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آفتاب یزد - حمیده مهرعلی: عضالت ش��انه ج��زو مهمترین عضالت در 
اندام فرد محسوب می شوند و از هر قسمت قابل مشاهده هستند اما در برخی 
مواقع درد شانه می تواند انجام کارهای ساده اعم از رانندگی، مسواک زدن، شانه 
کردن موها و موارد دیگر را دشوار کند. این مشکل علل مختلفی دارد که یکی 
از مهمترین آنها جدا ش��دگی شانه است که می تواند به صورت جدی کیفیت 
زندگی افراد را کاهش دهد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با 
دکترسیامک مرادی، فوق تخصص درد و دکتر مرتضی نخعی امرودی، فلوشیپ 
جراحی شانه و آرنج گفتگو کرده است.دکترمرادی در این باره می گوید: شانه جدا 
شده، صدمه ای به رباط هایی است که استخوان یقه )ترقوه( شما را به تیغه شانه 
 نگه می دارد. در یک ش��انه خفیف جدا شده، ممکن است رباط  ها فقط کشیده 
ش��وند و در صدمات شدید، ممکن اس��ت رباط ها پاره شوند.وی اظهار کرد: در 
 بیش��تر افراد، ش��انه جدا ش��ده معموالً نیازی به جراحی ندارد. در عوض، درمان
  محافظه کارانه مانند استراحت، یخ درمانی و مصرف داروهای تسکین دهنده درد، اغلب

 برای تس��کین درد کافی است و بیش��تر افراد پس ازدرمان جدا شدن شانه در 
طی چند هفته عملکرد کامل شانه خود را بازیابی می کنند.این فوق تخصص درد 
بیان کرد: جداشدگی شانه بر اساس شدت آسیب و موقعیت استخوان های جا به 
جا شده طبقه بندی می شود. جداشدگی شانه به شش نوع دسته بندی می شود:

وی ادامه داد: در صورت دررفتگی نوع یک شانه، آسیب به کپسولی وارد می شود 
که مفصل آکرومیوکالویکوالر را احاطه می کند و استخوان ها از محل خود خارج 
نش��ده و عالمت اولیه درد اس��ت.دکتر مرادی افزود: دررفتگی نوع دو شانه نیز 
شامل آسیب به کپسول مفصل آکرومیوکالویکوالر و نیز یکی از رباط های مهمی 
اس��ت که باعث تثبیت کتف می ش��ود. این رباط، به طور جزئی پاره می شود و 
ممکن است بیماران درگیر جداشدگی نوع ۲ در محل آسیب دچار یک برآمدگی 
کوچک ش��وند.این فوق تخصص درد مطرح کرد: دررفتگی نوع ۳ نیز ش��امل 
آسیبی مشابه نوع ۲ است اما آسیب قابل توجه تر است و معموال بیماران درگیر 
جداشدگی نوع ۳ بر روی مفصل آسیب دیده دچار یک برآمدگی بزرگ می شوند 
و دررفتگی نوع ۴ ش��انه هم آسیبی غیر معمول اس��ت که در آن، ترقوه تحت 
فشار به پشت مفصل آکرومیوکالویکوالر منتقل می شود.این فوق تخصص درد 
ابراز داشت: دررفتگی نوع ۵ نیز حالت تشدید شده آسیب نوع ۳ است. در این 
آسیب، عضله فوقانی مفصل آکرومیوکالویکوالر توسط انتهای ترقوه سوراخ شده 
و موجب تشکیل یک برآمدگی قابل توجه در محل آسیب می شود و دررفتگی 
نوع ۶ نیز به شدت نادر است. در این نوع آسیب، ترقوه به سمت پایین جا به جا 
شده و در زیر کوراکوئید جای می گیرد.وی عنوان کرد: برخی عالیم و نشانه هاي 
مانند تورم، بریدگي یا کبودي که ممکن است در قسمت باالي شانه وجود داشته 

باشد در ارتباط با شانه جدا شده مي باشد.
دکتر مرادی اضافه کرد: در موارد ش��دید ش��انه جدا شده برآمدگي مشخصي 
در قس��مت فوقاني شانه دیده مي شود که ناش��ي از قرارگیري نادرست ترقوه 
)استخوان کالویکل( بر اثر ضربه سقوط بر روي بازوي آسیب دیده مي باشد و 

