
 

 

 

 Adhesive) التهاب المحفظة الالصق أو (Frozen shoulder) لكتف المتجمدةا

capsulitis) 

 أعداد : أ.د. نهى سليم محمد علي البياتي

 فرع االدوية والسموم /كلية الصيدلة 

 جامعة تكريت 

 

 

لكتف المتجمد هو حالة مرضية تصيب الكتف فتسبب األلم في هذه المنطقة فينتج عنة ا

قلة في حركات الكتف مما تجبر المريض على اإلقالل من استخدام يديه في الجهة 

المريضة .سمى هذا المرض بهذا االسم الن المريض من شدة األلم ال يستطيع أن 

تفة كأنة مجمد وال يستطيع أن يحرك يستخدم ذراعه بالشكل الطبيعي ويشعر أن ك

ذراعه بالشكل الطبيعي .وهى حالة مؤلمة ومزعجة قد تطول مدة المرض إلى عدة 

هي عبارة عن تقييد مؤلم لحركة الكتف كذلك أشهر و قد تصل إلى أربعين شهرا .

 Soft tissues - نتيجة إصابة في مفصل الكتف نفسه، دون إصابة األنسجة الرخوة

األوتار، األشرطة، العضالت( في منطقة الكتف. سبب هذه الحالة غير معروف. )



% من السكان، ومعدل عمر اإلصابة بها هو العقد 3 - 2وتتراوح نسبة انتشارها بين 

السادس من العمر وأكثر، وهي أكثر انتشارا بين النساء. من الممكن أن يصاب الكتف 

 .سنوات 5الحاالت ويحصل ذلك خالل % من 17 - 6اآلخر، الثاني، بالمرض في 

مرض  أسباب تكون وتطور التهاب المحفظة الالصق هي ثانوية ألمراض أخرى مثل

 - اض الرئة )مرض السل، أمراض الغدة الدرقية، أمر(Diabetes)السكري

Tuberculosis)،أو بعد جراحة في القلب. احتشاء  أمراض القلب، أمراض خبيثة

 (Cerebral infarction) ، احتشاء الدماغ(Myocardial infarction) عضلة القلب

 .قد تسّرع حصول التهاب المحفظة الالصق في الكتف -أو إصابة في الكتف 

ادة ما تتطور حاالت الكتف المتجمدة بالتدريج و تبدأ بالظهور بعد عدة أشهر عادة ما ع

 : تكون األالم شديدة تكون االعراض على ثالثة مراحل

يالحظ المريض بقسوة الكتف على نحو متزايد  : كتف و األلمالمرحلة االولى تصلب ال

كلما تقدم التصلب يصعب معه تحريك الكتف و أي محاولة لفك التصلب ينتج عنها األلم 

الشديد ، تلك األلم يكون في اسوء حاالته بالليل يصعب معه النوم و تزيد من حده التوتر 

 . أشهر 9و تستمر تلك المرحلة إلى 

زيادة التصلب تكون الحركة محدودة للغاية تكون  : المرحلة الثانية تجميد الكتف

مستويات األلم أقل قليالا خالل تلك المرحلة بعض االشخاص ال تقل مرحلة األلم لديهم 

 . شهر 12تستمر تلك المرحلة إلى 

األلم يبدأ الكتف بالتحسن البطيء يتناقص مستويات  : Thaw المرحلة الثالثة الذوبان

أشهر و قد تستغرق سنوات لذوبان التصلب بالكتف يشبه  5تستمر تلك المرحلة نحو 

االطباء بذوبان الجليد ، خالل اسوء مراحل الكتف المتجمدة يصعب القيام بأي نشاط من 

ا على  االنشطة العادية اليومية كالطبخ و حركة اليد و ارتداء المالبس و تؤثر ايضا

 . مهارات القيادة

خاص الذين يصابون بحالة الكتف المتجمدة هم، إجماال، أشخاص كانوا قد األش

تعرضوا، في السابق، لضرر في الكتف. يعاني المريض، في البداية، من ألم في الكتف 

 6 - 4أشهر، ثم يظهر التصلب الحقاا )ويستمر لمدة  8 - 3دون تصلب، يستمر 

 - 33سنوات(.  3 - 1ب كبير )يستمر أشهر(، ثم يتضاءل األلم فيما بعد بينما يبقى تصل

https://www.webteb.com/diabetes/diseases/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.webteb.com/diabetes/diseases/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8


