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ખભાનો સાંધો અકડાઇ જવાની બીમારી -ફ્રોઝન શોલ્ડર 

                                      ખબાનો વાંધોેે જકડાઇ જલાની અને ત્માં દુ:ખાલો થલાની તકરીપ 
ઘણાં ફધા રોકો ને  લાયંલાય અથલા કામભી તકરીપ આતી શોમ છે. વાદી અંગ્રેજી ''ફ્રોઝન ળોલ્ડય ' 
તયીકે અને તફીફી બાાભાં ''એધેસવલ કેપ્સ્મૂરાઇટીવ '' તયીકે ઓખાતી આ તકરીપ ભોટી ઉંભયના 
રોકોને જ ભોટા બાગે શેયાન કયતી શોમ છે .  

ફ્રેાઝન શોલ્ડય એટરે શ?ુ  

ફ્રોઝન ળેાલ્ડય એ વાભાન્મ લયાળ ભાં રોકો દ્ધાયા લયાતોેે ળબ્દ છે જ ેખબાના  શરનચરનની કોઇ 

ણ તકરીપ ભાટે લાયલાભાં આલે છે.જમાયે કોઇ વ્મસતત ોતાનો શાથ (ખાવ તો  ફાલડાનો બાગ) 
ભાથાની ઊય વુધી ઉંચો કયલાભાં તકરીપ અનૂબલે અથલા શાથ ને કભયની ાછ રઇ  જઇ ને કે 
ળયીયની ફીજી ફાજુ એ રઇ જઇ ને કાભ (દા.ત. વાડી નો છેડો ખોવલા નુ કાભ)  કયલાનું શોમ તો 
દુ:્ખાલા કે તકરીપ નો અનુબલ કયે ત્માયે ''ફ્રોઝન ળોલ્ડય '' શોલાની ળકમતા યશે છે. વાદી ગુજયાતીભાં 
શલે છી ''ખબાં નો વાંધો જકડાઇ જલો ' તયીકે ફ્રોઝન ળોલ્ડય ની લાત વભજીળુ.  

 સાંધો જકડાઇ જવાની તકરીપ કોને વધાયે થામ છે ? 

ખબાનો વાંધો જકડાઇ જલાની તકરીપ ચારીવ લષ થી ભોટી ઉંભયે થલાની ળરૂઆત થામ છે.  ુરૂો 

કયતાં સ્ત્રીઓભાં ખબાનો વાંધો જકડાઇ જલાની ળકમતા લધુ યશે છે.  ડામાફીટીવના વો દદીભાંથી 
આળયે દળથી લીવ ટકા જટેરાં દદીઓને આ તકરીપ થામ છે. 

જો કોઇ વ્મસતતને ઓયેળન ને કાયણે અથલા ઇજા ને કાયણે રાંફા વભમ વુધી ખબાનંુ  શરનચરન 
થઇ ળકે તેભ ન શોઇ તો એલી વ્મસતતનો વાંધો જકડાઇ જલાની ળકમતા લધાયે યશે છે. આ  ઉયાંત 
,ળયીયભાં થાઇયોઇડ ,અંત;સ્ત્રાલ લધી જલાથી થતી ''શાઇય થાઇયોઇડીવભ ની તકરીપ  ,ડડપ્રેળનની 
સફભાયી ,હ્યદમ યોગ અને ાકીન્વન ડીવીઝભાં ણ ખબાનો વાંધો જકડાઇ જલાની  તકરીપ સલળે 

પ્રભાણ ભાં થામ છે. ''ઓન શાટષ  વજષયી કયાવ્મા છી પોઝન ળોલ્ડય ની  તકરીપ લધુ પ્રભાણભાં જોલા 
ભે છે ગયદનના ભણકાની તકરીપ ને રીધે ણ પે્યાઝન ળોલ્ડય થલાની ળકમતા લધે છે.  

