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ΜΑΘΗΜΑ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
Γιγής Π. Ιωάννης

Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
Α.1. Σύνδροµο Υπακρωµιακής Προστριβής (Shoulder Impingement
Syndrome)
Oι κινήσεις έσω και έξω στροφής του ώµου αλλά και η καθήλωση της κεφαλής
του βραχιονίου στην ωµογλήνη γίνονται χάρη στη συµβολή του στροφικού
µυοτενοντίου πετάλου του
ώµου.

Το

µυοτενόντιο

αυτό πέταλο αποτελείται
από τον τένοντα του υπο πλατίου µυός καθώς και

3

από τον κοινό καταφυτικό

2

τένοντα του υπερακανθίου,
1

του υπακανθίου και του
ελάσσων

4

στρογγύλου

µυός που καταφύεται στο
µείζων βραχιόνιο όγκωµα.

Εικ. 2Α1.1 Ο υπακρωµιακός χώρος. 1. Η κορακοειδής,
2. Το ακρώµιο, 3. Ο κορακοακρωµιακός σύνδεσµος και
4. Η κεφαλή του βραχιονίου

όγκωµα,

ο

κοινός

αυτός

καταφυτικός

Κατά την πορεία του προς
το

τένοντας

µείζων

βραχιόνιο

διέρχεται

από

τον

υπακρωµιακό χώρο. Αυτός ο χώρος αφορίζεται από κάτω από την κεφαλή
του βραχιονίου και από επάνω από το κ ορακοακρωµιακό τόξο δηλαδή την
κορακοειδή απόφυση, τον κορακοακρωµιακό σύνδεσµο και το ακρώµιο (Εικ.
2Α1.1). Φυσιολογικά αυτός ο χώρος έχει εύρος 1-1,5 cm και περιλαµβάνει
εκτός από το µυοτενόντιο πέταλο, την µακρά κεφαλή του δικεφάλου και τον
υπακρωµιακό ορογόνο θύλακο.
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Η προστριβή του πετάλου (πιο συχνά του τ µήµατος του υπερακανθίου)
εκδηλώνεται µε συµπτώµατα που αποτελούν το σύνδροµο υπακρωµιακής
προστριβής.
Τα αίτια αυτής της προστριβής µπορεί να είναι:
•

Το σχήµα του ακρωµίου. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι το
ακρώµιο µπορεί να έχει σχήµα επίπεδο, κυρτό ή αγκιστροειδές. Ο
τρίτος τύπος, δηλαδή το αγκιστροειδές σχήµα είναι υπεύθυνο για
σύνδροµο προστριβής (Εικ. 2Α1.2).

•

Η οστεοαρθρίτιδα της ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης και ειδικότερα
οστεόφυτα τα οποία έχουν αλλοιώσει το σχήµα της άρθρωσης και
πιέζουν το υποκείµενο πέταλο.

•

Οίδηµα και φλεγµονή του υπακρωµιακού ορογόνου θυλάκου το οποίο
περιορίζει σηµαντικά το εύρος του υπακρωµιακού χώρου.

•

Η αστάθεια του ώµου. Η µη φυσιολογική κίνηση του βραχιονίου και η
αστάθεια µπορεί να οδηγήσουν σε παρεκτόπιση της κεφαλής προς τα
πάνω µε αποτέλεσµα να πιέζεται το µυοτενόντιο πέταλο επί του
ακρωµίου.

•

Κάταγµα της κεφαλής του βραχιονίου ή κάταγµα του µείζωνος
βραχιονίου ογκώµατος. Η πώρωση των καταγµάτων σε µη ανατοµική
θέση

µπορεί

να

οδηγήσει

σε

περιορισµό

του

εύρους

του

υπακρωµιακού χώρου.

1

2

3

Εικ. 2Α1.2 Σχήµα ακρωµίου: 1. Επίπεδο, 2. Κυρτό, 3. Αγκιστρωτό

Το κύριο σύµπτωµα της κλινικής εικόνας του ασθενούς είναι ο πόνος. Στο
ιστορικό του ασθενούς υπάρχει συνήθως η υπερβολική χρήση σε κινήσεις
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άνωθεν της κεφαλής. Συνήθως ο πόνος είναι νυκτερινός ή σε κινήσεις
απαγωγής και έσω στροφής ενώ η δραστηριότητα άνωθεν της κεφαλής είναι
εξαιρετικά επώδυνη ή αδύνατη. Η πιο χαρακτηριστική δοκιµασία είναι αυτή
του επώδυνου τόξου (Εικ. 2Α1.3). Κατ’ αυτήν ζητάµε στον ασθενή να κάνει
απαγωγή του βραχιονίου. Από τις 60ο
εώς 120ο η κίνηση θα είναι επώδυνη ή
αδύνατη εάν υπάρχει προστριβή του
µυοτενοντίου πετάλου επί του ακρωµίου.
Μετά τις 120ο αναλαµβάνει ο δελτοειδής
οπότε και τα συµπτώµατα υποχωρούν.
Εάν

επιµείνουν

πιθανότητα

τότε

υπάρχει

η

αρθρίτιδας

ακρωµιοκλειδικής

της

άρθρωσης

που

δηµιουργεί και πάλι προστριβή.
Εικ. 2Α1.3. Δοκιµασία επώδυνου
τόξου

Αλλη δοκιµασία είναι αυτή του σηµείου
πρόσκρουσης (Neer Impigement Test).
Κατ’ αυτή ο εξεταστής βρίσκεται πίσω από
τον ασθενή ο οποίος συνήθως είναι
καθήµενος. Με το ένα χέρι σταθεροποιεί
την

ωµοπλάτη

πραγµατοποιεί

και

µε

παθητική

το

άλλο

πρόσθια

ανύψωση του άνω άκρου. Τότε ο ασθενής
εµφανίζει πόνο λόγω της πίεσης που ασκεί
το

µείζων

µυοτενόντιο

βραχιόνιο
πέταλο

και

όγκωµα
τον

στο

ορογόνο

θύλακο επί του ακρωµίου (Εικ. 2Α1.4).
Υπάρχουν και άλλες δοκιµασίες όπως η
Εικ. 2Α1.4. Neer Impingement
Test.

δοκιµασία προστριβής του Hawkins και το
Empty Can Test, οι οποίες µπορούν να

επιβεβαιώσουν περαιτέρω τη διάγνωση.
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Το σύνδροµο υπακρωµιακής προστριβής περιγράφτηκε πρώτη φορά από τον
Neer. Καταγράφηκαν τρία στάδια της νόσου.
Το πρώτο στάδιο είναι αυτό του οιδήµατος και της οξείας τενοντίτιδας.
Οφείλεται σε υπέρχρηση και εµφανίζεται σε άτοµα ηλικίας κάτω των 25 ετών.
Στη διαφορική διάγνωση θα µπουν η χαλαρή άρθρωση και η αρθρίτιδα της
ακρωµιοκλειδικής. Πρόκειται για αναστρέψιµη κλινική κατάσταση και η
θεραπεία είναι συνήθως συντηρητική.
Το δεύ τερο στάδιο είναι αυτό της ίνωσης και της χρόνιας τενοντίτιδας.
Εµφανίζεται σε µεγαλύτερα άτοµα ηλικίας 25-40 ετών. Στη διαφορική
διάγνωση θα µπουν ο παγωµένος ώµος και η ασβεστοποιός τενοντίτιδα του
υπερακανθίου. Η θεραπεία είναι η αρθροσκοπική αφαίρεση του ο ρογόνου
θυλάκου και η ακρωµιοπλαστική.
Το τρίτο στάδιο είναι αυτό των οστικών προεξοχών και της ρήξης του τένοντα.
Αφορά άτοµα άνω των 40 ετών. Στη διαφορική διάγνωση θα µπουν η
αυχενική ριζίτιδα κα ι το νεόπλασµα. Κλινικά πρόκειται για µια προοδευτικά
επιδεινούµενη κατάσταση και η θεραπεία συνίσταται σε αρθροσκοπική
ακρωµιοπλαστική και συρραφή του τένοντα.
Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαµβάνει την απλή ακτινογραφία (Εικ. 2Α1.5)
του ώµου αλλά και τη µαγνητική τοµογραφία προκειµένου να ελεγχθεί και η
κατάσταση του µυοτενοντίου πετάλου.

Εικ. 2Α1.5. Υπακρωµιακή προστριβή λόγω σχήµατος ακρωµίου (αριστερά) και λόγω
αρθρίτιδας της ακρωµιοκλειδικής (δεξιά)
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Η θεραπεία, όπως αναφέρθηκε, µπορεί να είναι είτε συντηρητική στο πρώτο
στάδιο είτε χειρουργική στα επόµενα στάδια.
Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται σε αποφυγή δραστηριοτήτων και
κινήσεων που προκαλούν τα ανωτέρω συµπτώµατα, αγωγή µε µη-στεροειδή
αντιφλεγµονώδη, παγοθεραπεία και φυσικοθεραπεία.
Μπορεί να γίνει επίσης και κάποια έγχυση κορτιζόνης ή τοπικού αναισθητικού
είτε στον υπακρωµιακό χώρο είτε στην ακρωµιοκλειδική άρθρωση (Εικ.
2Α1.6).

