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AbsTRACT

Aims and background: Glenohumeral internal rotation deficit (GIRD) is one of the most important risk 
factors for overhead-throwing athletes and adversely affects the biomechanics of the Glenohumeral joint during 
overhead-throwing motions. The aim of this study was to review all the articles performed in the field for the 
effect of corrective exercises on pain, function, proprioception, and muscle activity in people with GIRD
Materials and Methods: Reputable domestic and external electronic databases such as Sid, Magiran, Noormags, 
Science Direct, Google Scholar, PubMed, Trip Database, and Scopus were searched in all years through relevant 
keywords. A total of 444 studies were reviewed, of which 7 articles were accepted based on inclusion and 
exclusion criteria’s. The PEDro scale was used to evaluate the quality of selected articles.
Results: 2 examined the effect of stretching exercises, 2 examined the effect of rotator cuff exercises, 1 examined 
the effect of throwing exercises augmented, 1 examined the effect of facial manipulation, and 1 compared the 
effects of Kinesio Taping and stretching in people with GIRD. The results suggested that corrective exercises 
were effective in reducing pain and improving function, proprioception, and muscle activity in people with GIRD.
Conclusion: A corrective exercises proposed to improve muscle activity, function, and proprioception and reduce 
pain in people with GIRD.
Keywords: corrective exercises, muscle activity, function, proprioception, pain, glenohumeral internal rotation 
deficit (GIRD).
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چکیده
زمینــه و هــدف: نقــص چرخــش داخلــی شــانه بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن ریســک فاکتورهــا بــرای ورزشــکاران پرتابــی و بــاالی ســر بــه شــمار 
رفتــه و اثــر نامطلوبــی بــر بیومکانیــک مفصــل گلنوهومــرال در طــی فعالیت هــای پرتابــی و بــاالی ســر دارد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی مــروری 
مقــاالت انجــام شــده در زمینــه بررســی تاثیــر تمرینــات اصالحــی بــر درد، عملکــرد، حــس عمقــی و فعالیــت عضالنــی در افــراد دارای نقــص چرخــش 

داخلــی شــانه انجــام شــد.
ــه ــی از جمل ــی و خارج ــر داخل ــی معتب ــای الکترونیک ــال ها در پایگاه ه ــی س ــط در تمام ــد واژگان مرتب ــا کلی ــتجو ب ــا: جس ــواد و روش ه م
Scopus ،Trip Database ،PubMed ،Google Scholar ،Noormags  Science direct ،Magiran ،Sid بــه عمــل آمــد. تعــداد 444 
مقالــه مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه براســاس معیارهــای ورود و خــروج 7 مقالــه مــورد قبــول واقــع شــد، جهــت بررســی کیفیــت مقــاالت وارد شــده 

از مقیــاس PEDro اســتفاده گردیــد.
یافته هــا: 2 مقالــه بــه بررســی تاثیــر تمرینــات کششــی، 2 مقالــه بــه بررســی تاثیــر تمرینــات روتیتــور کاف، 1 مقالــه بــه بررســی تاثیــر تمرینــات 
پرتابــی، 1 مقالــه بــه بررســی تاثیــر دســتکاری فاشــیال و در نهایــت 1 مقالــه بــه مقایســه اثــرات کینزیوتیــپ و کشــش در افــراد دارای نقــص چرخــش 
داخلــی پرداختــه بودنــد. در پایــان بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از بررســی مقــاالت، تمرینــات اصالحــی در کاهــش درد، بهبــود عملکــرد، حــس 

عمقــی و فعالیــت عضالنــی افــراد دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه موثــر بودنــد.
نتیجه گیــری: بــه منظــور بهبــود فعالیــت عضالنــی، عملکــرد، حــس عمقــی و کاهــش درد در افــراد دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه اســتفاده از 

تمرینــات اصالحــی مناســب توصیــه می شــود.
واژه های کلیدی: تمرینات اصالحی، فعالیت عضالنی، عملکرد، حس عمقی، درد، نقص چرخش داخلی شانه
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مقـاله پژوهشـی

ســاختارهای آن بــه علــت اســتفاده مکــرر در برخــی فعالیت هــای 
پرتابــی و حــرکات بــاالی ســر، در معــرض اســترس و آســیب های 

مقدمه
مجموعــه شــانه یکــی از متحرک تریــن مفاصــل بــدن اســت کــه 
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جوانــی کــه فعالیت هــای پرتابــی بــاالی ســر دارنــد نقــص چرخش 
داخلــی شــانه بــر روی قــدرت عضــالت چرخاننــده شــانه اثرگــذار 
اســت )14(، ســپس در یــک مطالعــه دیگر بــر روی هندبالیســت ها 
ــده  ــالت چرخانن ــدرت عض ــش ق ــده کاه ــت آم ــه دس ــج ب نتای
خارجــی شــانه را در بازیکنــان هندبــال دارای نقــص دامنــه حرکتی 
چرخــش داخلــی گــزارش کــرد)Almeida  .)12 و همــکاران نیــز، 
کاهــش معنــی داری را در دامنــه چرخــش داخلــی شــانه بازیکنــان 

دارای درد در مقایســه بــا گــروه بــدون درد مشــاهده نمودنــد)7(.
ــر ایــن اســاس نقــص چرخــش داخلــی مفصــل شــانه، ارتبــاط  ب
مســتقیمی بــا آســیب های شــانه دارد، از ایــن رو جهــت پیشــگیری 
از آســیب های شــانه، برطــرف کــردن نقــص چرخــش داخلی شــانه 
ــان نقــص  ــه جهــت درم ــز اولی ــژه ای دارد)15, 16(. تمرک ــت وی اهمی
چرخــش داخلــی شــانه بر ســفتی عضالنــی، عــدم انعطــاف پذیری، 
ضعــف عضالنــی و ســفتی کپســول مفصلــی اســت)15-18(، مطالعات 
ــوان  ــه عن ــز ب ــی نی ــات درمان ــتفاده از تمرین ــان داده اس ــز نش نی
یــک راه ارزان قیمــت، غیرتهاجمــی، قابــل دســترس و کــم خطــر 
در حفــظ تحــرک، ســالمتی و حفــظ یــا بازیابــی قــدرت و تعــادل 
عضالنــی، کاهــش درد و افزایــش دامنــه حرکتــی امــری پذیرفتــه 
شــده و توصیــه شــده اســت)19(، تــا بــه امــروز نیــز محققــان جهــت 
ــی  ــانه از درمان های ــی ش ــش داخل ــص چرخ ــردن نق ــرف ک برط
ــری  ــود انعطاف پذی ــور بهب ــه منظ ــات کششــی ب همچــون تمرین
ــه منظــور  عضــالت خلفــی شــانه)15, 16(، موبیلیزاســیون مفصــل ب
ــرای  ــی ب ــات قدرت ــی)17( و تمرین ــول مفصل ــفتی کپس ــان س درم
ــه  ــد)18(. ب ــتفاده کردن ــانه اس ــده ش ــالت چرخانن ــس عض ایمباالن
طــور کلــی اغلــب مطالعــات صــورت گرفتــه از تمرینــات کششــی 
و قدرتــی جهــت درمــان افــراد دارای نقــص چرخــش داخلی شــانه 
ــج  ــه نتای ــا توجــه ب ــد)15, 19(، در نهایــت محققــان ب اســتفاده کردن
مطالعــات بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه تمرینــات توانبخشــی برای 
ــد شــامل کســب  ــانه بای ــی ش ــراد دارای نقــص چرخــش داخل اف
ــس  ــی ح ــود تدریج ــی، بهب ــادل عضالن ــی، تع ــتقامت عضالن اس
عمقــی، پایــداری دینامیکــی و کنترل عصبــی عضالنی باشــد)20(. از 
ایــن رو بــا توجــه بــه پیامدهــای نامطلــوب نقــص چرخــش داخلی 
در ورزشــکاران پرتابــی و بــاالی ســر و بــا توجــه توصیــه تمرینــات 
درمانــی جهــت برطــرف کــردن نقــص چرخــش داخلــی پژوهــش 