ખબાનો સાંધો જકડાઇ જવાનું કાયણ શું? 

ખબાનો વાંધો જકડાઇ  જલાનું ચોકકવ  કાયણ શજી વુધી જાણી ળકામુ નથી . ભોટા બાગના 
સક્વાઓભાં વાંધાની અંદય  વોજો આવ્મા છી વાંધો જકડાઇ  જતો શોમ  છે. વાધાંનુ ભુખ્મ આલયણ  

(કેપ્સ્મૂર) વોજા ને કાયણે જાડુ થઇ  જામ છે અને વાંધાના અંદયના શાડકા વાથે ''ચંટી '' જામ છે . 
આલુ થલાને ડયણાભે વાંધાભાં શાડકાના શરનચરન  ય અલયોધ અનુબલામ  છે. ૂયતુ શરનચરન  

ન થઇ ળકલા ને કાયણે વાંધો જકડાઇ  ગમો છે એલું રાગે છે. વાધાની અંદય  વોજો આલલાને રીધે ત્માં 
યશેર પે્રામ્રીન અને પાઇબ્રીનોજન નાભના પે્રાટીનનંુ પાઇબ્રીન  નાભનાં ઘઢ્ઢ ે્યપ્રો્યટીનભાં રૂાંતય થામ 

છે જ ેને કાયણે વાધાંની અંદયના પ્રલાશીની ઘઢ્ઢતા અને સચકાળ  લધી જામ  છે. અને જ ેવાધાંના 

http://jivanshaili.in/diabetes/db_index.htm
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આલયણ વાથે ચંટી જઇ  ને વાધાનાં શરનચરન  ભાં અલયોધ ેદા કયે છે. વાધાંભાં ઇજા કે ઓયેળન  

છી આલી તકરીપ  થામ તો એને ''વેકન્ડયી પોઝન  ળોલ્ડય ' કશેલામ છે. જમાયે કોઇ  દેખીતા કાયણ  

લગય આલી તકરીપ થામ તો એ ''ઇડીમો ેથીક ' અથલા પ્રામભયી પોઝન ળોલ્ડય કશેલામ છે.  

ખબાનો સાંધો જકડાઇ ગમા છે એવું નનદાન કઇ યીતે ાકુ થામ? 

ખબાનો વાંધો જકડાઇ  જલાને કાયણે દુખાલો અને વાંધાના શરન -ચરનભાં અલયોધ  આ ફે ભુખ્મ 

તકરીપ થામ છે. ભોટા બાગના સક્વાઓભાં દુ:ખાલા વાથે તકરીપની ળરૂઆત  થામ અને દૂખાલો 
લધતા દદી વાંધાનું શરન-ચરન કયલાનુ ટાે છે જ ેરાંફા ગાે વાંધાને જકડી રે છે . છેલટે 

આેાઆ વાંધાનું શરન-ચરન લધલા રાગે છે.આભ ,વાંધોેે જકડાઇ જલાની પ્રસકમાના ત્રણ  

તફકકાઓ શોમ  છે.(૧)વાંધાનો દુખાલો ;(શરન-ચરનથીઅને યાતના વભમે લધે ,)જ ેફે થી નલ  

ભડશના વુધી ચારુ યશે છે . (૨)શરનચરનભાં અલયોધ  ફીજા શાથ ની વયખાભણી એ તકરીપલાોે ે

શાથ ખબા ાવેથી ભાત્ર ૫૦%જટેરુ જ  શરન-ચરન કયી ળકે છે અને ધીભે ધીભે દુખાલો ઘટે છે. આ 
તફકકો ફે થી ચાય  થી ફાય  ભડશના વુધી યશે છે. (૩)વુધાયો થલાનેા તફકકો ;ધીભે ધીભે ફીજા ૧૨  

ભડશના થી ૪૨ભડશના ના વભમ  ગાા દયમ્માન  તકરીપ ભાં ઘટાડો થતો જામ  છે અને આોઆ  જ 
શરન-ચરન ભાં વુધાયો થતો જોલા ભે છે.  