Εικ. 2Α1.6. Εγχυση στον υπακρωµιακό χώρο (αριστερά) & στην ακρωµιοκλειδική
άρθρωση (δεξιά).

Η χειρουργική θεραπεία είναι πλέον αρθροσκοπική (Εικ. 2Α1.7). Συνίσταται
σε αφαίρεση του ορογόνου θυλάκου, µερική διατοµή του κορακοακρωµιακού
συνδέσµου, ακρωµιοπλαστική, αφαίρεση οστεόφυτων από το ακρωµιακό
άκρο

της

κλείδας

και

εάν

κριθεί

απαραίτητο

αφαίρεση

όλης

της

ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης. Στη συνέχεια σηµαντική είναι η γρήγορη έναρξη
φυσικοθεραπείας – κινησιοθεραπείας.

Εικ.

2Α1.7

Αρθροσκοπική

εικόνα

στενού

ακρωµιοπλαστικής και τελικό αποτέλεσµα.
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υπακρωµιακού

χώρου,

διενέργεια

Α.2. Ρήξη του Μυοτενοντίου Πετάλου του Ωµου (Rotator Cuff Tears)
Η ρήξη του µυοτενοντίου πετάλου είναι τις περισσότερες φορές αποτέλεσµα
χρόνιας υπακρωµιακής προστριβής η οποία βαθµιαία οδηγεί σε εκφύλιση και
τελικά ρήξη του τένοντα. Μπορεί βέβαια η ρήξη να είναι και οξεία τραυµατική.
Η εκφύλιση του τένοντα που σταδιακά οδηγεί σε ρήξη µπορεί να οφείλεται και
σε πτωχή αιµάτωση αυτού. Η αιµάτωση του γίνεται από τα υπέρ και
υποπλάτια αγγεία. Το µέγεθος και ο όγκος του παρεχόµενου αίµατος
ελαττώνεται από µέσα προς τα έξω. Ετσι αντιλαµβάνεται κανείς ότι ένα
εκατοστό από την κατάφυση του όπου συνήθως γίνεται η προστριβή και
τελικά η ρήξη του, η αιµάτωση είναι αρκετά πτωχή. Οξείες ρήξεις σε νέους
είναι σπάνιες, ενώ εξάρθρηµα του ώµου σε µεγάλες ηλικίες µετά από πτώση
µπορεί να οδηγήσει σε οξεία ρήξη του ήδη εκφυλισµένου τένοντα.
Η ρήξη συνήθως είναι µερική αλλά µπορεί να είναι και ολική. Η µερική ρήξη
µπορεί να αφορά την υπακρωµιακή πλευρά του πετάλου, την ενδαρθρική
πλεύρα, να είναι ενδοτενόντια ή και συνδυασµός των ανωτέρω.
Κλινικά ο ασθενής εµφανίζει πόνο και αδυναµία ενεργητικής απαγωγής. Πόνο
επίσης εµφανίζει καθώς και αδυναµία κατά την έξω στροφή. Κατά την
ψηλάφηση και πίεση ευαισθησία υπάρχει στην πρόσθια έξω επιφάνεια του
ώµου. Η δοκιµασία του επώδυνου τόξου είναι θετική. Θετικές είναι επίσης και
άλλες δοκιµασίες όπως αυτές του Neer, Hawkins, Internal, Jobe, Relocation
και Ο’Brien. Οι µερικές ρήξεις µπορεί να είναι περισσότερο επώδυνες από τις
ολικού πάχους ρήξεις.
Ο απεικονιστικός έλεγχος θα περιλαµβάνει απλές ακτινογραφίες, µαγνητική
τοµογραφία (Εικ. 2Α2.1.α και 2Α2.1.β) και αρθρογραφία ενώ σηµαντική
βοήθεια µπορεί να προσφέρει σε αυτές τις περιπτώσεις και ο υπέρηχος (Εικ.
2Α2.1.γ). Οι µερικές ρήξεις του πετάλου είναι πολλές φορές δύσκολο να
εκτιµηθούν. Η απλή ακτινογραφία θα µας δώσει πληροφορίες για το σχήµα
του ακρωµίου και την ύπαρξη οστεοφύτων ή αρθρίτιδας της ακρωµιοκλειδικής
άρθρωσης.
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ο

Εικ. 2Α2.1.α. Παράδειγµα 1 ρήξης του µυοτενοντίου πετάλου όπως φαίνεται σε µαγνητική
τοµογραφία.

Εικ. 2Α2.1.β. Παράδειγµα 2

ο

ασθενούς µε ρήξη του µυοτενοντίου πετάλου όπως αυτή

φαίνεται στη µαγνητική τοµογραφία.

Η

µαγνητική

σύµφωνα
Ακρώµιο

µε

τοµογραφία

κάποιες

µελέτες

µπορεί να δώσει σε σηµαντικό

Ρήξη

ποσοστό

εσφαλµένα

αρνητικά

αποτελέσµατα και για το λόγο
Κεφαλή
Βραχιονίου

αυτό προτιµάται η αρθρογραφία η
οποία θεωρείται εξέταση εκλογής
σε συνδυασµό πάντα µε την
κλινική συνεκτίµηση. Σηµαντικού
βαθµού µερικού πάχους ρήξεις

Εικ. 2Α2.1.γ. Υπέρηχος ώµου.

συνήθως

αντίθετα µεγαλώνουν.
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δεν

επουλώνονται

Η θεραπεία

σε µικρές ρήξεις µπορεί να είναι συντηρητική µε αποφυγή

φόρτισης, αντιφλεγµονώδη αγωγή και φυσικοθεραπεία, συνήθως όµως είναι
χειρουργική. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται σε αρθροσκόπηση (Εικ.
2Α2.2) του ώµου, καθαρισµό του ορογόνου θυλάκου, ακρωµιοπλαστική και
συρραφή της ρήξης. Εάν πρόκειται για µερικού πάχους ρήξη µπορεί να
µετατραπεί σε ολικού και να συρραφεί.

α

β

β	
  
Εικ. 2Α2.2 α) Αρθροσκοπική εικόνα ρήξης και β). συρραφής του µυοτενοντίου πετάλου.

Α.3. Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα του Ωµου (Calcifying Tendonitis of the
Shoulder)
Πρόκειται για µια ιδιαίτερα συχνή οντότητα αλλά µε άγνωστη ακόµη αιτιολογία.
Περιγράφεται ως µια διαδικασία που έχει σαν αποτέλεσµα την εναπόθεση
κρυστάλλων ασβεστίου µέσα στη µάζα του τένοντα. Το ασβέστιο έχει
σύσταση που µοιάζει αυτή της οδοντόπαστας. Η εναπόθεση των κρυστάλλων
µπορεί να είναι σταδιακή ή επιθετική. Πρόκειται για µια καλοήθη διαδικασία
αλλά µε έντονο πόνο. Συνήθως µε τον καιρό υφίστανται αυτόµατη
απορρόφηση και ο τένοντας επουλώνεται πλήρως. Το περισσότερο άλγος
εµφανίζεται κατά το στάδιο της απορρόφησης. Περιγράφτηκε πρώτη φορά το
1872 από τον Duplay ως «βραχιονο-ωµοπλατιαία περιαρθρίτιδα» ενώ
αργότερα ονοµάστηκε νόσος του Duplay.
Η αιτιοπαθογένεια της νόσου είναι ακόµη άγνωστη. Είναι δύσκολο να
αποσαφηνιστούν τα πρώτα στάδια κατά τα οποία δηµιουργείται η εναπόθεση
των κρυστάλλων. Επίσης παραµένει ακόµη άγνωστο γιατί η ασβεστοποιός
τενοντίτιδα σχετίζεται µε το σακχαρώδη διαβήτη και µε διαταραχές του
θυροειδούς.
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Εµφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες (2:1) και προτιµάει την πέµπτη δεκαετία
της ζωής. Σε ποσοστό 50% ο ασθενής δεν πονάει, όταν όµως υπάρχει είναι
χρόνιος πόνος που αυξάνει τη νύχτα.
Διακρίνονται τέσσερις φάσεις της νόσου.
Η πρώτη φάση είναι αυτή του σχηµατισµού. Τµήµα του τένοντα υφίσταται µια
ινοχόνδρινη µεταπλασία πιθανότατα λόγω αγγειακής ή µηχανικής συµµετοχής.
Σε αυτή τη φάση αρχίζει η ασβεστοποίηση.
Η δεύτερη φάση είναι η ασβεστοποιός. Πρόκειται για µια µακρά περίοδο κατά
την οποία οι ασθενείς εµφανίζουν πόνο µόνο εάν η εναπόθεση είναι µεγάλη.
Η τρίτη φάση είναι της απορρόφησης. Σε αυτή της φάση συµβαίνει µια
φλεγµονώδη και εξαιρετικά επώδυνη αντίδραση µε σχηµατισµό αγγειακού
ιστού γύρω από την εναπόθεση του ασβεστίου και σταδιακή απορρόφηση
αυτής.
Το τελευταίο είναι το στάδιο της αποκατάστασης κατά το οποίο ινοβλάστες
αρχίζουν να αποκαθιστούν τον τένοντα.
Ο απεικονιστικός έλεγχος συνίσταται κυρίως στην απλή ακτινογραφία η οποία
δείχνει ξεκάθαρα την επασβέστωση. Η µαγνητική τοµογραφία θα µας δώσει
πληροφορίες σχετικά µε την ακεραιότητα του τένοντα.
Η εναπόθεση του ασβεστίου παρατηρείται συχνότερα στον υπερακάνθιο (Εικ.
2Α3.1) σε ποσοστό 65% και µε πόνο στην ουδέτερη θέση και έξω στροφή, σε
ένα 30% στον υπακάνθιο µε πόνο στην ουδέτερη θέση και την έσω στροφή