جزئــی مکــرر قــرار می گیــرد)1(، بــه بیانــی دیگــر پرتــاب بــا انــدام 
فوقانــی بــر روی مجموعــه مفصــل شــانه اســترس زیــادی اعمــال 
ــه  ــده ب ــدید وارد ش ــای ش ــن نیروه ــت ای ــه در نهای ــد ک می کن
شــانه و اســتفاده  بیــش از حــد از شــانه)2( منجــر بــه بــروز تغییــرات 
ســاختاری متعــددی، خصوصــا در شــانه غالــب ورزشــکاران 
می شــود)3( مطالعــات صــورت گرفتــه نشــان داد ورزشــکاران 
ــاف  ــرک و انعط ــی در تح ــا تغییرات ــر عمدت ــاالی س ــی و ب پرتاب
ــد  ــب نشــان می دهن ــرال در دســت غال ــری مفصــل گلنوهوم پذی
بــه گونــه ای کــه چرخــش داخلــی مفصــل شــانه غالــب نســبت بــه 
شــانه غیرغالــب کاهــش می یابــد و برخــالف آن چرخــش خارجــی 
ــازگار  ــرات ناس ــن تغیی ــه ای ــد)4-8( ک ــش می یاب ــب افزای ــانه غال ش
ــه  ــص دامن ــر، نق ــاالی س ــده و ب ــکاران پرتاب کنن ــانه ورزش در ش
حرکتــی چرخــش داخلــی شــانه نامیــده می شــود)9(. در حقیقــت 
نقــص چرخــش داخلــی بیانگــر تفــاوت در دامنه حرکتــی چرخش 

ــرد می باشــد)10(.  ــب ف ــر غال ــب و غی ــی شــانه غال داخل
محققــان معتقدنــد کــه از جملــه دالیــل اصلــی نقــص چرخــش 
ــی  ــای خلف ــی و بانده ــول خلف ــر کپس ــانه، کنتراکچ ــی ش داخل
لیگامنت هــای تحتانــی شــانه ایجــاد شــده از طریــق میکروترومــای 
مکــرر در حیــن فــاز کاهــش ســرعت پرتــاب اســت کــه می توانــد 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــود)11(. ب ــز ش ــر نی ــیب های دیگ ــه آس ــر ب منج
مطالعــات بیشــتر نشــان داد نقص چرخــش داخلی اثــری نامطلوب 
بــر بیومکانیــک مفصــل گلنوهومــرال در حیــن فعالیت هــای پرتابی 
و بــاالی ســر می گــذارد)10(، در واقــع اگرچــه تصــور می شــود کــه 
ــد مفیــد  افزایــش چرخــش خارجــی از لحــاظ عملکــردی می توان
باشــد امــا دامنــه حرکتــی کل بــه دلیــل حــرکات پرتابــی مکــرر 
ــی شــانه  ــن رو نقــص چرخــش داخل ــد)10, 12(. از ای کاهــش می یاب
بــرای ورزشــکاران بــاالی ســر و پرتابــی بــه عنــوان یــک ریســک 
فاکتــور در نظــر گرفتــه می شــود)9, 10(. در حقیقــت قــدرت 
عضالنــی بیــن عضــالت آگونیســت و آنتاگونیســت شــانه و اطــراف 
کتــف پایــداری دینامیــک مفصــل گلنوهومــرال را ایجــاد می کنــد 
کــه ایــن امــر در عملکــرد مطلــوب ورزشــکاران باالســر اهمییــت 
ویــژه ای دارد)13(، عملکــرد عضــالت چرخاننــده شــانه نیــز، نقشــی 
حیاتــی را در پایــداری دینامیــک مفصــل شــانه ایفــا می کنــد بــه 
عنــوان نمونــه در یــک مطالعــه نشــان داده شــد کــه در ورزشــکاران 
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ــان انگلیســی  از مطالعــه حاضــر شــامل مطالعاتــی کــه غیــر از زب
ــد، مقــاالت مــروری و مطالعــه مــوردی و خالصــه  و فارســی بودن
مقــاالت منتشــر شــده در کنفرانس هــا و همینطــور مطالعاتــی کــه 
متــن کامــل آن هــا در دســترس نبــود، پژوهش هایــی کــه تاثیــر 
ــی  ــود، پژوهش های ــر مســتقل و وابســته در آن مشــخص نب متغی
کــه اطالعــات الزم بــرای محاســبه انــدازه اثــر نداشــتند و در روش 
ــزار گــردآوری داده هــا و جامعــه  ــه اب تحقیــق به صــورت شــفاف ب
و نمونــه آمــاری اشــاره نشــده بــود از ایــن مطالعــه خــارج شــدند، 
ســپس جهــت بررســی اعتبــار هر یــک از مطالعــات پس از عبــور از 
 PEDro معیارهــای ورود و خــروج از مقیــاس یــازده آیتمی معتبــر
اســتفاده شــد، پاســخ هــر آیتــم در جــدول بــا عالمــت مثبــت یــا 
منفــی )بــه منزلــه اجــرای صحیــح یــا نادرســت آیتــم مــورد نظــر(؛ 
صــورت گرفــت، هــر نمــره مثبــت یــک امتیــاز و نمــرات منفــی 
امتیــازی نخواهــد داشــت، پاســخ مثبــت بــه ســوال نخســت هــم 
امتیــازی در بــر نخواهــد داشــت و مقاالتــی وارد مطالعــه میشــدند 

ــد.  کــه از لحــاظ کیفیــت امتیــاز "بیشــتر از پنــج" را می آورن
در پایــان حاصــل جســتجوهای صــورت گرفتــه بــه شناســایی 444 
مقالــه در ایــن زمینــه انجامید تعــداد 7 مقالــه دارای شــرایط علمی 

و روش شــناختی مناســب بودنــد و مــورد بررســی قــرار گرفتند. 