محدودیت حرکتي در شانه دیده مي شود.
ای��ن فوق تخصص درد افزود: حساس��یت به لمس ی��ا درد در محل اتصال یا 
مفصل بین ترقوه و شانه احساس مي شود. حساسیت به لمس در محل مفصل 
آکرومیوکالویکالر به وجود مي آید.اگر آسیب عصبي ایجاد شود، ممکن است 
در بازوي آسیب دیده بي حسي یا ضعف عضالني دیده شود لذا در صورت بروز 

چنین عالیمي حتما به پزشک مراجعه کنید.
 وی می گوید: تعدادی از عوامل خطر بروز شانه جدا شده عبارتند ازشرکت در 
ورزش های تماسی مانند فوتبال، شرکت در ورزش های که سقوط در آنها رایج 
می باشد مانند اسکی سرعت، دوچرخه سواری، تصادفات،سقوط،شانه جدا شده 
قبلی،جنسیت هم مهم است زیرا احتمال بروز شانه جدا شده در مردان بیش از 
زنان می باشد. دکتر مرادی اشاره کرد: عارضه شانه جدا شده اغلب در نوجوانان 
و جوانان اتفاق می افتد. شاید به این دلیل که افراد جوان مشارکت بیشتری در 

ورزش های خشن دارند.

<بیشترمبتالیانبهشانهجداشدهبادرمانهایحمایتیکاماًلبهبودمییابند
این فوق تخصص درد تش��ریح کرد: بیش��تر افراد مبتال به ش��انه جدا شده با 
درمان های حمایتی کامالً بهبود می یابند. با این وجود در صورت رخداد برخی 
موارد  احتمال ادامه یافتن درد شانه وجود دارد که عبارتند از جداشدگی شدید 
که شامل جابه جایی قابل توجه یا شکستگی استخوان ترقوه باشد،ابتالی شانه 
درگیر به آرتریت و ساختارهای دیگر اطراف شانه مانند روتاتورکاف، آسیب دیده 
باش��ند. وی اش��اره کرد: اغلب تشخیص جدایی شدید شانه از شکستگی یکی 
از اس��تخوان های شانه، آس��یب روتاتور کاف، پارگی لیگامان نگهدارنده شانه یا 
جایجایی شانه )حالتی که طی آن قسمت فوقانی بازو )هومروس( از مفصل شانه 

خارج می گردد( سخت می باشد.
دکتر مرادی گفت:عالیم جدایی ش��دید شانه شامل درد شدید، کاهش میزان 
حرکت یا انگشتان سرد و کرخت می باشد و در برخی موارد آسیب شدید شانه 

ممکن است عالیمی نظیر درد خفیف یا کاهش میزان حرکت را بروز دهد.
این فوق تخصص درد تش��ریح کرد: افراد مبتال به آس��یب شانه اغلب نیازمند 
معاینه پزشک و تصویربرداری اشعه ایکس می باشند. حساسیت به لمس خفیف 
و کبودی محدودی ممکن اس��ت در قسمت فوقانی شانه دیده شود و اگر این 
عالیم با یخ درمانی،مصرف استامینوفن یا ایبوپروفن از بین رود، احتمال ایجاد 

مشکالت جدی و مزمن بسیار کم است.

وی افزود: درد شدید، انگشتان سرد یا 
بی حس شده، کاهش حرکت مداوم و 
شدید و بدشکلی شانه نشانگر آسیب 
جدی شانه می باشد. در صورت وجود 
این عالیم و نشانه ها، فرد باید جهت 
تش��خیص و درمان به مرکز اورژانس 
بیمارستان مراجعه کند. دکتر مرادی 
توضیح داد: سرعت بهبودی به جدی 
 بودن آس��یب ش��انه بس��تگی دارد. 
 جدا شدگی شانه می تواند در یک دوره 
ش��ش هفته ای بهبود یابد اما ممکن 
اس��ت حتی ۱۲ هفته، طول بکشد. 
اما ای��ن مدت زمان ها فقط تخمینی 
است. هر فرد با سرعت متفاوتی بهبود 
می یابد و برخی نشانه ها مانند سفتی 

می تواند برای مدتی باقی بماند.
 ای��ن ف��وق تخص��ص درد می گوید: 
ج��دا ش��دگی ش��انه می تواند یک 
 برآمدگی دائمی اما بدون درد روی شانه 
بر جای بگذارد. زمانی که عالئم حاد 
از بین بروند، احتماال پزش��ک از فرد 
می خواهد تا توانبخشی را آغاز کند.