Εικ. 2Α3.1. Εναπόθεση ασβεστίου στον υπερακάνθιο.
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και σε ένα µικρό ποσοστό 5% περίπου
στον

υποπλάτιο

(Εικ.

2Α3.2).

Η

εναπόθεση συνήθως εντοπίζεται 1-2 cm
κεντρικότερα της κατάφυσης του τένοντα
στο

µείζων

εµφανίζει

βραχιόνιο

όγκωµα.

επιπλοκές

ενώ

Δεν

σπάνια

συνυπάρχει ρήξη του τένοντα. Η θεραπεία
Εικ. 2Α3.2 Εναπόθεση ασβεστίου
στον υποπλάτιο.

µπορεί

να

είναι

συντηρητική

ή

αρθροσκοπική.
Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται σε

χορήγηση µη στεροειδών αντιφλεγµο-νωδών φαρµάκων, ενδεχοµένως
κάποια έγχυση υπακρωµιακά, φυσιοθεραπεία και προσπάθεια παρακέντησης
µε βελόνα. Τελευταία προτείνεται και η εξωσωµατική θεραπεία µε κρουστικά
κύµατα (Extracorporeal Shockwave Therapy – ESWT) εµπνευσµένη από τη
λιθοτριψία αλλά µε αναπάντητα ακόµη ερωτήµατα σχετικά µε τις επιπτώσεις
της στους ιστούς.
Οπως αναφέρθηκε η ασβεστοποίηση σταδιακά απορροφάται, ο τένοντας
επουλώνεται

και

τα

συµπτώµατα

υποχωρούν

τελείως.

Η

σταδιακή

υποχώρηση όµως µπορεί να διαρκέσει µέχρι 4 έτη χρονικό διάστηµα αρκετά
µεγάλο για να υποφέρει κανείς οπότε και η αρθροσκόπηση αποτελεί µια
λογική θεραπεία.
Η χειρουργική – αρθροσκοπική θεραπεία έχει τις παρακάτω ενδείξεις:
•

Παράταση του πόνου περισσότερο από ένα έτος

•

Σταθερή ακτινολογική εικόνα. Αλλαγή στην εικόνα µπορεί να σηµαίνει
σταδιακή απορρόφηση.

•

Χρόνια συµπτώµατα και αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας.

•

Φυσιολογική παθητική κίνηση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για
τον κίνδυνο παγωµένου ώµου.
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α

β

γ

δ

ε

στ

Εικ. 2Α3.3 α). Ακτινολογική εικόνα εναπόθεσης ασβεστίου, β & γ). Οπως φαίνεται στη
µαγνητική τοµογραφία, δ). Η εναπόθεση όπως φαίνεται αρθροσκοπικά και ε – στ). Αφαίρεση
της εναπόθεσης.

Ο απλός αρθροσκοπικός καθαρισµός είναι συνήθως αρκετός (Εικ. 2Α3.3).
Δεν χρειάζεται συρραφή του τένοντα ή ακρωµιοπλαστική. Η τελευταία είναι
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χρήσιµη µόνο σε ευρήµατα έντονης προστριβής ή σε αποτυχία εντοπισµού
της ασβεστοποίησης.
Μετεγχειρητικά και µε τον κίνδυνο εµφάνισης παγωµένου ώµου η
κινητοποίηση θα πρέπει να είναι άµεση.
Α.4. Βλάβες της Μακράς Κεφαλής του Δικέφαλου Βραχιονίου Μυός
(Long Head of the Biceps Lesions)
Ανατοµικά η µακρά κεφαλή αποτελεί τη µια από τις δύο εκφυτικές κεφαλές του
δικέφαλου βραχιονίου µυός. Ο τένοντας αυτός εκφύεται από το υπεργλήνιο
φύµα και περνά µέσα από τη γληνοβραχιόνια άρθρωση και τη δικεφαλική
αύλακα ερχόµενος σε επαφή µε το µυοτενόντιο πέταλο του ώµου και
συνενώνεται τελικά µε τη βραχεία κεφαλή του δικεφάλου.
Η παθολογία της µακράς κεφαλής του δικεφάλου µπορεί να ταξινοµηθεί ως
εξης:
•

Δευτεροπαθής τενοντίτιδα µετά από προστριβή του µυοτενοντίου
πετάλου ή γληνοβραχιόνια αστάθεια.

•

Πρωτοπαθής τενοντίτιδα µετά από υπέρχρηση, υπο-αγγείωση ή
ανωµαλίες µέσα στην αύλακα του δικεφάλου.

•

Αστάθεια του τένοντα. Σπάνια

•

Ρήξη του τένοντα οξεία ή χρόνια.

Οι δύο κυρίως βλάβες της µακράς κεφαλής είναι η τενοντίτιδα και η ρήξη.
•

Η τενοντίτιδα είναι αποτέλεσµα της υπακρωµιακής προστριβής µαζί µε
την π ροστριβή του µυοτενοντίου πετάλου του ώµου. Μεµονωµένα
µπορεί να αφορά προστριβή µέσα στην δικεφαλική αύλακα και είναι
σπάνια. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ο πόνος στην ανύψωση του
άκρου ή στην προσπάθεια υπτιασµού υπό αντίσταση. Αναφορικά
υπάρχουν δοκιµασίες όπως το Speed’s Test και το Yergason Test,
µεταξύ άλλων που βοηθούν στη διάγνωση. Η θεραπεία είναι κυρίως
συντηρητική µε ανάρτηση του µέλους, αντιφλεγµονώδη φαρµακευτική
αγωγή,

παγοθεραπεία

και

φυσικοθεραπεία.

Σε

αποτυχία

της

συντηρητικής θεραπείας συνιστάται η χειρουργική – αρθροσκοπική
αποκατάσταση. Οπως και στην υπακρωµιακή προστριβή, διενεργείται
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ακρωµιοπλαστική η οποία µπορεί να συνδυασθεί κατά περίπτωση µε
τενοντόδεση της µακράς κεφαλής στη δικεφαλική αύλακα (Εικ. 24Α.1).

Εικ. 2Α4.1 Τενοντίτιδα – Εκφύλιση της µακράς κεφαλής του δικεφάλου και τενοντόδεση αυτής
αρθροσκοπικά.