حاضــر بــه دنبــال بررســی کلیــه مقــاالت انجــام شــده در زمینــه 
تاثیــر تمرینــات اصالحــی بــر درد، عملکــرد، حس عمقــی و فعالیت 

ــی شــانه می باشــد. ــراد دارای نقــص چرخــش داخل ــی اف عضالن

روش تحقیق
پژوهـش حاضـر از نـوع مـروری روایـی )دارای کـد ثبـت در سـایت 
PROSPERO بـه شـماره 307432(، بـا هـدف بررسـی تاثیـر 
تمرینـات اصالحی بر درد، عملکـرد، حس عمقی و فعالیت عضالنی 
نقـص چرخـش داخلـی شـانه می باشـد. جهـت  افـراد دارای  در 
دسـتیابی به این هدف در مطالعه حاضر به بررسـی عنوان و چکیده 
منابـع علمـی موجود مرتبـط با بررسـی تاثیر تمرینـات اصالحی بر 
درد، عملکـرد، حـس عمقـی و فعالیـت عضالنـی افـراد دارای نقص 
چرخـش داخلـی شـانه در پایگاه هـای الکترونیکـی معتبـر داخلـی 
Noormags و پایگاه های معتبر خارجی  ،Magiran ،Sid ازجملـه
 Trip ،PubMed ،Google Scholar ،Science direct از جملـه
Database و Scopus در تمام سـال ها پرداخته شـد. محقق جهت 
جتسـجوی مقـاالت مرتبـط در پایگاه هـای خارجـی از کلیـد واژه ها
،Shoulder  ،Glenohumeral internal rotation deficit
،Range of motion ،Pain ،Overhead-Throwing Athlet

 Corrective ،Electrical activity muscles ،Proprioception
exercise و به منظور مطالعات انجام شده در پایگاه های داخلی نیز 
از کلمــات کلیــدی نقــص چرخــش داخلــی شــانه، درد، عملکــرد، 
ــی و تمرینــات اصالحــی اســتفاده  حــس عمقــی، فعالیــت عضالن
ــه  ــروج ب ــای ورود و خ ــاس معیاره ــاالت براس ــپس مق ــرد. س ک
مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد، معیارهــای ورود بــه مطالعــه 
حاضــر شــامل دسترســی بــه متــن کامــل مقالــه، مقــاالت چــاپ 
ــا  ــان فارســی و انگلیســی، مقاالتــی کــه در عنــوان ی ــه زب شــده ب
واژگان کلیــدی آن یکــی از واژگان کلیــدی ایــن پژوهــش وجــود 
داشــته باشــد، مقاالتــی به بررســی رابطه بیــن متغیرهــای پژوهش 
مــا پرداختــه باشــند )تاثیــر تمرینــات اصالحــی بــر درد، عملکــرد، 
ــش  ــص چرخ ــراد دارای نق ــی اف ــت عضالن ــی و فعالی ــس عمق ح
داخلــی شــانه( و در نهایــت مقاالتــی کــه در روش تحقیــق اطالعات 
ــزار و روش  ــری و اب ــاری، روش نمونه گی ــه آم ــورد جامع الزم در م
ــه و تحلیــل موجــود باشــد، معیارهــای خــروج  اندازه گیــری تجزی
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شکل 1: فلوچارت منابع جست وجو و مراحل انتخاب مقاالت

تاثیر تمرینات اصالحی بر درد، عملکرد، حس عمقی و فعالیت...

مطالعه عنوان مقاالت پیدا شده مرتبط با کلید واژه نقص چرخش داخلی شانه
GIRD (N=444)

جستجو از موتورهای جستجوگر
Sid، Magiran، Noormags

Science direct ،Google Scholar ،PubMed، Trip Database

)مطالعه عنوان و خالصه مقاالت پیدا شده مرتبط با کلید واژه ها )تمرینات اصالحی
Glenohumeral internal rotation deficit, Overhead-Throwing Athlete, 

Shoulder, Corrective exercise, ROM Proprioception , Electrical activity 
muscles  (N=7)

)N =7( مطالعه متن کامل مقاالت تایید شده

7 مقاالت تایید شد

437 مقاله غیر مرتبط حذف شد

33

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 15

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5647-fa.html


انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

PEDro جدول 1. ارزیابی مطالعات ورودی بر اساس مقیاس

Cools

2011

Koya

2017

Moradi

2018

Moradi

2018

Mathew

2020

Moradi

2020

Chi-Ling Lo

2021
PEDro scale

+++++++Eligibility criteria were specified.1

+++++++Random allocation of subjects.2

_______Allocationwas concealed.3

+++++++Groups similar at baseline.4

_______There was blinding of all subjects.5

_______Blinding of therapists.6

_+++++_Blinding of assessors.7

+++++++
 key outcome was obtained for more than 85% 1>.8

of subjects initially allocated to groups

+++++++

All subjects received the treatment or control con-.9

 dition as allocated or, where this was not the case,

 data for at least one key outcome was analyzed by

’’intention to treat

+++++++
 results of between-group statistical comparisons .10

are reported for at least one key outcome

+++++++
 The study provides both point measures and.11

measures of variability for at least one key outcome

7888887Total score

تاثیـر دسـتکاری فاشـیال )درمـان دسـتی( و در نهایـت 1 مقاله به 
مقایسـه اثـرات کینزیوتیپینـگ و کشـش در افـراد دارای نقـص 
چرخـش داخلـی پرداختـه بودنـد. براسـاس نتایـج بـه دسـت آمده 
بیشـتر مطالعات در سـال های 2020 و 2018 انجام گرفته اسـت و 
شـروع انجـام مطالعـات در این زمینه از سـال 2011 بوده اسـت که 
ایـن امـر بیانگـر جدید بـودن ایـن موضـوع در پژوهش ها می باشـد، 
اطالعـات ایـن پژوهش هـا در جـدول )1( قابـل مشـاهده اسـت.

نتایج
پـس از بررسـی مطالعـات انجـام گرفتـه بر اسـاس معیارهـای ورود 
و خـروج از بیـن 444 مقالـه مرتبـط بـا نقـص چرخـش داخلـی 
شـانه، تعـداد 7  مقالـه در زمینه هـای مختلـف تمریـن درمانـی 
بررسـی شـد کـه از ایـن تعـداد 2 مقالـه به بررسـی تاثیـر تمرینات 
کششـی، 2 مقالـه به بررسـی تاثیر تمرینـات روتیتـور کاف، 1 مقاله 
بـه بررسـی تاثیـر تمرینـات پرتابـی بـا ترابانـد، 1 مقاله به بررسـی 
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تاثیر تمرینات اصالحی بر درد، عملکرد، حس عمقی و فعالیت...

جدول 2. مطالعات انتخاب شده 

نویسنده
نتایجپروتکل هدف مطالعهتعداد آزمودنی هاسال انتشار

چی لینگ لو 
و همکاران 
)21( 2021

31 نفر با GIRD )11 نفر گروه 
کینزیوتیپ، 10 نفر گروه کشش 
خوابیده و 10 نفر گروه کنترل(

مقایســه اثــرات فــوری کینزیوتیپینــگ و کشــش 
ــر دامنــه حرکتــی چرخــش شــانه، قــدرت  خوابیــده ب
در  آکرومیــال  زیــر  فضــای  و  دســتی  عضالنــی 
ــی  ــش داخل ــص چرخ ــا نق ــف( ب ــاب کنندگان)گل پرت

گلنوهومــرال

-

کینزیوتیــپ و کشــش خوابیــده دامنــه حرکتــی چرخــش 
شــانه را در پرتاب کننــدگان دارای نقــص چرخــش داخلی 
ــپ  ــن کنیزیوتی ــر ای ــالوه ب ــود می بخشــد و ع شــانه بهب
KT قــدرت روتاتــور خارجــی شــانه را بهبــود می بخشــد 
در حالــی کــه SS آن را کاهــش می دهــد. KT و SS هیــچ 
ــد. ــال نکردن ــال اعم ــر آکرومی ــای زی ــر فض ــری ب تاثی