این کار باعث می شود عضالت شانه 
قوی تر شوند و انعطاف بیشتری پیدا 
کنند. همچنین به بهبودی و کاهش 
احتمال آسیب های مجدد شانه کمک 
می کن��د.وی ادامه داد: فرد معموال با 
تمرینات کششی مالیم درمان شانه 
جدا شده را شروع می کند که با بهتر 
شدن وضعیت او، شدید تر خواهد شد. 
اما ورزش را نباید پیش از صحبت با 

پزشک آغاز کرد.
دکت��ر م��رادی توصیه ک��رد: پس از 
درمان شانه جدا شده برای انجام هر 
کاری، نباید عجله کرد. برای بازگشت 
ب��ه ورزش، ای��ن کار را باید به آرامی 
انجام داد.فرد نباید به سطح پیشین 
فعالیت جسمی خود برگردد تا زمانی 
که بتواند ش��انه مصدوم خ��ود را به 
اندازه شانه سالم آزادانه حرکت دهد. 
شانه مصدوم به اندازه شانه سالم، قوی 

باش��د.اگر فرد پیش از بهبودی از شانه خود استفاده کند، احتمال بروز آسیب 
دائمی وجود دارد. بازگشت زود هنگام به بازی ارزش خطر ناتوانی مادام العمر را 
ندارد.این فوق تخصص درد گفت: تشخیص شانه جدا شده در رادیوگرافی ساده 
رخ می دهد که از مفصل شانه تهیه می شود ولی ممکن است تشخیص دررفتگی 
به سادگی امکان پذیر نبوده و مشکل بیمار از نظر پنهان بماند لذا به همین خاطر 
در مواردی که پزشک معالج به دررفتگی شانه مشکوک است رادیوگرافی را به 
طریقه مخصوصی انجام میدهد.وی اضافه کرد: در این نوع عکسبرداری، بیمار 
ابتدا بازوی خود را تا می تواند از تنه دور میکند و سپس اشعه ایکس از جهت زیر 
بغل بیمار به سمت شانه تابانده میشود البته برای بیمار با دررفتگی ممکن است 
باال بردن بازو مشکل بوده و نیاز به تهیه رادیوگرافی در جهت های مایل پیدا شود.

دکتر مرادی مطرح کرد: درمان شانه جدا شده مشابه با سایر مشکالت استخواني 
و مفصلي، اولویت اول جلوگیري از آس��یب اضافي و کاهش درد با اس��تفاده از 
بي حرکت س��ازي مفصل و اس��تفاده از یخ مي باشد.اسلینگ شانه اي جهت 
بي حرکت س��ازي بسیار مناسب مي باشد.به کارگیري یخ سبب کاهش تورم 
ناحیه و کاهش درد و تس��ریع بهبودي مي گردد.این فوق تخصص درد افزود: 
کیس��ه یخ موثر را مي توان با پر کردن کیس��ه پالس��تیکي بزرگي با تکه هاي 
یخ ساخت. کیسه یخ را داخل حوله یا پارچه اي قرار دهید و سپس روي شانه 
 قرار دهید.کیس��ه هاي یخ زده سبزیجاتي مانند لوبیا را نیز مي توان به عنوان 
 کیسه هاي یخي که توان هم شکلي با شانه دارند، به کار برد.اگر پوست به طور کامل

 بي حس گردد یا احساس سوزش ایجاد گردد، باید کیسه یخ را برداشت. بعد 
از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه و گرم ش��دن پوس��ت، کیسه یخ مجدد استعمال مي شود.

وی ادامه داد: یخ باید هر س��اعت به میزان ۱۵ تا ۲۰ دقیقه یا به میزان تحمل 
فرد اس��تفاده شود و پزش��ک ممکن است به محض اتمام درد، تعدادي تمرین 
ورزشي مثل کشش و کار با وزنه هاي سبک را توصیه کند.دکتر مرادی اظهار 
کرد: برای درمان شانه جدا شده داروهاي بدون نسخه ممکن است تجویز شود.

استامینوفن یا ایبوپروفن یا داروهاي مشابه را مي توان جهت جلوگیري از درد یا 
تورم استفاده کرد.به محض توقف درد ممکن است فیزیوتراپي آغاز گردد. الزم به 
ذکر است که تمرینات بازتواني بعد از چندین جلسه ویزیت توصیه مي شود.این 
فوق تخصص درد مطرح کرد: پارگي کامل لیگامان آکرومیوکالویکوالر، در شانه 

جدا ش��ده ممکن است به ترمیم جراحي 
نیاز داشته باشد. جراحي مي تواند به روش 
باز یا آرتروس��کوپي ) با استفاده از برش و 

دوربیني کوچک ( باشد.