•

Η ρήξη της µακράς κεφαλής συνοδεύει συχνά ρήξεις του µυοτενοντίου
πετάλου. Ο ασθενής αισθάνεται ένα αιφνίδιο τράβηγµα στον ώµο και
έντονο πόνο. Κατά την κάµψη του αγκώνα η µυϊκή γαστέρα του
δικεφάλου µυός διαγράφεται εντονότερα και περιφερικότερα του
κανονικού (σηµείο «Ποπάυ») (Εικ. 2Α4.2). Σε µεµονωµένες ρήξεις σε
ηλικιωµένα άτοµα η θεραπεία είναι συντηρητική διότι δεν υπάρχει
δυσλειτουργία του άκρου. Σε νέους γίνεται συρραφή στην δικεφαλική
αύλακα.
Εικ. 2Α4.2. Σηµείο «Ποπάϋ».
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Α.5. Παγωµένος Ωµος (Frozen Shoulder)
Ονοµάζεται και συµφυτική θυλακίτιδα (Adhesive Capsulitis). Πρόκειται για µια
ιδιαίτερη νοσολογική οντότητα η οποία ξεκινάει µε έντονο άλγος ιδιαίτερα κατά
τη νύχτα το οποίο δεν υποχωρεί ούτε µε αντιφλεγµονώδη αγωγή. Σταδιακά το
άλγος υποχωρεί εγκαθίσταται όµως µια έντονη δυσκαµψία. Ακόµη και η
παθητική κινητοποίηση, ειδικά η έξω στροφή είναι αδύνατη. Η νόσος σταδιακά
αυτοϊάται. Δεν εµφανίζεται ποτέ ξανά στον ίδιο ώµο µπορεί όµως να
εµφανιστεί στον άλλο.
Η αιτιολογία του είναι άγνωστη. Φαίνεται να σχετίζεται µε ασθενείς µε
σακχαρώδη διαβήτη, υπερλιπιδαιµία, υπερθυρεοειδισµό και καρδιακή νόσο.
Προτιµάει τις γυναίκες ηλικίας 40 -60 ετών.
Μακροσκοπικά έχουµε πάχυνση του πρόσθιου αρθρικού θυλάκου και
συρρίκνωση του και δηµιουργία συµφύσεων.
Εµφανίζει τρία στάδια:
•

Κατά το πρώτο στάδιο εµφανίζεται ο πόνος ο οποίος προοδευτικά
αυξάνεται σε ένταση.

•

Στο δεύτερο στάδιο ο πόνος υποχωρεί, εγκαθίσταται όµως η
δυσκαµψία.

•

Στο τρίτο στάδιο η νόσος υποχωρεί.

Η διάρκεια των τριών σταδίων µπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια.
Κλινικά όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχουµε έντονη δυσκαµψία

και

περιορισµό των κινήσεων ιδιαίτερα της απαγωγής και έξω στροφής. Συνέπεια
της περιορισµένης κίνησης είναι η ατροφία των µυών της περιοχής.
Απεικονιστικά δεν δίνουν ιδιαίτερες πληροφορίες ούτε η απλή ακτινογραφία
αλλά και τις περισσότερες φορές ούτε και η µαγνητική τοµογραφία.
Ενδεχοµένως στην τελευταία να φανεί η ίνωση του αρθρικού θυλάκου.
Η θεραπεία κατά το πρώτο στάδιο είναι συντηρητική µε χορήγηση
φαρµακευτικής αγωγής για τ ην καταπολέµηση του άλγους. Κατά το δεύτερο
στάδιο η θεραπεία εκλογής είναι η αρθροσκοπική λύση των συµφύσεων (Εικ.
2Α5.1) και η κινητοποίηση του ώµου υπό αναισθησία. Μετεγχειρητικά πρέπει
να ακολουθηθεί άµεση κινητοποίηση και φυσικοθεραπεία. Ο στόχος της
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θεραπείας αυτής είναι να µειωθεί ο χρόνος της αποθεραπείας προκειµένου να
µην υπάρξη ατροφία των µυών.

α

β

Εικ. 2Α5.1. α). Οι συµφύσεις του παγωµένου ώµου και β). η λύση τους µε τη χρήση ειδικού
ηλεκτρόδιου αρθροσκοπικά.

Α.6. Βλάβες του Ανω Επιχείλιου Χόνδρου της Ωµογλήνης (SLAP
Lesions)
Οι βλάβες του άνω επιχειλίου χόνδρου της ωµογλήνης αποτελούν οντότητες
οι οποίες αναγνωρίσθηκαν και περιγράφηκαν σχετικά πρόσφατα, το 1990
από τον Snyder SJ, χάρη στην εξέλιξη της αρθροσκόπησης του ώµου.
Διεθνώς ονοµάζονται S.L.A.P. lesions και τα αρχικά τους σηµαίνουν Superior
Labrum Anterior to Posterior. Πρόκειται για αποκόλληση του επιχειλίου
χόνδρου µαζί µε την έκφυση της µακράς κεφαλής του δικεφάλου από το
υπεργλήνιο φύµα της ωµογλήνης. Μπορεί να περιλαµβάνει και τ µήµα της
πρόσφυσης του άνω γληνοβραχιόνιου συνδέσµου. Ε µφανίζονται συχνότερα
σε αθλητές ρήψεων.
Αναφέρονται δύο µηχανισµοί κάκωσης.
Ο πρώτος συνίσταται σε µετατόπιση της κεφαλής του βραχιονίου προς τα
επάνω, πίεση και τελικά αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου µετά συνήθως
από πτώση σε τεντωµένο άνω άκρο.
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Αντίθετα, ο δεύτερος συνίσταται σε προς τα κάτω έλξη του βραχιονίου,
αποκόλληση της µακράς κεφαλής του δικεφάλου από την έκφυση και µαζί και
του άνω επιχείλιου χόνδρου.
Ο ασθενής παραπονείται για αστάθεια στην άρθρωση του και χαρακτηριστικό
«κλικ» κατά την απαγωγή και έξω στροφή ειδικά πάνω από το οριζόντιο
επίπεδο. Κατα την κλινική εξέταση τα συµπτώµατα µπορούν και να
αναπαραχθούν. Παράλληλα υπάρχουν και σε αυτήν την περίπτωση
δοκιµασίες που µπορούν να βοηθήσουν στην επιβεβαίωση της διάγνωσης.
Το πιο χαρακτηριστικό είναι το “anterior slide test” (Εικ. 2Α6.1). Κατ’ αυτό ο
ασθενής είναι καθιστός ή όρθιος
µε τα χέρια του τοποθετηµένα
στα ισχία του ώστε ο αντίχειρας
να δείχνει προς τα πίσω. Ο
εξεταστής βρίσκεται πίσω από
τον ασθενή και τοποθετεί το ένα
χέρι του πάνω στον ώµο του
ασθενούς µε τον δείκτη να
βρίσκεται στο πρόσθιο άκρο του
ακρωµίου, ενώ το άλλο χέρι του

Εικ. 2Α6.1. Anterior Slide Test.

βρίσκεται πίσω από τον αγκώνα

του ασθενούς. Κατόπιν εφαρµόζεται στον αγκώνα και τον βραχίονα δύναµη
προς τα εµπρός και επάνω και ζητούµαι από τον ασθενή να αντισταθεί στην
πίεση αυτή. Σε περίπτωση που ο ασθενής πονέσει ή ο εξεταστής νιώσει
χαρακτηριστικό «κλικ» στο χέρι του που βρίσκεται στον ώµο τότε η δοκιµασία
είναι θετική. Αυτό γίνεται διότι οι µετακινήσεις της κεφαλής του βραχιονίου
προς τα εµπρός και επάνω ασκούν πίεση στον άνω επιχείλιο χόνδρο.
Υπάρχουν και άλλες δοκιµασίες όπως το “Biceps Load II Test” και το “O’Brien
Test” τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση.
Ο απεικονιστικός έλεγχος δεν µπορεί να µας δώσει ιδιαίτερες πληροφορίες
εκτός ί σως από τη µαγνητική τοµογραφία αλλά και αυτή όχι πάντα.
Διαγνωστικά µόνο η αρθροσκόπηση µπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση.
Η µόνη θεραπεία είναι η αρθροσκοπική επανακαθήλωση και συρραφή µε
ειδικές άγκυρες του άνω επιχείλιου χόνδρου στο υπεργλήνιο φύµα (Εικ.
2Α6.2).
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α

β

γ

δ

Εικ. 2Α6.2. α). Ρήξη του άνω επιχείλιου χόνδρου όπως φαίνεται στην µαγνητική τοµογραφία,
β & γ). Η ρήξη αρθροσκοπικά και δ). Συρραφή της ρήξης.

Α.7. Οστεοαρθρίτιδα του Ωµου
Η οστεοαρθρίτιδα του ώµου είναι εξαιρετικά πιο σπάνια από αυτήν του ισχίου
ή του γόνατος. Συνήθως είναι µετατραυµατική µετά από κατάγµατα της
κεφαλής του βραχιονίου και της ωµογλήνης ή οφείλεται σε ισχαιµική νέκρωση
της κεφαλής του βραχιονίου.
Κλινικά ο ασθενής εµφανίζει έντονο άλγος και δυσκαµψία, συµπτώµατα τα
οποία σταδιακά επιδεινώνονται.
Απεικονιστικά η απλή ακτινογραφία είναι αρκετή για να τεθεί η διάγνωση αφού
µπορούµε να

βρούµ ε

όλα

τα

κλασικά

οστεοαρθρίτιδας.
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ακτινολογικά

ευρήµατα

της

Θεραπευτικά σε πρώϊµα στάδια η ανάρτηση και η χρήση αντιφλεγµονωδών
φαρµάκων

µαζί

µε

παγοθεραπεία

µπορούν

να

ανακουφίσουν.