مرادی و 
همکاران

)22( 2020

60 مــرد بــا  GIRD )در 30 نفــر 
گــروه تمریــن و 30 نفــر کنتــرل(

اثربخشی تمرین پرتابی با TheraBand در 
8 هفتهوالیبالیست های مرد با نقص چرخش داخلی شانه

ــی،  ــد )قدام ــه دلتوئی ــازی عضل ــال س ــر فع ــات ب تمرین
ــی، خلفــی(، سوپرااســپیناتوس، اینفرااســپیناتوس و  میان
دامنــه حرکتــی چرخــش داخلــی شــانه، نســبت قــدرت 

ــر اســت. روتیتــور کاف هــا و حــس عمقــی موث

متیو و 
همکاران

)23( 2020

 GIRD 43 ورزشکار باالسر با
)23 نفر گروه تجربی و 21 نفر 

گروه کنترل(

ــص  ــر نق ــیال)درمان دســتی( ب ــتکاری فاش ــر دس تأثی
ــاالی  ــرال در ورزشــکاران ب ــی گلنوهوم چرخــش داخل

ســر
بهبــود فــوری در دامنــه چرخــش داخلــی شــانه در افــراد 3 هفته

دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه مشــاهده شــد.

مرادی و 
همکاران

)24( 2018

30 مـرد بـا GIRD )15 نفر گروه 
تجربی، 15 نفـر گروه کنترل(

ــه  ــر دامن ــور کاف ب ــالت روتات ــات عض ــر تمرین تأثی
حرکتــی، حــس عمقــی و فعالیــت الکتریکــی در 
ــی  ــش داخل ــص چرخ ــا نق ــرد ب ــت های م والیبالیس

ــانه ــل ش مفص

8 هفته

بــر  روتاتــور کاف  اختصاصــی عضــالت  تمرین هــای 
ــه  ــازی عضل ــی و فعال س ــس عمق ــی، ح ــه حرکت دامن
ــپیناتوس و  ــی، سوپرااس ــی، خلف ــی، میان ــد قدام دلتوئی

ــت. ــته اس ــزایی داش ــر بس ــپیناتوس تأثی اینفرااس

مرادی و 
همکاران

)25( 2018

30 مــرد بــا GIRD )15 نفــر 
گــروه تجربــی، 15 نفــر گــروه 

شــاهد( 

ــی  ــات اختصاص ــه تمرین ــت هفت ــر هش ــی تأثی بررس
ــدرت و  ــی، ق ــه حرکت ــر دامن ــور کاف ب عضــالت روتات
فعالیــت عضــالت منتخــب شــانه مــردان والیبالیســت 

ــی مفصــل شــانه ــا نقــص چرخــش داخل ب

8 هفته

تمرینــات اختصاصــی روتیتــور کاف موجب بهبــود قدرت 
)در انقباض هــای کانســنتریک و اکســنتریک( و کاهــش 
ــپیناتوس،  ــانه )سوپرااس ــب ش ــالت منتخ ــت عض فعالی
ــه  ــش دامن ــی( و افزای ــد خلف ــپیناتوس و دلتوئی اینفرااس

ــود. ــانه می ش ــی ش ــش داخل ــی چرخ حرکت

کویا و 
همکاران

)26( 2017

ــروه  ــا  GIRD )دو گ ــر ب 12 نف
مداخلــه شــامل گــروه کشــش 
خوابیــده و کشــش متقاطــع بدن(

ــص  ــر نق ــی ب ــک کشش ــوع تکنی ــوری دو ن ــرات ف اث
1 هفتهچرخــش داخلــی گلنوهومــرال و ســفتی خلفــی شــانه.

ــوری و  ــود ف ــه بهب ــر ب ــی منج ــه کشش ــر دو مداخل ه
ــی  ــش داخل ــی چرخ ــه حرکت ــی در دامن ــل توجه قاب
شــانه و اداکشــن افقــی شــانه شــد امــا در دامنــه 
ــر  ــی ه ــه طــور کل ــر. ب ــی چرخــش خارجــی خی حرکت
ــع  ــش متقاط ــواب و کش ــده در خ ــش اصالح ش دو کش
بــدن می تواننــد بــه طــور مؤثــری بــرای درمــان GIRD و 
PST در کوتاه مــدت اعمــال شــوند، البتــه تــا زمانــی کــه 

ــوند. ــک درد نش ــث تحری باع

کلوس و 
همکاران

)27( 2011

 GIRD 60 ورزشــکار بــاال ســر بــا
)30 نفــر گــروه  ورزشــکاران بدون 
عالئــم و 30 نفرگــروه ورزشــکاران 
ــپس  ــی، س ــم گیرافتادگ ــا عالئ ب
هــر گــروه بــه دو گــروه 15 نفــره 
کشــش زاویــه ای و غیــر زاویــه ای(

ــراد دارای  ــانه در اف ــی ش ــاختارهای خلف ــش س کش
3 هفتهنقــص چرخــش داخلــی: مقایســه دو تکنیــک کششــی

تکنیک هــای کششــی دامنــه حرکتــی چرخــش داخلــی 
ــاالی ســر افزایــش می دهــد و  شــانه را در ورزشــکاران ب

همچنیــن در کاهــش درد ورزشــکاران موثــر اســت.
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

بحث
ــی  ــر بررس ــروری ب ــر، م ــی حاض ــروری روای ــش م ــدف از پژوه ه
ــی و  ــس عمق ــرد، ح ــر درد، عملک ــی ب ــات اصالح ــر تمرین تاثی
ــی شــانه  ــراد دارای نقــص چرخــش داخل ــی در اف فعالیــت عضالن
بــود کــه بــر اســاس بررســی پژوهش هــای انجــام گرفتــه در زمینــه 

تاثیــر تمرینــات اصالحــی در افــراد دارای نقــص چرخــش داخلــی 
شــانه طراحــی گردیــد. منطــق مــا بــرای انجــام مطالعــه حاضــر بــر 
ــه پیامدهــای نامطلــوب نقــص  ــا توجــه ب ایــن اســاس بــود کــه ب
چرخــش داخلــی در ورزشــکاران پرتابــی و بــاالی ســر و همچنیــن 
بــا توجــه توصیــه تمرینــات اصالحــی جهــت برطــرف کــردن نقص 

مطالعات انجام گرفته بر اساس سال انتشار
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده بیشــتر مطالعــات در ســال های 
2020 و 2018 انجــام گرفتــه اســت و شــروع انجــام مطالعــات در 
ایــن زمینــه از ســال 2011 بــوده اســت کــه ایــن امــر بیانگــر جدید 

ــن موضــوع در پژوهش هــا می باشــد. ــودن ای ب

ــدت  ــول م ــاس ط ــر اس ــه ب ــام گرفت ــات انج مطالع
تمرینــات اصالحــی

شــکل 1 مطالعــات انجــام گرفتــه بــر اســاس طــول مــدت تمرینات 
ــت  ــوان گف ــج می ت ــاس نتای ــر اس ــد. ب ــان می ده ــی را نش اصالح
بیشــتر مطالعــات انجــام گرفــت در ایــن زمینــه از هشــت هفتــه 
تمریــن اصالحــی در مداخلــه خــود اســتفاده کــرده بودنــد. مــدت 

ــوری( طــول کشــیده  ــر ف ــک هفته)اث ــه ی ــات اصالحــی ک تمرین
بــود کمتریــن فراوانــی را داشــت. الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام 
ــون  ــس آزم ــون  پ ــش آزم ــه روش پی ــه ب ــام گرفت ــات انج مطالع

انجــام گرفتــه بودنــد.