<احتمالبروزشانهجداشده
درمردانبیشاززنانمیباشد

در ادامه نیز دکتر نخعی امرودی در اینباره 
خاطرنشان کرد: شانه جدا شده به دنبال 
سقوط یا ضربه ش��دید به قسمت باالیی 
ش��انه اتفاق می افتد. این اتفاق معموال با 
ورزش، تصادف یا سقوط مرتبط می باشد 
و مشابه جابجایی شانه که در محل مفصل 
بزرگ اتصال دهن��ده بازو به ش��انه اتفاق 
می افتد، نمی باش��د. اگر چه هر دو حالت 

می توانند عالیم مشابهی بروز دهد. 
وی عنوان کرد: شانه جدا شده یا جابه جایی 
آکرومیوکالویکوالر )AC( عبارت است از 
آس��یبی که به محل اتصال ترقوه و شانه 
وارد می ش��ود. این آسیب معموال به بافت 
نرم یا لیگام��ان وارد می ش��ود اما ممکن 
است شکستگی استخوان هم وجود داشته 
باشد. در جدایی های شدید شانه لیگامان 
کوراکوکالویکوالر )CC( نیز آسیب می بیند. 
این متخصص فلوش��یپ جراحی ش��انه و 
آرنج ابراز داش��ت: بر اساس میزان آسیب 
وارد شده به مفصل شانه، دسته بندی های 
 مختلف��ی ب��رای ش��رح می��زان آس��یب 
وجود دارد.وی ادامه داد: در شانه جدا شده 
نوع یک، لیگامان AC به طور نسبی پاره 
شده است اما لیگامان CC آسیبی ندیده 
است. در نوع دو این عارضه،لیگامان ACبه 
 CC طور کامل پاره شده است اما لیگامان
یا آسیب ندیده است یا به طور نسبی پاره 
شده است. استخوان ترقوه به طور نسبی از 

آکرومیون جدا شده است.
دکتر نخعی امرودی افزود که در نوع س��ه 
 CC و AC شانه جدا شده هر دو لیگامان
به طور کامل پاره ش��ده است و استخوان 
ترقوه و آکرومیون به طور کامل از هم جدا 
ش��ده اند و نوع چهار تا شش این عارضه، 
انواع آسیب های غیر شایع می باشند که سبب پارگی عضالتی از شانه یا گردن 
می گردد.این متخصص فلوش��یپ جراحی شانه و آرنج می گوید که جابه جایی 
شانه زمانی اتفاق می افتد که ارتباط بین هومروس و گلنوئید ) مفصل گوی کاسه 
موجود در شانه( بی ثبات می شود.وی توضیح داد که با شانه جدا شده آسیبی به 
لیگامان های ثابت کننده مفصل وارد می شود. در اغلب موارد الیه مفصلی روی 
استخوان گلنوئید که محلی برای اتصال لیگامان ها می باشد، پاره می گردد. در 
برخی موارد نیز لیگامان ممکن است از قسمت همورال آن آسیب ببیند که در 
این حالت به آن ضایعه )فرسایش همورال لیگامان گلنوهمورال( گفته می شود.