 ''ફ્રોઝન શોલ્ડય ભાટે રેફોયેટયી કે એક્ષ-યેની તાસ જરૂયી ખયી? 

ફ્રેાઝન ળોલ્ડય નું સનદાન  વાભાન્મ યીતે ભાત્ર તફીફ  તાવથી જથઇ  જામ છે ,ંયતુ ફ્રોઝન  ળોલ્ડય 

કયણ ભાટે વાંધાની અંદય  ની કોઇ  ઇજા કે શાડકા ની તકરીપ  જલાફદાય નથી એની ખાત્રી કયલા ભાટે 

એક્ષ-યેની તાવ  ઘણી લખત  કયાલલાભા. આલે છે ફ્રોઝન  ળોલ્ડય ને કાયણે એક્ષ-યેભાં કોઇ  સલળીષ્ટ 
સચન્શો દેખાતા નથી કોઇ ણ પ્રકાય ની રેફોયેટયી તાવ ફ્રેાઝન ળોલ્ડયના સનદાન ભાટે જરૂયી નથી. 

પોઝન શોલ્ડય ની સાયવાય શું? 

ખબાનો વાંધો જકડાઇ  જામ ત્માયે એની વાયલાય  ભાટે ભુખ્મ ત્રણ  ય્તાઓ છે (૧)દલાઓ(ે૨)કવયત 

અને ઓયેળન.બાનો વાંધો જકડાઇ  જામ ત્માયે એની વાયલાય  ભાટે ભુખ્મ ત્રણ  ય્તાઓ છે 
(૧)દલાઓ (૨) કવયત (૩)ઓયેળન .  

દલાઓ :-   

જમાયે પે્યાઝન  ળોલ્ડયને કાયણે આ  દુખાલો થતો શોમ  ત્માયે દુખાલાને કાફૂનાં યાખલા ભાટે અને 

વાંધાની અંદયનો ઘટાડલા ભાટે દદષળાભક  દલાઓે આલાભાં આલે છે. એ દલાઓે રેલાથી છ  ફાય કે 
ચોલીવ કરાક વુધી દુખાલાભાં યાશત  ભે છે અને દલાની અવય  ુયી થતાં પયી દુખાલો ળરૂ થઇ  જામ 

છે. લી , ભોટા બાગની દદષળાભક  દલાઓ રેલાથી જઠયભાં એસવડીટી નુ પ્રભાણ  ખુફ લધી જામ  છે 
જનેે કાયણે આલી દલાઓ  જભીને છી જ  રેલાની અને ળકમ  એટરી ઓછી લાયલાની વરાશ  

આલાભાં આલે છે. અરફત્ત શભણાંથી જઠયભાં એવીડીટી ઓછી થામ  એલી નલી દલાઓ  આલી છે 
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યંતુ એ  અન્મ દલાઓ  કયતાં ઘણી ભોઘી છે દદષળાભક  દલાઓ ઉયાંત કમાયેક  ્નામુઓ ને સળથીર  

કયલાની (ભવર ડયરેપીન્ડ) દલાઓ ણ આલાભાં આલે છે 

જો વાંધાનો દુખાલોઅને અકકડણું , વાદી દલાઓથી કાફુભાં ન  આલે, તાત્કાસરક ટંૂકા ગાાની 
યાશત ભાટે કમાયેક  ્ટીચો અને વાંધાની ચેતાઓને ફશેયા કયી નંેાખે એલા રોકર  એને્થેટીક 

દલાઓના ઇન્જળેન  આલાભાં આલે છે. આલા ઇન્જકળનો થોડા વભમ  ભાટે યાશત  આે છે યંતુ 
રાંફાગાે ખાવ  કોઇ પામદો થતો નથી અને લાયંલાય  ઇન્જકેળન રેલાથી કમાયેક  નુકળાન ણ થામ 
છે.  