تاثیر تمرینات اصالحی بر نقص چرخشی داخلی شانه
ــه  ــات انجــام گرفت ــده در مطالع ــه دســت آم ــج ب ــر اســاس نتای ب
ــی، عملکــرد،  تمرینــات اصالحــی موجــب بهبــود فعالیــت عضالن
حــس عمقــی و کاهــش درد در افــراد دارای نقــص چرخــش داخلی 
شــانه می شــود و در ایــن میــان بیشــترین تاثیــر در مطالعــات انجام 
گرفتــه بــر بهبــود فعالیــت عضالنــی و بهبــود عملکــرد می باشــد.

جدول 3. تاثیر تمرینات اصالحی بر نقص چرخشی داخلی شانه

دردحس عمقیعملکردفعالیت عضالنینویسنده

--+-چی لینگ لو و همکاران )2021(

-+++مرادی و همکاران )2020(

--+-متیو و همکاران )2020(

-+++مرادی و همکاران )2018(

--++مرادی و همکاران )2018(

--+-کویا و همکاران )2017(

+-+-کلوس و همکاران )2011(
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فصلنامـه علمـی پژوهشـی بیهوشـی و درد، دوره 13، شـماره 3، پاییز 1401

دامنــه حرکتــی شــانه، قــدرت و فضــای زیــر آکرومیــال از گونیامتر، 
دینامومتــر دســتی دیجیتــال و اولتراســوند اســتفاده شــد. در پایــان 
ــل  ــور قاب ــه ط ــه KT و SS ب ــان داد ک ــده نش ــت آم ــج بدس نتای
توجهــی ROM چرخــش شــانه را در پرتاب کننــدگان دارای 
GIRD افزایــش دادنــد، قــدرت روتیتــور خارجــی بــه طــور قابــل 
توجهــی بــه دنبــال KT افزایــش یافــت امــا پــس از SS بــه طــور 
قابــل توجــه ای کاهــش یافــت، و در نهایــت KT و SS هیــچ تاثیری 
بــر فضــای زیــر آکرومیــال اعمــال نکردنــد. بــه طــور کلی براســاس 
ــوان گفــت کینزیوتیــپ و کشــش خوابیــده هــر دو  یافته هــا می ت
دامنــه حرکتــی چرخــش شــانه را در پرتاب کننــدگان دارای نقــص 
  KT چرخــش داخلــی شــانه بهبــود می بخشــند و عــالوه بــر ایــن
قــدرت روتاتــور خارجــی شــانه را بهبــود می بخشــد در حالــی کــه 
SS آن را کاهــش می دهــد و KT و SS هیــچ تاثیــری بــر فضــای 

زیــر آکرومیــال ندارنــد)21(.
ــی  ــه بررس ــه ای ب ــال 2020 در مطالع ــکاران در س ــرادی و هم م
ــا TheraBand در والیبالیســت های  ــی ب ــن پرتاب اثربخشــی تمری
مــرد بــا نقــص چرخــش داخلــی شــانه پرداختنــد، در ایــن تحقیــق 
ــه  60 مــرد والیسبالیســت دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه ب
ــرل )30  ــر( و کنت ــن )30 نف ــروه تمری ــی در دو گ ــورت تصادف ص
ــه  ــن ب ــروه تمری ــای گ ــه آزمودنی ه ــد، در ادام ــرار گرفتن ــر( ق نف
 TheraBand مــدت هشــت هفتــه تحــت یــک تمریــن پرتابــی بــا
شــامل 5 جلســه تمریــن کششــی و 3 جلســه تمریــن تقویتــی در 
هفتــه قــرار گرفتنــد، ســپس EMG )زمــان شــروع و فعال ســازی 
عضالنــی(، دامنــه حرکتــی شــانه، قــدرت و حــس موقعیــت مفصل 
گلنوهومــرال )حــس عمقــی( همگــی قبــل و بعــد از تمریــن بــه 
ترتیــب بــا اســتفاده از دســتگاه الکترومایوگرافی، گونیامتر، دســتگاه 
ایزوکینتیــک مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت، در پایــان نتایــج بدســت 
ــازی  ــر فعال س ــد ب ــا ترابان ــی ب ــات پرتاب ــان داد تمرین ــده نش آم
ــپیناتوس،  ــی(، سوپرااس ــی، خلف ــی، میان ــد) قدام ــه دلتوئی عضل
اینفرااســپیناتوس و دامنــه حرکتــی چرخــش داخلی شــانه، نســبت 

قــدرت روتیتــور کاف هــا و حــس عمقــی موثــر اســت)22(.
متیــو و همــکاران در ســال 2020 در مطالعــه ای بــه بررســی تأثیــر 
ــی  ــر نقــص چرخــش داخل دســتکاری فاشــیال)درمان دســتی( ب
گلنوهومــرال در ورزشــکاران بــاالی ســر پرداختنــد. در ایــن تحقیق 

ــی  ــی اثربخش ــت بررس ــه ای جه ــود مطالع ــی وج ــش داخل چرخ
ــت  ــی و فعالی ــرد، حــس عمق ــر درد، عملک ــات اصالحــی ب تمرین
عضالنــی افــراد دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه ضــروری بنظر 
ــن پژوهــش مطالعــات داخلــی و خارجــی انجــام  می رســید. در ای
گرفتــه در ایــن زمینــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه پــس از 
بررســی متــن مطالعــات، مــواردی کــه شــرایط ورود بــه مطالعــه ما 
را نداشــتند حــذف شــدند، براســاس نتایــج بــه دســت آمده شــروع 
انجــام مطالعــات در ایــن زمینه از ســال 2011 بوده اســت و بیشــتر 
ــه اســت الزم  مطالعــات در ســال های 2020 و 2018 انجــام گرفت
بــه ذکر اســت اســت کــه عمدتــا مطالعــات هشــت هفتــه تمرینات 
اصالحــی را بــرای انجــام مداخلــه در نظــر گرفتــه بودنــد و همگــی 
ــد، در  ــرده بودن ــتفاده ک ــون اس ــس آزم ــون  پ ــش آزم از روش پی
ادامــه مقــاالت بررســی شــده در ایــن مطالعــه بــه صــورت مختصــر 

توضیــح داده شــده اســت.
بررســی تاثیــر تمرینــات اصالحــی بــر درد، عملکــرد، حــس عمقی 