دکتر نخعی امرودی مطرح کرد: افراد مبتال به عارضه ش��انه جدا ش��ده اغلب 
دچار بی ثباتی قدامی شانه می شوند که طی آن قسمت سر هومورال به سمت 
جلو منتقل می شود. البته در برخی موارد نیز بی ثباتی خلفی ایجاد می شود که 
طی آن قسمت سر همورال به سمت خلف بدن منتقل می شود. بی ثباتی چند 
وجهی نیز ممکن اس��ت ایجاد ش��ود که طی آن شانه در جهات مختلف تغییر 
می کند.این متخصص فلوش��یپ جراحی شانه و آرنج تصریح کرد: وقتی پارگی 
قدامی )قدام حفره گوی و کاسه ای( الیه مفصلی استخوان گلنوئید دچار پارگی 
می ش��ود به آن پارگی بنکارت می گویند. اگر پارگی در قسمت فوقانی گلنوئید 
باش��د به آن پارگی SLAP می گویند که اغلب در ورزشکاران و شناگران دیده 
می شود. وی گفت: جا به جایی قدامی رایج ترین نوع می باشد. افراد مبتال به این 
عارضه ممکن احساس کنند که شانه دچار لغزش یا قفل شدگی خارج از محل 
عادی شده است.دکتر نخعی امرودی عنوان کرد: در برخی موارد به هنگام وقوع 
آس��یب به شانه در مسابقات، مربی ممکن است بتوانند قسمت سر همورال را 
ب��ه موقعیت صحیح خود برگرداند که انجام ای��ن فرآیند با نام " جا اندازی" در 
ارتوپدی رایج می باش��د.به دلیل دردناک بودن فرآیند جااندازی، انجام آن اغلب 
طی بیهوشی وریدی در محیط بیمارستانی امکان پذیر می باشد.این متخصص 
فلوشیپ جراحی شانه و آرنج اشاره کرد: جا به جایی شانه اغلب در افرادی که 
ورزش – حرفه ای یا عادی – انجام می دهند به وقوع می پیوندد. با این حال سایر 
اشکال ترومای غیرنافذ مانند سقوط از پله یا ضربه ناشی از امواج اقیانوسی نیز 
می تواند جابجایی شانه گردد. جابجایی خلفی ممکن است به دنبال تصادفات 
دوچرخه سواری، وسایل نقلیه و یا اسب سواری اتفاق بیفتد. وی توضیح داد: شانه 

جدا شده زمانی اتفاق می افتد که ضربه سخت یا سقوط سبب می شود کالویکل 
یا ترقوه از استخوان شانه )قسمت آکرومیون اسکاپوال( جدا گردد. شانه جدا شده 
اغلب ناشی از آسیب ورزشی ورزش هایی مانند فوتبال، هاکی و کشتی می باشد و 

همچنین تصادف با خودرو یا سقوط نیز ممکن است سبب آسیب گردد.
دکتر نخعی امرودی متذکر ش��د: برخی از عوامل خطر بروز ش��انه جدا ش��ده 
عبارتند ازشرکت در ورزش های تماسی مانند فوتبال، هاکی روی یخ،شرکت در 
ورزش های که س��قوط در آنها رایج می باشد، تصادفات، سقوط از ارتفاع و شانه 
جدا شده قبلی. این متخصص فلوشیپ جراحی شانه و آرنج یادآور شد: احتمال 
بروز شانه جدا شده در مردان بیش از زنان می باشد.این عارضه اغلب در نوجوانان 
و جوانان اتفاق می افتد. شاید به این دلیل که افراد جوان مشارکت بیشتری در 

ورزش های خشن دارند.
وی خاطرنش��ان کرد: برخی عالیم و نش��انه ها که در ارتباط با شانه جدا شده 
می باش��د عبارتند از درد قسمت فوقانی شانه، تورم، بریدگی یا کبودی ممکن 
است در قسمت باالی شانه وجود داشته باشد و در موارد شدید شانه جدا شده 
برآمدگی مشخصی در قسمت فوقانی شانه دیده می شود که ناشی از قرارگیری 
نادرس��ت ترقوه )اس��تخوان کالویکل( بر اثر ضربه سقوط بر روی بازوی آسیب 
دیده می باشد و درد در محل اتصال یا مفصل بین ترقوه و شانه احساس می شود 

و حساسیت به لمس در محل مفصل آکرومیوکالویکالر نیز به وجود می آید.
دکتر نخعی امرودی ادامه داد: اگر بر اثر جدا شدن شانه آسیب عصبی ایجاد 
شود، ممکن است در بازوی آسیب دیده بی حسی یا ضعف عضالنی دیده شود. 
در صورت بروز چنین عالیمی حتما به پزش��ک مراجعه کنید.این متخصص 
فلوش��یپ جراحی شانه و آرنج اشاره کرد: اغلب تشخیص جدایی شدید شانه 
از شکس��تگی یکی از استخوان های شانه، آسیب روتاتور کاف، پارگی لیگامان 
نگهدارنده ش��انه یا جا به جایی ش��انه )حالتی که طی آن قسمت فوقانی بازو 
)هومروس( از مفصل ش��انه خارج می گردد( س��خت می باشد. عالیم جدایی 
شدید شانه شامل درد شدید، کاهش میزان حرکت یا انگشتان سرد و کرخت 
می باشد.وی مطرح کرد: در برخی موارد با وارد شدن آسیب شدید شانه ممکن 
است عالیمی نظیر درد خفیف یا کاهش میزان حرکت بروز دهد. افراد مبتال به 
آسیب شانه اغلب نیازمند معاینه پزشک و تصویربرداری اشعه ایکس می باشد. 
حساسیت به لمس خفیف و کبودی محدودی ممکن است در قسمت فوقانی 
شانه دیده شود.دکتر نخعی امرودی ادامه داد: اگر این عالیم با گذاشتن کیسه 
یخ، مصرف استامینوفن یا ایبوپروفن از بین رود، احتمال ایجاد مشکالت جدی 
و مزمن بسیار کم است اما درد شدید، انگشتان سرد یا بی حس شده، کاهش 
حرکت مداوم و شدید و بدشکلی شانه نشانگر آسیب جدی شانه می باشد لذا 
در صورت وجود این عالیم و نش��انه ها، فرد باید جهت تشخیص و درمان به 
پزش��ک مراجعه کند.این متخصص فلوشیپ جراحی ش��انه و آرنج در پاسخ 
به این پرس��ش که " شانه جدا ش��ده چگونه تشخیص داده می شود "، گفت: 
جهت تشخیص ش��انه جدا شده،بررس��ی عالیم موجود و ظاهر شانه آسیب 