 કસયત અને ફપઝોમોથેયાી:- 

વાંધોજકડાઇ જલાથી તકરીપોના ઉબી થતી તકરીપોના સનલાયણ  ભાટે, પીઝીમોથેયાી ઘણો 

અગત્મનો બાગ બજલે છે. ઠંડા-ગયભ ાણીનો ળેક  કયલાથી દુખાલાભાં યાશત ભી ળકે . આ ઉયાંત 

પીઝોમોથેયાી્ટની વરાશ ભુજફ અન્મ ળેક અને કવયત કયલાથી પામદો થામ છે. 

તભાયા ડોકટય અથલા પીઝીમોથેયાીની વરાશ  શોમ તો ખબાના વાંધાની ્ટરેચ એક્ષયવાઇઝ ચારુ કયી 
દેલી જોઇએ  . કદી ડોકટયની વરાશ  રીધા લગય  આલી કવયત  કયલી નશં .કાયણકે મોગ્મ 
ડય્થીતીભાં અને મોગ્મ યીતે કવયત  કયલાભાં ન આલે તો વાંધાને નુકળાન  થલાની ળકમતા યશે છે. 

કવયત (૧) જ ેખબાભાં તકરીપ  શોમ એ ફાજુના ફાલડા ને ફીજા શાથ  લડે કડીને ધીભે ધીભે 
ભાથાથી ઉય રઇ જલા ભાટે પ્રમત્ન કયલો . ઝાટકા ભામાષ લગય  અને અવહ્ય દુખાલો કમાષ લગય ફાલડંુ 
જટેરુ ઉય  જઇ ળકે એટરંુ જ  રઈ જલુ .(૨) તકરીપ  લાી ફાજુનો શાથ  જભીનને વભાંતય  યાખી 
ફીજી ફાજુ રઇ જલા પ્રમત્ન કયલો જટેરે વુધી શંચી ળકે ત્માં વુધી શેાંચાી ને છી ફીજા શાથેથી 
ફાલડંુ કડીને થોડુ લધુ ખેચાણ  આી જોલુ (જાટકા કે અવહ્ય દુખાલો કમાષ લગય) કવયત (૩)જ ે
ફાજુનો ખબો વાજોેે  શોમ એ ફાજુએથી એક  ટુલાર ીઠ ની ાછ  રટકાલલો ત્માય  ફાદ તકરીપ 
લાા શાથ  ને ીઠ  ાછ રઇ જઇ ને ટુલાર  ના નીચેના છેડાને કડો શલે વાજા શાથ  લડે ટુલારને 

ધીભે ધીભે ઉય  તયપ ખંચો જથેી તકરીપ  લાો શાથ  ણ ટુલાર ની વાથે ઉય  તયપ ખંચાળે . વાંધા 
ય ,જુદી જુદી દીળાભાં શલંુ ખંચાણ  આીને જકડામેર  વાંધાને છુટો કયલા ભાટે આ  ખંચાણની 
કવયતો પીઝીમોથેયાી્ટ અથલા ડોકટયના ભાગષદળષન શેઠ કયલાથી ઉમોેેગી થઇ ળકે .  

 ઓયેશન :- 

જો દલાઓ અને કવયતો કયલા છતાં કોઇ  વુધાયો ન થતો શોમ તો ઓયેળન કયલાની જરૂડયઆત ઉબી 

થામ .આથ્ર<ેોેે્કોીક (દૂયફીન ની ભદદથી) ઓયેળન કયલાથી ઘણાં દદીભાં વાયા ડયણાભ  

જોલા ભે છે.અરફત્ત એ  ઓયેળન ખચાષ  છે અને વાદી ઓયેળન  લગયની યીતો સનષ્પ  જામ 

ત્માયે જ ઓયેળનનો સલચાય કયલો જોઇએ. 