Σε

προχωρηµένα στάδια η θεραπεία εκλογής είναι η αρθροπλαστική του ώµου
(Εικ. 2Α7.1).
Εικ. 2Α7.1. α & β). Ακτινογραφίες οπου
φαίνεται η οστεοαρθρίτιδα του ώµου, γ).
Μαγνητική τοµογραφία του ίδιου ασθενούς
και δ). Ολική αρθροπλαστική

α

δ

γ

β

Η αρθροπλαστική µπορεί να είναι ολική (Εικ. 2Α7.1.δ) ή ηµιαρθροπλαστική
ενώ τελευταία εφαρµόζεται και η αρθροπλαστική επιφανείας σε νεότερα άτοµα
και η ανάστροφη αρθροπλαστική µε πολύ υποσχόµενα αποτελέσµατα (Εικ.
2Α7.2).
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α

β

Οστεοαρθρίτιδα µπορεί να εµφανίσει και
η ακρωµιοκλειδική άρθρωση και να
δώσει και συµπτώµατα προστριβής του
µυοτενοντίου πετάλου του ώµου. Η
ακτινολογική εικόνα είναι χαρακτηριστική
µε οστεόφυτα να προβάλλουν προς τον
υπακρωµιακό χώρο. Η θεραπεία είναι
χειρουργική µε αρθροσκοπική αφαίρεση
γ

Εικ. 2Α7.2 Οστεοαρθρίτιδα του ώµου
σε α). απλή ακτινογραφία, β).
µαγνητική τοµογραφία και γ). Το
τελικό αποτέλεσµα.

των οστεοφύτων και σε προχωρηµένες
καταστάσεις

και

ολόκληρης

της

ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης.

Α.8. Αρθροπάθεια Μετά Από Ρήξη του Μυοτενοντίου Πετάλου του Ωµου
(Rotator Cuff Arthropathy)
Η πάθηση αυτή αφορά αρθρίτιδα µετά από παραµεληµένες εκτεταµένες
ρήξεις του µυοτενοντίου πετάλου. Η µεγάλη ρήξη οδηγεί σε αστάθεια του
ώµου και αυτή µε τη σειρά της σε εκφύλιση και φθορά του χόνδρου και κατ’
επέκταση αρθρίτιδα. Η εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου και του µυοτενοντίου
πετάλου οδηγεί σε δηµιουργία κρυστάλλων φωσφορικού ασβεστίου οι οποίοι
επιταχύνουν την αρθρίτιδα.
Σε αντίθεση µε την οστεοαρθρίτιδα που εξελίσσεται βραδέως, η αρθροπάθεια
εξελίσσεται γρήγορα. Προσβάλλει κυ ρίως ηλικιωµένα άτοµα κ αι συχνά είναι
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αµφοτερόπλευρη. Στο ιστορικό του ασθενούς υπάρχει η ρήξη του
µυοτενοντίου πετάλου µε την ανάλογη συµπτωµατολογία και ακολουθεί ο
έντονος πόνος και η δυσκαµψία.
Απεικονιστικά στην απλή ακτινογραφία είναι χαρακτηριστική η προς τα επάνω
µετατόπιση της κεφαλής, η στένωση του µεσάρθριου διαστήµατος και οι
περιαρθρικές επασβεστώσεις.
Η συντηρητική θεραπεία όπως επίσης και η αρθροσκόπηση συνήθως δεν
προσφέρουν ιδιαίτερη ανακούφιση και η θεραπεία εκλογής σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι η ανάστροφη αρθροπλαστική του ώµου (2Α8.1).

Εικ. 2Α8.1. α). Π/Ο ακτινολογική εικόνα αρθροπάθειας, β). Διαµασχαλιαία ακτινογραφία, γ).
Τρισδιάστατη απεικόνιση σε αξονική τοµογραφία και δ). Το τελικό αποτέλεσµα µε ανάστροφη
ολική αρθροπλαστική.
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Α.9. Αστάθεια του Ωµου (Shoulder Instability)
Η άρθρωση του ώµου ανατοµικά και εµβιοµηχανικά εµφανίζει ιδιαιτερότητες.
Και αυτό γιατί η µεγάλη σφαιρική κεφαλή του βραχιονίου πρέπει να
συγκρατηθεί µέσα στην κατά πολύ µικρότερη και αβαθή ωµογλήνη. Αυτό
επιτυγχάνεται χάρη στην βοήθεια στατικών και δυναµικών σταθεροποιητικών
ανατοµικών στοιχείων.
Οι στατικοί παράγοντες είναι:
•

Ο προσανατολισµός της ωµογλήνης

•

Ο επιχείλιος χόνδρος

•

Οι γληνοβραχιόνιοι σύνδεσµοι

•

Ο αρθρικός θύλακος

•

Ο κορακοβραχιόνιος σύνδεσµος

•

Η ενδαρθρική πίεση.

Οι δυναµικοί παράγοντες είναι:
•

Το µυοτενόντιο πέταλο

•

Η µακρά κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου µυός

•

Ο δελτοειδής µυς

•

Ο µείζων θωρακικός µυς

•

Ο πλατύς ραχιαίος µυς

•

Ο τρικέφαλος µυς.

Βλάβη ή ανεπάρκεια κάποιου ή κάποιων από τους παραπάνω παράγοντες
µπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του ώµου, δηλαδή εύκολη έξοδο της
βραχιονίου κεφαλής από την ωµογλήνη. Αυτό οδηγεί µε τη σειρά του σε
απώλεια της ικανότητας διατήρησης του κέντρου περιστροφής.
Ανάλογα µε την παρεκτόπιση η αστάθεια µπορεί να είναι πρόσθια, οπίσθια ή
πολλαπλών κατευθύνσεων. Μπορεί να εκδηλωθεί ως πλήρες εξάρθρηµα ή
ως υπεξάρθρηµα.
Μπορεί η αστάθεια να είναι τραυµατική ή ατραυµατική. Η ατραυµατική
αστάθεια µπορεί να είναι εκούσια ή ακούσια.
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Α.9.1. Τραυµατική Πρόσθια Αστάθεια του Ωµου
Περιγράφεται και ως καθ’ έξιν πρόσθιο εξάρθρηµα του ώµου. Αποτελεί την
υποτροπή του πρώτου τραυµατικού εξαρθρήµατος του ώµου το οποίο είναι το
πιο συχνό σε ποσοστό που φτάνει το 95%. Συνήθως το πρώτο τραυµατικό
εξάρθρηµα ανατάσσεται και διατηρείται σε ανάρτηση για δύο µε τρεις
εβδοµάδες. Νεότερες µελέτες έδειξαν ότι καθοριστικό ρόλο στην υποτροπή
του πρώτου τραυµατικού εξαρθρήµατος του ώµου σε καθ’ έξιν παίζει µόνο η
ηλικία του ασθενούς. Οσο µικρότερη τόσο µεγαλώνει η πιθανότητα
υποτροπής. Σε ηλικιωµένους το εξάρθρηµα του ώµου οδηγεί συνήθως σε
ρήξη του µυοτενοντίου πετάλου. Οι βλάβες που δηµιουργούνται κατά το
πρώτο εξάρθρηµα είναι αυτές που ενοχοποιούνται για την υποτροπή του.
Αυτές οι βλάβες µεµονωµένες ή σε συνδυασµό µπορεί να είναι:
•

Η ρήξη του πρόσθιου και κάτω επιχείλιου χόνδρου (βλάβη Bankart).
Συναντάται στο 85% περίπου των εξαρθρηµάτων. Θεωρείται η κύρια
αιτία υποτροπής (Εικ. 2Α9.1.1)

•

Κάταγµα του πρόσθιου χείλους της ωµογλήνης (bony Bankart) (Εικ.
2Α9.1.2)

•

Συµπιεστικό κάταγµα στην οπισθιο-εξωτερική επιφάνεια της κεφαλής
του βραχιονίου (Hill-Sachs Lesion) από την πρόσκρουση της κεφαλής
στο πρόσθιο και κάτω χείλος της ωµογλήνης (Εικ. 2Α9.1.3)

•

Χαλάρωση του υποπλατίου µυός

•

Ρήξη του αρθρικού θυλάκου

•

Ρήξη / αποκόλληση του γληνοβραχιονίου συνδέσµου από το βραχιόνιο
(Humeral Avulsion of Glenohumeral Ligament – HAGL) (Εικ. 2Α9.1.4)

•

Ρήξη του µυοτενοντίου πετάλου

•

Κάταγµα του µείζονος βραχιονίου ογκώµατος (Εικ. 2Α9.1.5)

•

Κάκωση νεύρων (υπερπλάτιο, µασχαλιαίο, µυοδερµατικό, µέσο,
κερκιδικό, ωλένιο)
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Εικ. 2Α9.1.1 Σχηµατική και αρθροσκοπική εικόνα της βλάβης Bankart.