دیده،بررسی سابقه پزشکی،معاینات بالینی و تصویربرداری الزم است.
وی بیان کرد: طی تصویربرداری ها جهت تشخیص این عارضه از بیمار خواسته 
می شود تا وزنه ای را در دست خود نگه دارند تا در عکس های گرفته شده، نقاط 
آسیب دیده بهتر مشخص گردد. پزشک بعد از معاینه می تواند میزان شدت شانه 

جدا شده را با استفاده از درجه بندی های رایج تخمین بزند.
دکتر نخعی امرودی اضافه کرد: این درجه بندی از آسیب های نوع یک ) آسیب 
فقط به کش��یدگی لیگامان آکرومیوکالویکوالر محدود می ش��ود و تغییری در 
مفصل وجود ندارد( تا نوع ش��ش )جدایی ش��دید لیگامان و جابجایی مفصل( 
متغیر می باشد. این طبقه بندی سبب تعیین درمان پزشکی مناسب از قبیل نیاز 
به جراحی می گردد و برای بیمار مدت زمان الزم جهت درمان و اثرات طوالنی 
مدت احتمالی آن را بیان می کند.این متخصص فلوشیپ جراحی شانه و آرنج 
بیان کرد: درمان های غیر جراحی شانه جدا شده مانند اسلینگ، کیسه های یخ 
و دارو اغلب می تواند به کنترل درد کمک کند. به ندرت ممکن اس��ت پزشک 
از حمایت های پیچیده جهت کاهش حرکت و درد مفصل آکرومیوکالویکوالر 
اس��تفاده کند. وی اذعان داش��ت: جراحی زمانی برای درمان ش��انه جدا شده 
کاربرد دارد که درد ممتد یا بدش��کلی شدید وجود داشته باشد. توصیه جراح 
ممکن اس��ت مبنی بر این باش��د که انتهای استخوان ترقوه برداشته شود تا از 
س��ایش آن به قسمت ش��انه ای کتف )آکرومیون( جلوگیری شود. در صورتی 
که بدش��کلی چشمگیری وجود داشته باشد، بازسازی لیگامان ها جهت اتصال 
به قس��مت تحتانی ترقوه کمک کننده خواهد بود.دکت��ر نخعی امرودی افزود: 
ای��ن ن��وع از جراحی حتی برای م��واردی به کار می رود ک��ه عارضه به تازگی 
ایجاد ش��ده اس��ت. این جراحی ها می تواند به صورت باز یا آرتروسکوپی انجام 
ش��ود. گاهی اوقات از پلیت ها جهت کمک به درمان ش��انه جدا شده استفاده 
می شود که بعد از بهبودی کامل ممکن است آن را خارج کنند. در هر صورت 
درمانی، جراحی و یا روش س��نتی، برای بازگش��ت حرک��ت، قدرت و انعطاف 
ش��انه تمرینات بازتوانی نیاز می باش��د.این متخصص فلوش��یپ جراحی شانه 
و آرنج در پایان گفت: پیش��گیری از شانه جدا ش��ده عبارت است از پوشیدن 
لباس های محافظ به هنگام ورزش به منظور حفاظت و تقویت عضالت ش��انه 
و ممانعت از س��قوط می باش��د. در صورتی که فعالیتی سبب درد شانه گردد، 
پیش از وخامت بیش��تر آن حتما به پزش��ک مراجعه کنید. در صورت وجود 
 سابقه آس��یب ش��انه، تمرینات بازتوانی را انجام دهید تا آسیب به طور کامل