و فعالیــت عضالنــی در افــراد دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه
پــس از بررســی مطالعــات انجــام گرفتــه بر اســاس معیارهــای ورود 
و خــروج تعــداد 7 مقالــه در زمینه هــای مختلــف تمریــن درمانــی 
بررســی شــد کــه تمامی ایــن مطالعات بــه بررســی تاثیــر تمرینات 
اصالحــی در افــراد دارای نقــص چرخــش داخلــی پرداختنــد. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه مطالعــات از لحــاظ پروتــکل اجــرای تمریــن، 
تعــداد آزمودنــی و شــیوه اندازه گیــری متغیرهــا، بــا هــم متفــاوت 
بودنــد امــا در تمــام مطالعــات تاثیــر تمرینــات اصالحی بر مــواردی 
همچــون درد، عملکــرد، حــس عمقــی و فعالیــت عضالنــی در افراد 
دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه مــورد بررســی قــرار گرفــت 

کــه ادامــه بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت.
ــه  ــه ای ب ــال 2021 در مطالع ــکاران در س ــو و هم ــگ ل ــی لین چ
ــر  ــده ب ــش خوابی ــگ و کش ــوری کینزیوتیپین ــرات ف ــه اث مقایس
دامنــه حرکتــی چرخــش شــانه، قــدرت عضالنــی دســتی و فضــای 
ــش  ــص چرخ ــا نق ــف( ب ــدگان )گل ــال در پرتاب کنن ــر آکرومی زی
ــکار  ــق 31 ورزش ــن تحقی ــد. در ای ــرال پرداختن ــی گلنوهوم داخل
ــورت  ــه ص ــانه ب ــی ش ــش داخل ــص چرخ ــده دارای نق پرتاب کنن
تصادفــی در ســه گــروه کینزیوتیــپ )11 نفــر(، کشــش خوابیــده 
)10 نفــر( و گــروه کنتــرل )10 نفــر( قــرار گرفتنــد، جهــت ارزیابــی 

37تاثیر تمرینات اصالحی بر درد، عملکرد، حس عمقی و فعالیت...
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

43 ورزشــکار باالســری دارای GIRD بــه صــورت تصادفــی در دو 
گــروه گــروه تجربــی )23 نفــر( و کنتــرل )21 نفر( قــرار گرفتند، در 
ادامــه گــروه تجربــی بــه مــدت ســه هفتــه درمــان دســتی دریافــت 
کردنــد و گــروه کنتــرل بــه مــدت ســه هفتــه رهاســازی کپســول 
خلفــی شــانه را بــا اســتفاده از تــوپ تنیــس با نظــارت انجــام دادند. 
از گونیامتــر جهــت بررســی دامنــه چرخــش داخلــی شــانه قبــل و 
بعــد از مداخلــه اســتفاده شــد، در پایــان نتایــج بدســت آمده نشــان 
ــی داری  ــاری معن ــاوت آم ــش تف ــرل و آزمای ــروه کنت ــن گ داد بی
وجــود نداشــت، امــا بــا ایــن حــال، بهبــود فــوری در IRROM بــه 
دنبــال FM در گــروه آزمایــش پــس از هــر جلســه بیشــتر بــود، به 
طــور کلــی ایــن مطالعــه نشــان داد کــه FM می توانــد بــه عنــوان 
یــک مکمــل بــرای کشــش در شــرکت کننــدگان بــدون عالمــت 

مبتــال بــه GIRD جهــت افزایــش IRROM اســتفاده شــود)23(.
ــی  ــه بررس ــه ای ب ــال 2018 در مطالع ــکاران در س ــرادی و هم م
تأثیــر تمرینــات عضــالت روتاتــور کاف بــر دامنــه حرکتــی، حــس 
ــا نقــص  عمقــی و فعالیــت الکتریکــی در والیبالیســت های مــرد ب
ــق 30  ــن تحقی ــد در ای ــانه پرداختن ــی مفصــل ش چرخــش داخل
مــرد ورزشــکار دارای نقــص چرخــش داخلــی مفصــل شــانه پــس 
از غربالگــری اولیــه بــه دو گــروه تجربــی )15 نفــر( و شــاهد )15 
نفــر( تقســیم شــدند، ســپس گــروه تجربــی بــه مدت هشــت هفته 
تحــت تمرینــات کششــی، قدرتــی )تمریــن مقاومتــی بــا اســتفاده 
ــرار  ــی و عملکــردی ق ــات عصبــی عضالن ــز(، تمرین ــد قرم از ترابان
ــی و  ــک و دســتگاه الکترومایوگراف ــد، از دســتگاه ایزوکینتی گرفتن
گونیامتــر بــرای ارزیابــی حــس عمقــی، فعالیــت عضالنــی و دامنــه 
حرکتــی افــراد اســتفاده شــد، در نتایــج بدســت آمــده نشــان داده 
تمرین هــای اختصاصــی عضــالت روتاتــور کاف بــر دامنــه حرکتــی، 
ــی،  ــی، میان ــد قدام ــه دلتوئی ــازی عضل ــی و فعال س ــس عمق ح
خلفی، سوپرااســپیناتوس و اینفرااســپیناتوس تأثیر بســزایی داشــته 

است)24(.
ــی  ــه بررس ــه ای ب ــال 2018 در مطالع ــکاران در س ــرادی و هم م
تأثیــر هشــت هفتــه تمرینــات اختصاصی عضــالت روتاتــور کاف بر 
دامنــه حرکتــی، قــدرت و فعالیــت عضــالت منتخــب شــانه مــردان 
والیبالیســت بــا نقــص چرخــش داخلــی مفصــل شــانه پرداختنــد، 
در ایــن تحقیــق 30 مــرد ورزشــکار دارای نقــص چرخــش داخلــی 

مفصــل شــانه پــس از غربالگــری اولیــه بــه دو گــروه تجربــی )15 
ــای  ــپس آزمودنی ه ــدند، س ــیم ش ــر( تقس ــاهد )15 نف ــر( و ش نف
ــی  ــات اختصاص ــه تمرین ــت هفت ــدت هش ــه م ــی ب ــروه تجرب گ
ــی،  ــی، قدرت ــات کشش ــامل تمرین ــه ش ــور کاف ک ــالت روتات عض
عصبــی، عضالنــی و عملکردی بــود را انجــام دادنــد. در نهایت دامنه 
حرکتــی، قــدرت و فعالیــت الکتریکــی آنــان بــه ترتیــب با اســتفاده 
از گونیامتــر، دســتگاه ایزوکینتیک و دســتگاه الکترومایوگرافی مورد 
ارزیابــی قــرار گرفــت، در پایــان نتایــج بدســت آمــده نشــان داد کــه 
ــود  ــه بهب ــر ب ــور کاف منج ــالت روتات ــی عض ــات اختصاص تمرین
قــدرت عضــالت شــانه در انقباض هــای کانســنتریک و اکســنتریک 
و کاهــش فعالیــت عضــالت سوپرااســپیناتوس، اینفرااســپیناتوس، 
دلتوئیــد قدامــی و خلفــی مفصــل شــانه و افزایــش مقــدار چرخش 
ــا نشــان  ــی یافته ه ــه طــور کل ــی مفصــل شــانه می شــود، ب داخل
ــه  ــر دامن ــور کاف ب ــالت روتات ــی عض ــات اختصاص ــه تمرین داد ک
حرکتــی، قــدرت و فعالیــت عضــالت منتخب شــانه موثر اســت)25(.