Εικ. 2Α9.1.2 Οστική Bankart όπως φαίνεται σε αρθροσκοπική εικόνα, στη µαγνητική
τοµογραφία και σε τρισδιάστατη ανασύνθεση αξονικής τοµογραφίας.
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α

β

Εικ. 2Α9.1.3. Συµπιεστικό κάταγµα της
κεφαλής του βραχιονίου (βλάβη HillSachs) α). κατά το εξάρθρηµα
κεφαλής

του

βραχιονίου,

β).

της

όπως

φαίνεται ακτινολογικά µετά την ανάταξη
του εξαρθρήµατος και γ). όπως φαίνεται
αρθροσκοπικά.

γ

Εικ. 2Α9.1.4. Ρήξη του γληνοβραχιόνιου συνδέσµου από το βραχιόνιο (βλάβη HAGL) όπως
φαίνεται σχηµατικά, στη µαγνητική τοµογραφία και αρθροσκοπικά.
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Εικ. 2Α9.1.5. Κάταγµα του µείζωνος βραχιονίου ογκώµατος µαζί µε πρόσθιο εξάρθρηµα του
ώµου σε απλή ακτινογραφία, µαγνητική τοµογραφία, τρισδιάστατη ανασύνθεση αξονικής
τοµογραφίας και αρθροσκοπικά.

Καθοριστικό ρόλο για την υποτροπή παίζει όπως αναφέρθηκε και παραπάνω
η ηλικία του ασθενούς κατά το πρώτο πρόσθιο εξάρθρηµα. Οπως αναφέρεται
στη διεθνή βιβλιογραφία, οι αθλητικές δραστηριότητες και η µετατραυµατική
ακινητοποίηση µετά το πρώτο εξάρθρηµα φαίνεται ότι δεν παίζουν ιδιαίτερο
ρόλο στην υποτροπή.
Η µειωµένη οπίσθια στροφή της κεφαλής. Φυσιολογικά κυµαίνεται σε 30ο 35ο σε σχέση µε τη διάφυση. Μικρότερη στροφή κάνει την πρόσθια
παρεκτόπιση πιο εύκολη.
Η πρόσθια κλίση της ωµογλήνης. Φυσιολογικά εµφανίζει οπίσθια απόκλιση 2ο
- 12ο προκειµένου να εναρµονιστεί καλύτερα µε την κεφαλή του βραχιονίου.
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Κλινικά στο ιστορικό του ασθενούς υπάρχει ένα επεισόδιο εξαρθρήµατος του
ώµου. Ακολούθησε αριθµός υποτροπών εξαρθρήµατος ή υπεξαρθρήµατος.
Πολλές φορές αναφέρεται και ανάταξη του εξαρθρήµατος προτού φτάσει στο
νοσοκοµείο ο ασθενής. Επίσης αναφέρονται εξαρθρήµατα που συνέβησαν
µετά από αµελητέο τραυµατισµό ή ακόµη και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Στα
υπεξαρθρήµατα ο ασθενής αναφέρει πολλές φορές ένα «κλικ» κατά τη στιγµή
που αυτό συµβαίνει και πριν επανέλθει στη θέση του.
Επισκοπικά ο ώµος φαίνεται πλήρως φυσιολογικός. Υπάρχει όµως µεγάλος
δοκιµασιών που θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση. Χαρακτηριστικότερη είναι η
δοκιµασία

φόβου

εξαρθρήµατος

επικείµενου
(Apprehension

Test). Κατ’ αυτή ο εξεταστής
βρίσκεται πίσω από τον ασθενή
που είναι όρθιος. Με το ένα χέρι
του ο εξεταστής κρατά τον καρπό
του ασθενούς και φέρνει το άνω
άκρο σε απαγωγή 90ο , έξω
Εικ. 2Α9.1.6. Apprehension Test.

στροφή και έκταση ενώ µε το άλλο

χέρι πιέζει την κεφαλή από πίσω προς τα εµπρός (Εικ. 2Α9.1.6). Ο ασθενής
αντιδράει φοβούµενος νέο εξάρθρηµα.
Απεικονιστικά οι απλές προσθιοπλάγιες ακτινογραφίες αλλά και αυτές σε έσω
στροφή είναι πιθανόν να δείξουν τη βλάβη Hill-Sachs. Το ακτινολογικό
εύρηµα

της

εντοµής

αυτής

στην

κεφαλή

συνοδεύεται πάντα από ρήξη του πρόσθιου
επιχείλιου

χόνδρου

(βλάβη

µαγνητική

τοµογραφία

Bankart).

µπορεί

να

Η

δείξει

περαιτέρω βλάβες από τους σταθεροποιητικούς
ανατοµικούς

παράγοντες

της

άρθρωσης.

Διαγνωστικά η αρθροσκόπηση θα καταδείξει
Εικ. 2Α9.1.7. Αρθροσκοπική
εικόνα συρραφής της ρήξης του
πρόσθιου επιχείλιου χόνδρου
(εγχείρηση Bankart).

όλες τις υπάρχουσες βλάβες.
Η

αντιµετώπιση

είναι

πάντα

χειρουργική.

Αρθροσκοπικά γίνεται συρραφή της ρήξης του

πρόσθιου επιχείλιου χόνδρου (εγχείρηση Bankart) (Εικ. 2Α9.1.7). Σε µεγάλες
Hill-Sachs βλάβες αρθροσκοπικά µπορεί να γίνει αποκατάσταση µε
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καθήλωση µε άγκυρα µέρους του µυοτενοντίου πετάλου µέσα στο εντύπωµα
(Remplissage) (Eικ. 2A9.1.8).

Εικ. 2Α9.1.8 Αρθροσκοπική εικόνα αποκατάστασης Remplissage.

Σε οστική Bankart θέση έχει εκτός από την απευθείας οστεοσύνθεση του
κατάγµατος εάν αυτό είναι εφικτό και η επέµβαση Latarjet-Bristow η οποία
µπορεί να γίνει τόσο ανοικτά όσο και αρθροσκοπικά από εξειδικευµένους
χειρουργούς και συνίσταται σε οστεοτοµία τ µήµατος της κορακοειδούς και
καθήλωση της µαζί µε τον κοινό καταφυτικό τένοντα του κορακοβραχιονίου,
του ελάσσονος θωρακικού και της βραχείας κεφαλής του δικεφάλου στο
πρόσθιο τµήµα της ωµογλήνης προκειµένου να αυξηθεί η επιφάνεια της µετά
από το κάταγµα που υπέστει (Εικ. 2Α9.1.9).
Εικ. 2Α9.1.9.
Σχηµατική και ακτινολογική εικόνα κα θήλωσης τµήµατος
της
κορακοειδούς
στο πρόσθιο τµήµα
της γλήνης.
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Α.9.2. Τραυµατική Οπίσθια Αστάθεια του Ωµου
Οπως και µε τη τραυµατική πρόσθια αστάθεια έτσι και σε αυτή την περίπτωση
η

οπίσθια

αστάθεια

είναι

το

επακόλουθο

ενός

αρχικού

οπίσθιου

εξαρθρήµατος του ώµου. Το πρώτο οπίσθιο εξάρθρηµα µπορεί να οφείλεται
σε τραυµατισµό ή να συνέβη κατά τη διάρκεια επιληπτικής κρίσης ή
θεραπείας µε ηλεκτροσόκ. Συχνότερο είναι το υπεξάρθρηµα παρά το τέλειο
εξάρθρηµα και συµβαίνει σε θέση προσαγωγής, έσω στροφής και κάµψης του
άνω άκρου. Είναι πολύ σπάνιο.
Οι βλάβες είναι αντίστοιχες του προσθίου εξαρθρήµατος αλλά αφορούν το
οπίσθιο τµήµα της ωµογλήνης.
Κλινικά και ακτινολογικά τα ευρήµατα είναι αντίστοιχα του πρόσθιου
εξαρθρήµατος.
Η θεραπεία είναι και σε αυτή την περίπτωση, χειρουργική και συνίσταται
συνήθως σε αρθροσκοπική αποκατάσταση των βλαβών.

Εικ. 2Α9.2.1 Οπίσθιο εξάρθρηµα όπως φαίνεται σε απλή ακτινογραφία και τρισδιάστατη
απεικόνιση αξονικής τοµογραφίας.
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Α.9.3. Ατραυµατική Ακούσια Αστάθεια του Ωµου
Η ατραυµατική ακούσια αστάθεια του ώµου είναι συνήθως πολλαπλών
κατευθύνσεων και οφείλεται κυρίως σε γενικευµένη χαλαρότητα των
αρθρώσεων αφορά δε συνήθως και τους δύο ώµους. Αλλες αιτίες µπορεί να
είναι η υποπλασία της ωµογλήνης ή η παραλλαγή της κλίσης είτε της
ωµογλήνης είτε της κεφαλής του βραχιονίου.
Τα κύρια χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν:
•

Ξεκινάει από µικρή ηλικία.