 درمان شود.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد 

هر آنچه درباره شانه جدا شده باید بدانیم

6
aftabeyazd.ir :نشانی سایت

افراد، شانه جدا شده معمواًل  بیشتر  =دکتر مرادی: در 
نیازی به جراحی ندارد. در عوض، درمان محافظه کارانه مانند 
استراحت، یخ درمانی و مصرف دارو های تسکین دهنده 
درد، اغلب برای تسکین درد کافی است و بیشتر افراد 
پس از درمان جدا شدن شانه در طی چند هفته عملکرد 

کامل شانه خود را بازیابی می کنند

کاهش  شده،  بی حس  یا  سرد  انگشتان  شدید،  =درد 
حرکت مداوم و شدید و بدشکلی شانه نشانگر آسیب جدی 
شانه می باشد. در صورت وجود این عالیم و نشانه ها، فرد 
باید جهت تشخیص و درمان به مرکز اورژانس بیمارستان 

مراجعه کند

شدید  جدایی  تشخیص  اغلب  امرودی:  نخعی  =دکتر 
آسیب  شانه،  استخوان های  از  یکی  شکستگی  از  شانه 
روتاتور کاف، پارگی لیگامان نگهدارنده شانه یا جا به جایی 
شانه )حالتی که طی آن قسمت فوقانی بازو )هومروس( 
از مفصل شانه خارج می گردد( سخت می باشد. عالیم 
میزان  کاهش  شدید،  درد  شامل  شانه  شدید  جدایی 

حرکت یا انگشتان سرد و کرخت می باشد

عبارتند  بروز شانه جدا شده  عوامل خطر  از  =تعدادی 
هاکی  فوتبال،  مانند  تماسی  ورزش های  در  شرکت  از 
رایج  آنها  در  سقوط  که  ورزش هایی  در  یخ،شرکت  روی 

می باشد، تصادفات، سقوط و شانه جدا شده قبلی

یک جراح س��تون فقرات گفت: مفصل های کمر با حرکت تغذیه می ش��وند 
نه با خوابیدن. فعالیت مناسب بدون فشار، ضامن سالمتی است. به گزارش 
مهر، علیرضا بص��ام پور، با بیان اینکه نگران کمردرد به عنوان یک بیماری 
شدید نباش��ید، افزود: یک انسان سالم می تواند در طول سال حتی بعضی 
اوقات هفت بار در طول س��ال دچار کمردرد شود، و برای درمان آن نیازی 
به جراحی نبوده و کمردرد ممکن است همیشه دیسک نباشد. وی با بیان 
اینکه علت کمردرد، اسپاسم کمر و عضله کمر است که می تواند هزار دلیل 
داشته باشد و یک دلیل غیر شایع آن دیسک است، ادامه داد: اگر فرد خم 
ش��ود و خم بماند و کمرش بگیرد مثل کس��ی که خم می شود و سکه را از 
زمی��ن می خواهد بردارد و کمرش می گیرد اس��م این بیم��اری را در قدیم 
س��ندرم سکه گذاشته بودند؛ کس��انی که کمردرد شدید و حاد دارند حتماً 
به پزش��ک مراجعه کنند و درمان ش��وند تا بدتر نشود. بصام پور بیان کرد: 
هنگامی که درد به صورت انتش��اری از اندام ش��روع می شود و به پا )از زانو 

پایین تر باش��د( می رسد، حتماً باید به پزش��ک مراجعه کند، یا افرادی که 
بیماری های زمینه ای مثل دیابتی دارند، مسن هستند و سن کمی دارند و 
یا بیماری های رماتیس��می و سرطان دارند، اگر دچار کمردرد می شوند باید 
زودتر به پزش��ک مراجعه کنند. وی ادامه داد: مورد بعدی افرادی هس��تند 
که بعد از کمردرد، پاهایشان بی حس می شود و یا در ناحیه زانو به پایین و 
ناحیه تناسلی دچار بی حسی می شوند، و یا فردی که همراه با عالئم دیگر، 
دچار کمردرد می شوند مانند کسی که تب کرده و چند روز بعدش کمردرد 
می گیرد، این افراد هم باید به پزشک مراجعه کنند. این جراح ستون فقرات 
گفت: دردهای کمری که خیلی خطرناک نیستند دردهایی هستند که بیمار 
با فعالیت پیدا می کند و هنگامی که دراز می کشند می توانند نفس بکشند، 
این موردی ندارد اما اگر دراز بکش��ند، کمر خش��ک ش��ود و وول بزند باید 
به پزش��ک مراجعه کنند؛ حتی کس��انی که دردی بیشتر از ۶ روز را تحمل 

می کنند هم باید به پزشک مراجعه کنند. 