% من المرضى يعانون من تقييد ثابت ومستديم في حركة الكتف. في المرحلة 61

األولى )مرحلة األلم(، يتطور األلم بشكل تدريجي، خالل حركة الكتف في منطقة 

العليا. كما يظهر األلم، أيضا، في وضع  (Trapezius muscle) العضلة شبه المنحرفة

وخالل النوم. قد يحصل انقباض )تقلص( في العضالت يزيد من الخلل والتقييد  الراحة

 .في حركة الكتف

في مرحلة الفحص، يخفت األلم ويزداد التصلب، كما يخف األلم عند الراحة وخالل 

النوم، لكن حركة الكتف تكون أكثر تقييدا ومحدودية. في مرحلة الشفاء، يكون العرض 

حركة الكتف. يطرأ تحسن بطيء مع مرور الوقت، لكن  الرئيسي هو التقييد في

 .استرجاع القدرة على الحركة السليمة في الكتف هو أمر نادر

العامل المسؤول عن تكون وتطور حالة الكتف المتجمدة غير معروف. في البداية، 

، (Fibroblasts) يكون هنالك عدد كبير من األنسجة الملتهبة ومن األرومات الليفية

الداخلي للمفصل، وال تكون ثمة  (Synovium)  يحصل تغيير في الغشاء الزليليلكن ال

خاليا التهابية، كما في التهاب المفاصل. لم يتم تحديد أي اضطراب أو خلل في عمل 

 .له عالقة بالمرض (Immune system) الجهاز المناعي

     كم نسبة انتشار مرض الكتف التجمد ؟

 % من الناس . 5 – 2بحوالي من  ينتشر المرض بين الناس -

% من الحاالت هم من جنس  60يصيب النساء أكثر من الرجال حيث أن حوالي  -

 اإلناث.

يصيب المرض مرضى داء السكري بحوالي خمسة أضعاف الناس اآلخرين واغلب  -

 الحاالت من مرضى السكري الذين يحتاجون إلى عالج األنسولين للتحكم بمرضهم .

 حاالت المرضى أعمارهم تتراوح بين سن األربعين والستين سنة .اغلب  -

 % من الحاالت يصيب المرض الكتفين في آن واحد . 15حوالي  -

 :تشخيص الكتٌف المتجمدةٌ 

ليس كل  أنههناك فحوصات معينة من خاللها يصل الطبيب إلى التشخيص , مع العلم 

متجمد , ولكن هناك أسباب عديدة الم في منطقة الكتف , هي ناتجة عن مرض الكتف ال



قد تسبب األلم في الكتف غير مرض الكتف المتجمد ) مثل التهاب األربطة المحيطة 

للكتف , التهاب عضالت الكتف , التهاب مفصل الكتف .... الخ ( ومن أمراض ناتجة 

عن غير منطقة الكتف مثل ) األزمة القلبية , التهاب في المرارة , الم ناتج عن ضغط 

على إحدى األعصاب القريبة ... الخ ( يمكن أن يشعر المريض بألم بكتفه لذلك آخى 

الزائر البد أن تراجع طبيبك المختص لكي يعطيك التشخيص المناسب والصحيح ومن 

يعتمد تشخيص الكتف المتجمدة على رواية المريض . ثم يصف لك العالج الصحيح

أو صورة أشعة نموذجية يمكن  فحص دموتاريخه وعلى الفحص الجسماني. ال يوجد

استخدامهما لتشخيص هذه الحالة. في صورة المفصل من الممكن تشخيص انخفاض في 

التشريحية لعظمة الذراع )عظم حجم المفصل وإصابة موقع الغالف الذي يحيط بالرقبة 

 .(Humerus - العضد

 عالج الكتٌف المتجمدةٌ 

    ماهو عالج مرض الكتف المتجمد ؟

كما ذكرنا في األعلى أن المرض قد يستمر لعدة شهور لذلك يحتاج المريض أن يتحلى 

بالصبر . كما أن المرض لو ترك بدون عالج قد يتعافى من المرض من نفسه ولكن 

 مدة قد تصل إلى سنوات كما ذكرنا سابقا.بعد 

الهدف من العالج هو التقليل من األلم وزيادة مستوى حركة الكتف والذراع بشكل 

 أفضل فيستطيع المريض أن يقوم بأعماله اليومية بشكل أفضل .