•

Συµβαίνει χωρίς τραυµατισµό.

•

Είναι ανώδυνο.

•

Υπάρχει κληρονοµική προδιάθεση.

•

Ο ασθενής το ανατάσει µόνος του.

Κλινικά ο γιατρός µπορεί να παρεκτοπίσει την κεφαλή του βραχιονίου προς τα
εµπρός, πίσω και κάτω λόγω της χαλαρότητας της άρθρωσης. Υπάρχουν και
δοκιµασίες οι οποίες επιβεβαιώνουν τη διάγνωση. Η πρόσθια συρταροειδής
δοκιµασία (Anterior Drawer Test) είναι
ανάλογη αυτής για τον έλεγχο του
προσθίου χιαστού. Ο ασθενής είναι
ξαπλωµένος ύπτια στην εξεταστική
κλίνη. Το άνω άκρο είναι σε 0ο – 20ο
πρόσθια κάµψη και 0ο – 30ο εξωτερική
στροφή.
Εικ. 2Α9.3.1. Anterior Drawer Test.

Ο

εξεταστής µε
το

ένα

χέρι

του σταθεροποιεί την ωµοπλάτη και µε το άλλο
κρατά το άνω άκρο του βραχιονίου. Εφαρµόζει
πρόσθια δύναµη στο βραχιόνιο και εκτιµάται το
µέγεθος της πρόσθιας µετατόπισης της κεφαλής του
βραχιονίου (Εικ. 2Α9.3.1). Αντίστοιχη δοκιµασία
αλλά µε τον ασθενή καθιστό και µε εφαρµογή τόσο
πρόσθιας όσο και οπίσθιας δύναµης αποτελεί το
“anterior & posterior load & shift test” (Εικ. 2Α9.3.2).
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Εικ. 2Α9.3.2. Anterior &
Posterior Load & Shift
Test.

Επίσης µπορεί ο εξεταστής µε τον
ασθενή σε καθιστή θέση να εφαρµόσει
στο βραχιόνιο δύναµη προς τα κάτω και
να

εκτιµήσει

και

να

µετρήσει

την

απόσταση της κεφαλής του βραχιονίου
από το ακρώµιο (Sulcus Sign) (Εικ.
2Α9.3.3).
Η θεραπεία µπορεί να είναι αρχικά
συντηρητική µε ενδυνάµωση των µυών
της περιοχής. Σε αποτυχία εφαρµόζεται
η

χειρουργική

–

αρθροσκοπική

αποκατάσταση µε στόχο την συρρίκνωση

Εικ. 2Α9.3.3 Sulcus Sign

του αρθρικού θυλάκου.
Α.9.4 Ατραυµατική Εκούσια Αστάθεια του Ωµου
Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής µε τη θέληση του µπορεί να εξαρθρώσει
τον ώµο του προς τα εµπρός, πίσω, κάτω ή σε πολλαπλές κατευθύνσεις και
να τον ανατάξει στη συνέχεια. Συνήθως στα άτοµα αυτά υπάρχει ψυχιατρικό
υπόβαθρο.
Η διάκριση της εκούσιας αστάθειας είναι πολύ σηµαντική γιατί καθορίζει
πλήρως την θεραπευτική προσέγγιση. Και αυτό γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις
η χειρουργική θεραπεία αποτυγχάνει και θέση έχει µόνο η συντηρητική µε
ενδυνάµωση των µυών της περιοχής και φυσικά ψυχιατρική υποστήριξη.
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Β. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

Β.1. Κατάγµατα Κλείδας
Τα κατάγµατα της κλείδας αποτελούν το πιο συχνό κάταγµα στα παιδιά και
περίπου το 44% των κακώσεων του ώµου. Τελευταία το µοτίβο έχει αλλάξει
µε περισσότερα κατάγµατα υψηλής ενέργειας να παρατηρούνται. Τα
κατάγµατα εντοπίζονται συχνότερα στη διάφυση στη συνέχεια στο ακρωµιακό
άκρο της κλείδας ενώ τα κατάγµατα του στερνικού άκρου είναι σπάνια. Τα
περισσότερα αφορούν είτε άνδρες κάτω των 30 ετών είτε γυναίκες άνω των
70 ετών.
Ανατοµικά αποτελεί το πρώτο οστό
που οστεοποιείται, περιλαµβάνει όµως
τον τελευταίο πυρήνα οστέωσης στο
στερνικό άκρο ο οποίος συγκλείνει
στην ηλικία των 20 ετών περίπου. Το
σχήµα της επίσης είναι ιδιαίτερο. Εχει
σχήµα “S” µε στενό µέσο τ µήµα και
διεύρυνση στα δύο άκρα (Εικ. 2Β1.1).
Στο

µέσο τ µήµα

προσφύονται

στερνοκλειδοµαστοειδής,

ο

ο

µείζων

θωρακικός και οι στερνοειδείς µύες.
Επί τα έσω αρθρώνεται µε το στέρνο
Εικ. 2Β1.1 Ανατοµία κλείδας.

και την πρώτη πλευρά και επι τα έξω

µε την ωµοπλάτη µε τον ακρωµιοκλειδικό και τους κορακοκλειδικούς
(τραπεζοειδή

&

κονοειδή)

συνδέσµους.

Στο

περιφερικό

τριτηµόριο

προσφύονται τµήµα του δελτοειδή, του τραπεζοειδή και η κλειδική µοίρα του
µείζωνα θωρακικού. Μπορεί να ανυψωθεί 15ο – 30ο και να περιστραφεί προς
τα πίσω 30ο – 50ο.
Πρόκειται λοιπόν για δοµή, η οποία συνδέει την ωµική ζώνη µε τον κορµό του
σώµατος και προστατεύει σηµαντικά για τη ζωή νευραγγειακά στοιχεία καθώς
επίσης και το άνω τµήµα των πνευµόνων.
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Ο µηχανισµός της κάκωσης συνίσταται συχνότερα (85%) σε πτώση ή άµεση
πλήξη. Λιγότερο συχνά (10%) σε τυφλά χτυπήµατα κατά τη διάρκεια
αθλητικών δραστηριοτήτων ή από τη ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο. Σπάνια
οφείλεται σε παθολογικά αίτια (µετάσταση) ή σε καταπόνηση (stress fracture).
Στα παιδιά να έχουµε υπόψη µας και το µαιευτικό κάταγµα καθώς επίσης και
την πλαστική παραµόρφωση.
Εχουν προταθεί διάφορες ταξινοµήσεις για τα κατάγµατα της κλείδας. Πρώτη
ήταν αυτή του Allman το 1967. Ακολούθησαν ο Neer το 1968 και ο Graig το
1990 αλλά καµία δεν είχε καθαρή προγνωστική και θεραπευτική αξία. Η µόνη
ταξινόµηση η οποία συσχετίζει τον τύπο του κ ατάγµατος µε το αποτέλεσµα
αυτού είναι αυτή του Robinson το 1998 γνωστή ως και ταξινόµηση Edinburgh.
Κατ’αυτή τα κατάγµατα της κλείδας στους ενήλικες ταξινοµούνται ως εξής:
•

•

•

•

•

•

Τύπος 1Α. Απαρεκτόπιστα κατάγµατα στερνικού άκρου
!

Τύπος 1Α1. Εξωαρθρικά

!

Τύπος 1Α2. Ενδαρθρικά

Τύπος 1Β. Παρεκτοπισµένα κατάγµατα στερνικού άκρου
!

Τύπος 1Β1. Εξωαρθρικά

!

Τύπος 1Β2. Ενδαρθρικά

Τύπος 2Α. Απαρεκτόπιστα κατάγµατα της µεσότητας
!

Τύπος 2Α1. Ρωγµώδη

!

Τύπος 2Α2. Με γωνίωση

Τύπος 2Β. Παρεκτοπισµένα κατάγµατα της µεσότητας
!

Τύπος 2Β1. Απλά ή µε «πεταλούδα»

!

Τύπος 2Β2. Συντριπτικά

Τύπος 3Α. Απαρεκτόπιστα κατάγµατα ακρωµιακού άκρου
!

Τύπος 3Α1. Εξωαρθρικά

!

Τύπος 3Α2. Ενδαρθρικά

Τύπος 3Β. Παρεκτοπισµένα κατάγµατα ακρωµιακού άκρου
!

Τύπος 3Β1. Εξωαρθρικά

!