افسردگی خطر سکته مغزی را افزایش می دهد.به گزارش ایسنا، با استفاده از 
داده های جمع آوری شده مطالعه ای جهانی بر روی ۲۶ هزار و ۸۷۷ بزرگسال 
با میانگین س��نی ۶۲ س��ال، در ۳۲ کش��ور و با هدف شناخت عوامل خطر 
سکته مغزی در مناطق مختلف جهان، تیمی از محققان دریافته اند، افرادی 
که عالئم افسردگی دارند بیشتر در معرض سکته مغزی حاد هستند و پس 
از آن بهبودی کمتری دارند.رابرت مورفی، نویسنده اصلی این تحقیق، اظهار 
کرد. مطالعه ما با بررس��ی تعدادی از عوامل از جمله عالئم شرکت کنندگان، 
انتخاب های زندگی و اس��تفاده از داروهای ضد افسردگی، تصویر گسترده ای 
از افس��ردگی و ارتباط آن با خطر س��کته مغزی را ارائه می دهد. نتایج نشان 
می دهد که عالئم افسردگی با افزایش خطر سکته مغزی مرتبط و این خطر 
در گروه های سنی مختلف و در سراسر جهان مشابه است.پس بررسی عوامل 
خطر، کارشناسان دریافتند افرادی که عالئم افسردگی قبل از سکته مغزی را 

تجربه کردند، در مقایسه با افرادی که عالئمی نداشتند، ۴۶ درصد در معرض 
افزایش خطر س��کته مغزی قرار گرفتند.نتایج بررس��ی نشان داد که سکته 
مغزی متناسب با تعداد عالئم افس��ردگی شرکت کنندگان افزایش می یابد. 
برای مثال، ش��رکت کنندگانی که سه تا چهار عالمت و آنهایی که یک یا دو 
عالمت را گزارش کردند، به ترتیب ۵۸ و ۳۵ درصد در مقایسه با آن هایی که 
چنین عالئمی نداشتند، در معرض خطر بیشتری بودند.عالوه بر این، اگرچه 
به نظر نمی رسد شرکت کنندگانی که عالئم افسردگی داشتند، بیشتر دچار 
سکته های مغزی شدیدتر شوند اما احتمال بیشتری داشت که یک ماه پس 
از سکته، نتایج عملکردی بدتری را نسبت به افراد بدون عالئم تجربه کنند.

این تحلیل ها نش��ان می دهند که شناس��ایی و مدیریت مؤثر افسردگی نیز 
ممکن اس��ت با کاهش خطر سکته مغزی همراه باشد، اگرچه به طور قطعی 

درست نیست.

فوق تخصص ریه و رئیس اورژانس بیمارس��تان مسیح دانشوری ضمن هشدار 
درمورد عوارض خطرناک مواد ش��وینده به افرادی که بیماری های مزمن ریوی 
دارند و یا تحت درمان با اسپری هستند توصیه کرد که از مواد شوینده استفاده 
نکنند. به گزارش پانا، عاطفه عابدینی افزود: استفاده از مواد شوینده در محیط بسته 
برای کسانی که سابقه بیماری آلرژی و یا آلرژی فصلی دارند نیز بسیار خطرناک 
است و موجب تشدید تنگی نفس و سرفه می شود.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی گفت: مخلوط کردن مواد شوینده مانند جوهرنمک و مواد 
سفید کننده باعث انتشار گاز بسیار بد و خطرناک و خفگی و سرفه های شدید و 
تنگی نفس خواهد شد.رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری با اظهار اینکه 
نظافت و خانه تکانی در بیشتر مواقع نیازی به استفاده از مواد شوینده قوی ندارد 
اظهار کرد: افراد به ویژه در صورتی که کودک خردسال و یا سالمند در منزل باشد، 

حتی االمکان از مواد پاک کننده ساده تر و مالیم تر استفاده کنند.

 برای کدام دردهای کمر باید سراغ پزشک برویم

 افسردگی احتمال سکته مغزی را افزایش می دهد

 خطر خفگی و تنگی نفس با ترکیب کردن مواد شوینده