کویــا و همــکاران در ســال 2017 در تحقیقــی بــه بررســی اثــرات 
ــی  ــش داخل ــص چرخ ــر نق ــی ب ــک کشش ــوع تکنی ــوری دو ن ف
گلنوهومــرال و ســفتی خلفــی شــانه پرداختنــد. در ایــن تحقیــق 
12 نفــر دارای GIRD حضــور داشــتند کــه در دو جلســه جداگانه) 
یــک هفتــه(، بــه طور فعــال یــک تکنیک کششــی )کشــش اصالح 
شــده در خــواب یــا کشــش متقاطــع بــدن( را بــه طــور تصادفــی 
انجــام دادنــد )دو گــروه مداخلــه شــامل گــروه کشــش خوابیــده 6 
نفــر و کشــش متقاطــع بــدن 6 نفــر(. مــدت زمــان مداخلــه در این 
تحقیــق یــک هفتــه بــود و جهــت ارزیابــی دامنــه حرکتــی شــانه 
از شــیب ســنج دیجیتــال )اینکالینومتــر( اســتفاده شــد، در پایــان 
نتایــج بدســت آمــده نشــان داد هــر دو مداخلــه کششــی )کشــش 
خوابیــده و کشــش متقاطــع بــدن( منجــر بــه بهبــود فــوری و قابل 
ــن  ــانه و اداکش ــی ش ــش داخل ــی چرخ ــه حرکت ــی در دامن توجه
افقــی شــانه شــد امــا در دامنــه حرکتــی چرخــش خارجــی خیــر. 
ــی هــر دو کشــش اصالح شــده در خــواب و کشــش  ــه طــور کل ب
 GIRD متقاطــع بــدن می تواننــد بــه طــور مؤثــری بــرای درمــان
و PST در کوتاه مــدت اعمــال شــوند، البتــه تــا زمانــی کــه باعــث 

تحریــک درد نشــوند)26(.
ــه  ــا مقایس ــه ای ب ــال 2011 در مطالع ــکاران در س  Cools و هم

فاطمه امیری زاده و همکاران 38
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شــروع فعالیــت عضــالت فــوق خــاری، تحــت خــاری و دلتوئیــد 
کاهــش می یابــد)35(، همچنیــن تمرینــات اختصاصــی روتاتــور کاف 
ــدرت عضــالت و  ــش ق ــت عضــالت شــانه، افزای ــا تقوی احتمــاال ب
کاهــش خشــکی و چســبندگی های داخــل مفصــل ســبب کاهــش 
محدودیــت حرکتــی و افزایــش دامنــه حرکتــی چرخــش داخلــی 
شــانه افــراد نیــز می شــود)35(، در ادامــه دیــدگاه محققــان در مــورد 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــای اصالح ــی پروتکل ه ــی اثربخش ــل احتمال دالی
تمرینــات کششــی )همچــون بــا ترابانــد( بــه ایــن صــورت بــود کــه 
ــن  ــانه ممک ــدی عضــالت ش ــد کاهــش زمان بن ــان معتقدن محقق
ــژه در  ــه وی ــی، ب ــازگاری عصب ــی از س ــه اول ناش ــت در درج اس
هفته هــای اولیــه باشــد)36( همچنیــن، بهبــود هماهنگــی عضالنــی 
و افزایــش تحــرک مفصــل شــانه ممکــن اســت از عوامــل احتمالــی 
دخیــل در کاهــش میانگیــن فعالیــت EMG عضالت)فــوق خاری، 
تحــت خــاری و دلتوئیــد( در بیمــاران مبتــال بــه GIRD )36( پــس 
ــز،  ــن نی ــش از ای ــد. پی ــا TheraBand باش ــن ب ــه تمری از 8 هفت
Maenhout و همــکاران )2012( گــزارش کــرده بودنــد کــه 
ــه GIRD ممکــن اســت  فضــای آکرومیــون ورزشــکاران مبتــال ب
ــد  ــدا کنن ــش پی ــدون GIRD کاه ــکاران ب ــا ورزش ــه ب در مقایس
آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه کاهــش IR ممکــن اســت بــا 
از دســت دادن فضــای آکرومیــون بــازو در GIRD همــراه باشــد)37( 
عــالوه بــر ایــن، Guney و همــکاران )2015( گــزارش کردنــد کــه 
از بیــن بــردن ســفتی کپســول خلفــی همراه بــا تمرینات کششــی، 
بــه ویــژه هنگامــی کــه بــا تثبیــت کتــف یــا GH باشــد می توانــد 
منجــر بــه افزایــش IR در افــراد دارای GIRD شــود)38(، در همیــن 
رابطــه کلــوس و همــکاران نیــز در مطالعه پــس از اثربخشــی دو نوع 
تکنیــک کشــش در افــراد دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه تکنیک هــای کششــی زاویــه ای احتمــاالً 
بــر واحدهــای عضالنی-تندونــی خلفــی تأثیــر می گذارنــد در حالی 
کــه تکنیک هــای کششــی غیــر زاویــه ای، احتمــاالً کپســول خلفی 
ــو و همــکاران  ــه متی ــد)39(. در ادام ــرار می دهن را تحــت کشــش ق
ــون  ــواردی همچ ــی م ــر بخش ــی اث ــل احتمال ــد از دالی معتقدن
ــی  ــش داخل ــص چرخ ــراد دارای نق ــیال در اف ــتکاری مایوفاش دس
ــره  ــه FM در زنجی ــرد ک ــاره ک ــر اش ــن ام ــه ای ــوان ب ــانه می ت ش
مایوفاشــیال ربــع فوقانــی بــدن ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش 

ــی  ــاختارهای خلف ــش س ــی کش ــه بررس ــی ب ــک کشش دو تکنی
شــانه در افــراد دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه پرداختنــد. در 
ــن تحقیــق 60 ورزشــکار باالســر دارای GIRD )دو گــروه : 30  ای
ورزشــکار بــدون درد شــانه و 30  ورزشــکار بــا عالئــم گیرافتادگــی 
ــه  ــروه ب ــت هــر گ ــه در نهای ــب( حضــور داشــتند ک در شــانه غال
ــره  ــد )15 نف ــرار گرفتن ــی ق ــروه درمان ــی در دو گ صــورت تصادف
ــش  ــروه کش ــه ای(، در گ ــر زاوی ــر غی ــه ای و 15 نف ــش زاوی کش
زاویــه ای، »کشــش خوابیــده« و »کشــش متقاطــع بــدن«  توســط 
ــه ای، تحــرکات  درمانگــر انجــام شــد، در گــروه کشــش غیــر زاوی
دســتی توســط درمانگــر انجــام شــد، آزمودنی هــا بــه مــدت ســه 
هفتــه تحــت درمــان )دو تکنیــک کشــش( قــرار گرفتنــد. در ایــن 
تحقیــق از گونیامتــر و مقیــاس درد بصــری جهــت ارزیابــی دامنــه 
ــان  حرکتــی چرخــش داخلــی شــانه و درد اســتفاده شــد.  در پای
ــه ای  ــج بدســت آمــده نشــان داد تکنیک هــای کششــی) زاوی نتای
ــانه را در  ــی ش ــش داخل ــی چرخ ــه حرکت ــه ای( دامن ــر زاوی و غی
ــاالی ســر افزایــش می دهــد و همچنیــن درد شــانه  ورزشــکاران ب
در ورزشــکاران بــاالی ســر بــا عالئــم گیرافتادگــی کاهش دهــد)27(.
در پایــان مطالعــات صــورت گرفتــه دیــدگاه محققــان در ارتبــاط با 
دالیــل احتمالــی اثربخشــی تمرینــات اصالحــی بــر درد، عملکــرد، 
حــس عمقــی و فعالیــت عضالنــی در افــراد دارای نقــص چرخــش 
داخلــی شــانه بدیــن صــورت بــود کــه در پروتکل هــای اصالحــی 
همــراه بــا تمرینــات اختصاصــی روتاتــورکاف پژوهشــگران بــه ایــن 
نتیجــه رســیده اند کــه تمرینــات توانبخشــی بایــد شــامل کســب 
ــس  ــی ح ــود تدریج ــی، بهب ــتقامت عضالن ــی، اس ــادل عضالن تع
عمقــی، پایــداری دینامیکــی و کنتــرل عصبــی- عضالنــی باشــد، 
کــه تمرینــات اختصاصــی روتاتــور کاف شــامل ایــن موارد اســت)10, 
15, 16, 28-33(، در حقیقــت تمرینــات اختصاصــی روتاتــور کاف منجــر 

