آر آی به مسظور عتد برداری سثه بعثدی
ب ر از بخش آسدی دجثده و تشثخدص ب ثر مشثت اسث فاده
نماجد.
راه های درمان
برای درمان انواع مخ لف شتگ دی شثانه روه یثای درمثانی
خاص وجود دارد .شتگ دی اس خوان ترقوه و شتگ دی ان ای
فوقانی اس خوان بازو در مواقعی که در رف دی (جدا شدن) زجاد
در مح ان ای اس خوان وجود داش ه باشد ،معمثوالً بثا عمث
جراحی در بدماران دارای سطح فعالدم زجاد درمان مثی شثود.
عالوه بر اجآ یمواره برای ان خاب روه یای درمانی مساسی به
روه یای غدثر از عمث جراحثی و ان خثاب یثای مربثوط بثه
جراحی آرتروستوپی ندز توجه می شود .اجآ روه یای درمانی
در ادامه توضدح داده شده اند.

توجه داش ه باشدد که دس ور العم یای زجر باجد در زمانی که
آسدی دجدگی بدون اس فاده از عم جراحی درمان می شثود،
بطور دقدق مورد توجه بدمار قرار گدرد:
از تته یای جخ بر روی ناحده آسدی دجده بثرای  51تثا 08دقد ه در یر ساعم برای  5تا  0روز اول پد از آسدی دجدگی
اس فاده کسدد  .در اجآ حالم الزم اسم از پوشش مساسی روی
پوسم مح آسدی دجدگی اس فاده کسدد تا به اجثآ ترتدثی از
اجااد سوخ دی در اجآ مح جلوگدری نماجدد.
ناحده آسدی دجده را با بسد محافظ جا ساجر ابزاریثای کمتثیبی حرکم کسدد.
 به اس فاده از ابزاریای کمتی بثی حرکثم کسسثده تثا زمثانتشخدص پزشک ادامه دیدد  .در طول اجآ مدت ممتثآ اسثم
شما مابثور شثوجد بسثد جثا ابزاریثای محثافظ را بثرای لبثاس
پوشددن جا حمام گرف آ از تآ خود خارج کسدد ،اما دقم کسدد
در اجآ زمان نباجد بازوی شما حرکم داده شود.
 برای کس رل درد  ،پزشک ممتآ اسم اسث فاده از دارویثایمگتآ خاص را برای شما تاوجز کسد .لطفاً یسدام ملر اجثآ
دارویا توضدحات ارائه شده بر روی بگ ه دارو را مطالعه کرده و
دنبال کسدد .عالوه بر اجآ شما می تواندثد از دارویثای مگثتآ
موجود در بازار در صورت نداز اس فاده نماجدد.
شکستگی استخوان ترقوه
شتگ دی اس خوان ترقوه جتی از معمول ترجآ انواع شتگث دی
در ناحده شانه اسم .درمان شتگ دی اس خوان ترقثوه معمثوالً
در زمانی که در رف دی اس خوان در ان ثای آن زجثاد باشثد جثا
ان ای اس خوان یا کوتاه شده و روی یم قرار گرف ه باشسد ،بثا
اس فاده از عم جراحی اناام می شثود .در اجثآ حالثم عمث
جراحی با وارد کرده جک پدآ جا پال کوچک در مح با توجه
به وضعدم شتگ دی اناام می شود تا به اجآ ترتدی اسث خوان
آسدی دجده تا زمان ب بود کامث در محث خثود بثاقی بمانثد
(معموالً  6یف ه جا بدش ر)