إن مرض الكتف المتجمد قد يكون مرافقا لبعض األمراض األخرى كما هو في مرض 

لمريض أن يتحكم بهذا المرض ) مرض السكري ( على الشكل داء السكري فيحتاج ا

السليم وسوف تقل حدة األعراض عند كثير من المرضى )الكتف المتجمد ( . لذلك آخى 

المريض أو المريضة عليك أن تتابع مرضك السكري عند طبيبك قدر اإلمكان الن ذلك 

 سوف يساعدك على التحكم بالمرض ) الكتف المتجمد ( .

هناك أنواع عديدة من المسكنات التي تساعد على التقليل من األلم  لعالج الدوائي :ا -أ• 

ن الممكن أن تحقن داخل منها البنادول , أو نسيد , أو مركبات الكورتيزون التي م

 . المفصل

 التمارين والعالج الطبيعي : -ب• 

هذه الحالة  تعتبر التمارين الرياضية والعالج الطبيعي ركيزة مهمة جدا في عالج

https://www.webteb.com/hematology/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85


المرضية . الهدف من هذا العالج هو زيادة مستوى الحركة للكتف المتجمد لكي ال 

 .لتقليل من شدة األلم زداد الحالة سوء وأيضا ت

يشمل العالج تخفيف اآلالم ومنع التقييد الثابت والمستديم في حركة الكتف. أدوية 

 - Non) ستيرويديةفقط ومضادات االلتهاب الال (Analgesic) تسكين األوجاع

steroidal Anti - Inflammatory Drug - NSAIDs) ناجعة في تخفيف األلم. 

هام جداا  (Physiotherapy - ستخدام المعالجة الفيزيائية / الطبيعية )الفيزيوترابياا

 .للحفاظ على مدى حركة الكتف وللتقليل من انقباض وتقلص العضالت في المنطقة

ناجع كعالج لأللم ولتحسين الحركة.  (Steroids) حقن مفصل الكتف بالستيرويدات

تناول الستيرويدات عن طريق الفم مفيد ضد األلم، لكن ال تأثير للستيرويدات على 

 .معدالت الشفاء

وثمة طرق عالجية أخرى تتم بالجراحة، مثل المعالجة تحت التخدير الكلي أو تنظير 

 .(Arthroscopy) المفصل

 -: هناك عدد من الخيارات العالجية المختلفة التي تساعد على رأب الكتف المتجمدة

بوضع اربة الماء الماء الساخن و البارد التي تساعد على  : العالجات الباردة و الساخنة

الحد من األلم و التورم و يزيد من تدفق الدورة الدموية بالمنطقة يمكن تطبيق ذلك عدة 

 . مرات باليوم

ايبوبروفين )أدفيل( هي واحدة  تقدم المسكنات االغاثة المبكرة للمرض : المسكنات

شعبية )العقاقير المضادة لاللتهاب غير الستيرويدية(، ويمكن أن  األكثرالمسكنات من

 .تساعد في تخفيف تورم باإلضافة إلى األلم

لها  3من المعروف ان االوميغا  : 3تناول األطعمة الغنية باألحماض الدهنية أوميغا 

 خصائص مضادة لاللتهابات او أولئك الذين يعانون من التهابات المفاصل

كون بالطبع قاسية على الكتف و لكنها تحافظ على الحركة تكون تحت ت : التمارين

 . اشراف الطبيب هو من يحددها

https://www.almrsal.com/post/98671


عبارة عن التدليك بالعالجات الباردة و الساخنة تحت اشراف  : العالج الطبيعي

االخصائي المختص بذلك قد يتطلب االمر عدد من الجلسات المتتابعة لظهور نتيجة 

 مرضية

 