ــی  ــی- عضالن ــات عصب ــی و تمرین ــی- عضالن ــوزش عصب ــه آم ب
نیــز باعــث بهبــود حــس عمقــی می شــود)34(، در ادامــه تمرینــات 
مخصــوص عضــالت روتاتــور کاف بــا تأثیــری کــه بــر حــس عمقی 
ــده  ــادر ش ــای آوران ص ــی در پیام ه ــث تغییرات ــد، باع ــانه دارن ش
ــای  ــری در پیام ه ــن تغیی ــوند و چنی ــی می ش ــتم عصب از سیس
ــتورات  ــی در دس ــاد تغییرات ــث ایج ــود باع ــودی خ ــه خ آوران ب
ــان  ــه زم ــود، در نتیج ــالت می ش ــه عض ــده ب ــادر ش ــی ص حرکت
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دینامیکــی و کنتــرل عصبــی عضالنــی باشــد)20(.

نتیجه گیری 
ــرکات  ــات ح ــن مطالع ــده از ای ــت آم ــه دس ــج ب ــاس نتای ــر اس ب
ــراد دارای نقــص چرخــش  ــت اف ــود وضعی اصالحــی موجــب بهب
ــس  ــرد، ح ــی، عملک ــت عضالن ــود و فعالی ــانه می ش ــی ش داخل
عمقــی را بهبــود می بخشــد و موجــب کاهــش درد در ایــن افــراد 

می گــردد.

محدودیت 
ــداد  ــود تع ــه کمب ــوان ب ــش می ت ــن پژوه ــای ای از محدودیت ه
مطالعــات انجــام گرفتــه در زمینــه اثــر بخشــی تمرینــات اصالحــی 
بــر درد، عملکــرد، فعالیــت عضالنــی و حــس عمقــی اشــاره کــرد.

پیشنهادات 
ــه اینکــه برطــرف کــردن نقــص چرخــش داخلــی در  ــا توجــه ب ب
پیشــگیری از آســیب های شــانه ضــرروی و مهــم اســت پیشــنهاد 
می گــردد در آینــده مطالعــات بیشــتری  در زمینــه تاثیــر تمرینــات 
اصالحــی بــر متغیرهــای اشــاره شــده در ایــن پژوهــش در 
ورزشــکاران دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه انجــام پذیــرد تــا 

ــه نمــود. ــری ارائ ــل تعمیم ت ــج قاب ــوان نتای بت
کــد اخالق: بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــه حاضــر از نــوع مطالعات 

مــروری اســت، نیــاز بــه تاییدیــه اخالقی نــدارد.

ــود  ــانه ش ــی ش ــش داخل ــص چرخ ــراد دارای نق IRROM در اف
ــکوزیته  ــش ویس ــه کاه ــوان ب ــود در IRROM را می ت ــن بهب ای
ــد  ــق رخ می ده ــیای عمی ــه در فاس ــک )HA( ک اســید هیالورونی
ــاط CC در  ــر روی نق ــال شــده ب ــن رو FM اعم نســبت داد، از ای
داخــل و خــارج مایوفاشــیال، دمــای موضعــی را در فاســیای عمیــق 
و زنجیــره آن افزایــش می دهــد)23(، و ایــن افزایــش موضعــی دمــا 
در اثــر دســتکاری، انعطاف پذیــری بافت هــای مایوفاشــیال بهبــود 
ــای  ــن بافت ه ــری ای ــت انعطاف پذی ــن اس ــه ممک ــد ک می بخش
همبنــد را افزایــش داده و در نتیجــه IRROM را بهبــود بخشــد)40-

ــر KT در افــراد دارای  ــه بررســی اث 42(. در پایــان محققانــی کــه ب

نقــص چرخــش داخلــی شــانه پرداختنــد معتقــد بودند که ســفتی 
ــرا  ــرد زی ــازی( ک ــق KT آزاد )رهاس ــوان از طری ــی را می ت عضالن
ــری را افزایــش می دهــد  ــواد االســتیک کینزیوتیــپ انعطاف پذی م
و ROM را بهبــود می بخشــد، در نتیجــه بافــت را قــادر می ســازد 

تــا نیــرو اعمــال کنــد)43(.
بــه طــور کلــی مرورگــران از بررســی ایــن مطالعــات دریافتنــد کــه  
می تــوان جهــت کاهــش درد و بهبــود وضعیــت عملکــرد، فعالیــت 
ــرادی کــه دارای نقــص چرخــش  ــی و حــس عمقــی در اف عضالن
داخلــی شــانه می باشــند، تمرینــات اصالحــی مناســب را طراحــی و 
اجــرا نمــود، همچنیــن براســاس بررســی های انجــام شــده تمرکــز 
اولیــه جهــت درمــان نقــص چرخــش داخلــی شــانه باید بر ســفتی 
عضالنــی، عــدم انعطاف پذیــری، ضعــف عضالنی و ســفتی کپســول 
مفصلــی باشــد)15-18(، تــا بــه امــروز نیــز محققــان جهــت برطــرف 
ــون  ــی همچ ــانه از درمان های ــی ش ــش داخل ــص چرخ ــردن نق ک
ــالت  ــری عض ــود انعطاف پذی ــور بهب ــه منظ ــی ب ــات کشش تمرین
ــان  ــور درم ــه منظ ــل ب ــیون مفص ــانه)15, 16(، موبیلیزاس ــی ش خلف
ســفتی کپســول مفصلــی)17( و تمرینــات قدرتــی بــرای ایمباالنــس 
ــی  ــور کل ــه ط ــد)18(. ب ــتفاده کردن ــانه اس ــده ش ــالت چرخانن عض
ــی  ــب از تمرینــات کششــی و قدرت ــه اغل مطالعــات صــورت گرفت
جهــت درمــان افــراد دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه اســتفاده 
کردنــد)15, 19( و در نهایــت محققــان بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــات 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تمرینــات توانبخشــی بــرای افــراد 
دارای نقــص چرخــش داخلــی شــانه باید شــامل کســب اســتقامت 
عضالنــی، تعــادل عضالنــی، بهبــود تدریجی حــس عمقــی، پایداری 

فاطمه امیری زاده و همکاران 40
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