اس فاده از عم جراحی در اجآ حالم نه تس ا اطمدسان می دید
که ترمدم اس خوان به نحو صحدح اناام می شود ،بلتثه عثالوه
بر اجآ ن اجن حاص از درمان دارای ن اجن بلسثد مثدت ب ثر در
ارتباط با عملترد اس خوان خواید بود .یسدامی کثه شتگث دی
ترقوه بدون در رف دی بوده جا در رف دثی آن محثدود باشثد ،از
روه یای درمانی غدر از عم جراحی به یمثراه مثدت زمثان
کافی اس راحم برای بدمار اس فاده مثی شثود .در اجثآ حالثم
بدماران معمثوالً ندثاز بثه اسث فاده از جثک بسثد محثافظ بثرای
جلوگدری از حرکم اس خوان و بی تحر کردن آن دارند .بثه
یر حال م دار زجادی از اجآ نوع شتگ دی به خثودی خثود بثا
گذشم حدود  50یف ه درمان خواید شد.
شکستگی در قسمت باالی استخوان بازو
یسدامی که ناحده اطرا قگمم بثاالی اسث خوان بثازو دچثار
شتگ دی شود ،امتان مشایده آسدی دجدگی در  3ناحدثه بثه
شرح زجر وجود دارد :
نزدجک مفل شانه ،داخ بخثش مدثانی اسث خوان بثازو ،و در
ن اجم ،ناحده نزدجک مفل شثانه .اکثرجثم تمثام اجثآ مثوارد
شتگ دی را می توان با اس فاده از برجد جا بسد محثافظ تحثم
نظر پزشک درمان کرد.
مشابه شتگ دی اس خوان ترقوه ،اگر روه یثای غدثر از عمث
جراحی ن واند مشت را درمان کسد جا اگر آسدی دجدگی بگدار
جدی باشد ،الزم اسم از عم جراحی تثبدم شتگ دی بثرای
درمان بدمار اسث فاده شثود .بثرای مثثال ،اگثر در اجثآ رابطثه
اس خوان در رف ه باشد جا اس خوان یا بثدش از  5سثان ی م ثر
روی یم قرار گرف ه باشسد ،اگر سر اس خوان به سثمم پوسثم
حرکم کرده جا به آن وارد شده باشد ،جا برای بدمارانی کثه بثه
دنبال بازگشم سرجع تر به فعالدم یای عثادی خثود یگث سد،
اس فاده از عم جراحی برای ترمدم شتگ دی به بدمار توصثده
می شود .در اجآ حالم تثبدم اس خوان را می توان با اسث فاده
از پدآ یای مخلوص ،پال و پدچ اناام داد جا ح ی از اعضای
ملسوعی با توجه به شدت آسدی دجدگی برای بدمثار اسث فاده

کرد .به یر حال روه اس فاده شده برای تثبدثم ناحدثه دارای
شتگ دی ممتآ اسم با توجه به ناحده تحم درمثان و شثدت
اجااد شتگ دی م فاوت باشد.
عالوه بر اجآ شتگ دی اجااد شده در قگمم بثاالی اسث خوان
بازو را می توان با روه یای جراحی خاص تثرمدم شتگث دی
شانه که از کم رجآ سطح ت اجم برخوردار یگ سد ،درمان کرد
(آرتروستوپی و پرکوتانئوس) .اجآ روه یثای درمثانی زمثانی
ان خاب می شوند که شتگ دی جا تر خوردگی اندازه کم ری
داش ه باشثسد و بثرای اناثام اجثآ کثار از ابزاریثای مخلثوص
اس فاده می شود .اجآ نوع از عم جراحی معموالً درد کم ثری
برای بدمار دارد و اح مال مشایده عوارض جانبی در آن کم ثر
اسم .الزم به ذکثر اسثم کثه دوره رجتثاوری اجثآ روه یثای
درمانی در م اجگه با روه یای جراحی سس ی سثرجع تثر مثی
باشد.
شکستگی استخوان کتف (تیغه شانه)
اس خوان ک ف (تدغه شانه) اس خوان پ ثآ و بثزرد در ناحدثه
فوقانی پشم شانه اسم .در موارد نادر امتان اجاثاد شتگث دی
در اجآ ناحده وجود دارد و اگر اجآ اسث خوان دچثار شتگث دی
شود ،معموالً شتگ دی با ساجر انواع آسدی دجدگی یمراه اسم.
اجآ نوع خاص از شتگ دی نداز به بررسی و تاوجز جک برنامثه
درمانی برای بدمار دارد .در اکثر موارد ،اس فاده از برجد یثای
بی حرکم کسسده عضو می تواند بثه درمثان شتگث دی کمثک
کسد .در مواردی که زاوجه قرارگدری اس خوان شتگ ه شده بثه
شدت تغددر کرده باشد ،نداز به اس فاده از عم جراحی تثبدم
شتگ دی وجثود خوایثد داشثم .در بعضثی مثوارد اجثآ نثوع
شتگ دی می تواند دارای عوارض بعدی باشد که درمثان اجثآ
عوارض ممتآ اسم ندازمسد اس فاده از عم جراحی باشد
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