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CUFF TEAR 
 پارگي تاندون شانه 

  

 تعريف 

عضله است که   4عضالت چرخاننده بازو یا روتاتورکاف مجموعه ای از  

با افزایش سن از   .اطراف مفصل شانه قراردارد و آن را پایدار می کند

برابر  در  آنها  استحکام  و  شده  کاسته  عضالت  این  قدرت  و  توانایی 

آسیب ها کاهش پیدا میکند . پارگی این عضالت به دو صورت می تواند 

 اتفاق بیفتد: 

 به صورت ناگهانی در اثر یک آسیب شدید.  - 1

به صورت تدریجی در اثر تکرار حرکاتی که این عضالت را تحت   - 2

 .رار میدهدفشار ق

 با چه عاليمي متوجه وجود بيماري مي شويم ؟ 

 

شدت درد با باال بردن دست :    است  مهم ترین عالمت درد شانه -1

بیشتر می شود و بعد از مدتی بیمار به علت درد نمی تواند دست را به  

مثل  کارهای روزانه  از  بسیاری  انجام  حالت  این  در  ببرد.  باالی سرش 

 میشود . شانه زدن سر مشکل 

 ضعیف و الغر شدن عضالت اطراف شانه  -2

 . صدا دادن شانه هنگامی که میخواهیم دست را حرکت دهیم -3

 چگونه به فرايند تشخيص درماني برسيم ؟ 

 معاینه پزشکی و ام آر ای 
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 توصيه ها در منزل : 

 به ناحیه عمل فشار یا ضربه وارد نشود. ✓

 پزشک مصرف شود.داروها به موقع و طبق دستور  ✓

 تعویض شود.  پانسمان بمدت یک هفته روزانه ✓

 تا یک هفته ناحیه عمل به هیچ عنوان خیس نشود. ✓

 ساعت بعد از عمل از کیسه یخ استفاده شود.  48تا  ✓

 هنگام راه رفتن از گردن آویز استفاده شود. ✓

 حرکت انگشتان و رنگ ناخن ها چک شود. ✓

تما نرمش های آموزش داده شدده توسدپ پزشدک ح ✓

 انجام شود.

در صدددورت بروز خونریزی یا ترشدددودات عفونی    ✓

ناخن ها به بیمارسدددتان    سدددردی انگشدددتان و کبودی  

 . مراجعه کند

 

 

 

 

 ؟   درمان هاي اين نوع از بيماري چگونه اند  

 : غیرجراحی  غیر   درمان  های  درمان  کاف  رتاتور  پارگی  موارد  از  نیمی  در 

را   بیماری  عالئم  میتواند  در جراحی  گرچه  جراحی  غیر  درمان  دهد.  بهبود 

بعضی موارد میتواند درد و دامنه حرکتی شانه را بهبود دهد ولی تاثیری روی 

 ضعف عضالنی ناشی از بیماری ندارد. 

 

 مهم ترین درمانهای غیرجراحی:

 کم کردن فعالیت هایی که در آن دست به باالی سر می رود.  -1

 دست به گردناستراحت دادن به شانه با آویزان کردن  -2

 استفاده از داروهای ضد التهابی  -3

 فیزیوتراپی و انجام نرمش جهت تقویت عضالت شانه  -4

 

 درمان جراحي : 

ی وجود داشته است و موارد پارگی  ندر مواردی که عالئم بیماری بمدت طوال

های وسیع ممکن است درمان غیر جراحی نتایج مطلوبی نداشته باشد در این  

 جراحی میگیرد.موارد پزشک تصمیم به 

 

 مواردی که پزشک تصمیم به جراحی میگیرد : 

 درمانهای غیرجراحی نتواند درد را کم کند. -1

 پارگی تازگی به وجود آمده و درد خیلی شدید باشد. -2

 پارگی به همراه ضعف شدید عضالنی باشد. -3

 پارگی زیاد باشد.  -4

باالی فرد اصرار به انجام ورزش یا کاری دارد که در آن دست باید   -5

 سر برود.

 مراقبت هاي بعد از عمل جراحي : 

 باال نگه داشتن عضو عمل شده و حرکت دادن انگشتان  •

 کمک گرفتن هنگام غذا خوردن و دستشویی رفتن  •

در مول عمل و مراقبت از همووگ ) لوله ای که در     استفاده از کیسه یخ •

 مول جراحی جهت خروج ترشوات گذاشته شده است( 

 قراردادن همووگ پایین تر از سطح بدن •

 