Τύπος 3Β2. Ενδαρθρικά

Η κλινική προσέγγιση διαφέρει ανάλογα µε την ηλικία του ασθενούς.
Στα νεογέννητα η διάγνωση είναι δύσκολη. Μπορεί να ακουστεί κατά τη
διάρκεια του τοκετού µπορεί όµως και να διαφύγει. Στην επανεξέταση µπορεί
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να υπάρχει κριγµός. Μπορεί επίσης να υπάρχει ασυµµετρία στο µήκος των
κλειδών. Τοπικό οίδηµα µπορεί να εµφανιστεί 7-11 µέρες µετά λόγω του
πώρου. Το βρέφος µπορεί να απογεύγει να χρησιµοποιήσει το άκρο. Μπορεί
να υπάρχει τοπική ευαισθησία. Θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από τη
κάκωση

βραχιονίου

πλέγµατος,

την

επιφυσιολίσθηση

της

κεντρικής

βραχιόνιας επίφυσης και την οξεία οστεοµυελίτιδα. Η κάκωση βραχιονίου
πλέγµατος και το κάταγµα µπορεί και να συνυπάρχουν.
Στα µεγαλύτερα παιδιά η κλινική προσέγγιση γίνεται ευκολότερη. Το 50% των
καταγµάτων αφορά παιδιά κάτω των 7 ετών. Συνήθως είναι ατελή ή
κατάγµατα τύπου χλωρού ξύλου. Υπάρχει πόνος και παραµόρφωση, κριγµός
και οίδηµα. Το παιδί κρατά το πάσχων άκρο κολληµένο στον κορµό και το
συγκρατεί µε το άλλο χέρι. Η κεφαλή κλίνει προς τη µεριά του κατάγµατος ενώ
το πηγούνι προς την αντίθετη.
Στους ενήλικες η προσέγγιση είναι εύκολη. Το ιστορικό είναι σαφές. Υπάρχει
εµφανής παραµόρφωση. Το κεντρικό τ µήµα παρεκτοπίζεται π ρος τα επάνω
και πίσω και µπορεί να πιέζει το δέρµα. Το άκρο πέφτει προς τα κάτω και
πρόσθια. Πρέπει να εξετάζεται µε λεπτοµέρεια τόσο το άνω άκρο όσο και το
αναπνευστικό για πιθανό τραυµατισµό των πνευµόνων.
Συνοδές κακώσεις µπορεί να αφορούν το σκελετό (κάταγµα κορακοειδούς,
κάκωση κεφαλής ή αυχένα, κάταγµα 1ης πλευράς, «επιπλέων» ώµος), το
θώρακα (πνευµοθώρακας 3% ή αιµοθώρακας), τα αγγεία (υποκλείδιος
αρτηρία, µασχαλιαία αρτηρία) ή το βραχιόνιο πλέγµα.
Απεικονιστικά

η

προσθιοπίσθια

ακτινογραφία

καθώς

επίσης

και

η

διαµασχαλιαία παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες. Εάν υπάρχει ασάφεια ή
πρέπει να µελετηθούν επιπλέον ανατοµικά στοιχεία η αξονική ή η µαγνητική
τοµογραφία είναι απαραίτητη. Σε κατάγµατα του στερνικού ακρου λόγω της
γειτνίασης µε µεγάλα αγγεία πολλές φορές είναι αναγκαία η αξονική
αγγειογραφία.
Η θεραπεία έχει ως στόχο την αποκατάσταση της κλείδας και την αποφυγή
καθυστερηµένης πώρωσης ή ψευδάρθρωσης µε τις λιγότερο επιθετικές
µεθόδους.
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Σε ότι αφορά τα κατάγµατα της µεσότητας τύπου 2Α και 2Β που είναι και τα
συχνότερα η τάση ήταν να αντιµετωπίζονται συντηρητικά. Μάλιστα οι τρόποι
ακινητοποίησης (Εικ. 2Β1.2) που
κατά

καιρούς

προτάθηκαν

ξεπερνούν τους 200 αλλά κανείς
δεν

φάνηκε

να

υπερέχει.

Επικράτησαν η απλή ανάρτηση
και η οκτωειδής επίδεση. Το
προτεινόµενο

διάστηµα

ακινητοποίησης έφθανε τις έξι
εβδοµάδες και η αποχή από
αθλήµατα

επαφής

ή

άρσης

Εικ. 2Β1.2. Μέθοδοι ακινητοποίησης.

µεγάλου βάρους τους έξι µήνες. Με τον καιρό άρχισε να φαίνεται ότι δεν ήταν
πάντα καλά τα αποτελέσµατα της συντηρητικής θεραπείας. Καλά εξελίσσοταν
συντηρητικά µόνο τα απαρεκτόπιστα ή ελάχιστα παρεκτοπισµένα κατάγµατα.
Το ποσοστό των ψευδαρθρώσεων ήταν µεγαλύτερο του αναµενόµενου.
Πλέον η χειρουργική αντιµετώπιση έχει ένδειξη ειδικά σε ανοικτά κατάγµατα,
σε περιπτώσεις πίεσης του δέρµατος και µεγάλης παρεκτόπισης, σε
συνυπάρχουσα νευραγγειακή βλάβη αλλά και στις γυναίκες προκειµένου να
επιτύχουµε το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα. Η εσωτερική οστεοσύνθεση
µπορεί να γίνει µε προκυρτωµένες κλειδούµενες πλάκες και βίδες ή τελευταία
µε ελαστικούς ενδοµυελικούς ήλους τιτανίου (Εικ. 2Β1.3). Η εξωτερική
οστεοσύνθεση έχει θέση σε ανοικτά κατάγµατα ή σε σηπτικές ψευδαρθρώσεις.

Εικ. 2Β1.3. Εσωτερική οστεοσύνθεση µε πλάκα και βίδες (Α) και ελαστικό ενδοµυελικό ήλο
(Δ).
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Τα κατάγµατα του ακρωµιακού άκρου τύπου 3Α αντιµετωπίζονται συνήθως
συντηρητικά ενώ τα 3Β κυρίως χειρουργικά µε εσωτερική οστεοσύνθεση (Εικ
2Β1.4).

Εικ. 2Β1.4. Κάταγµα ακρωµιακού άκρου κλείδας 3Β και αντιµετώπιση αυτού µε εσωτερική
οστεοσύνθεση.

Τα κατάγµατα του στερνικού άκρου τύπου 1 αντιµετωπίζονται συνήθως
συντηρητικά.
Στα παιδιά, τα κατάγµατα της κλείδας αντιµετωπίζονται συνήθως συντηρητικά.
Οι σηµαντικότερες επιπλοκές είναι η ψευδάρθρωση ή η

πώρωση σε

πληµµελή θέση, το επανακάταγµα, νευραγγειακές και η αρθρίτιδα της
ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης.
Ιδιαίτερη

οντότητα

«επιπλέων»

ώµος

αποτελεί
ή

ο

“Floating

Shoulder”. Σε αυτή, έχουµε κάταγµα
της µεσότητας της κλείδας µαζί µε
κάταγµα

του

αυχένα

της

ωµοπλάτης (ΕΙΚ. 2Β1.5). Αποτελεί
αποτέλεσµα

κάκωσης

υψηλής

ενέργειας. Εάν δεν συνυπάρχουν
άλλες σοβαρές κακώσεις ο ώµος
είναι

Εικ 2Β1.5. Ακτινολογική εικόνα «Floating
Shoulder».

ιδιαίτερα

επώδυνος

και

πεσµένος προς τα κάτω. Ο ασθενής

κρατά το άκρο σε προσαγωγή, υπάρχει τοπική ευαισθησία, οίδηµα, κριγµός
ενώ οι κινήσεις παθητικές ή ενεργητικές είναι εξαιρετικά επώδυνες.
Πέραν της απλής ακτινογραφίας συνήθως είναι απαραίτητη και η τρισδιάστατη
αξονική τοµογραφία (Εικ. 2Β1.6). Η θεραπεία µπορεί να είναι είτε συντηρητική
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είτε χειρουργική µε οστεοσύνθεση της κλείδας µόνο ή και των δύο. Βάση των
κλινικών αλλά και εµβιοµηχανικών µελετών δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόµη ποια
είναι τα κριτήρια για τη χειρουργική αντιµετώπιση (Εικ. 2Β1.7). Ετσι η επιλογή
της θεραπείας εξατοµικεύεται βασιζόµενη στο βαθµό παρεκτόπισης των
καταγµάτων.

Εικ. 2Β1.6. Τρισδιάστατατη απεικόνιση αξονικής τοµογραφίας.

Εικ. 2Β1.7. Χειρουργική αντιµετώπιση «Floating Shoulder».
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Β.2. Εξαρθρήµατα της Ακρωµιοκλειδικής Αρθρωσης
Η ακρωµιοκλειδική άρθρωση µαζί µε τη γληνοβραχιόνια και τη στερνοκλειδική
άρθρωση αλλά και την ωµοπλάτη συµβάλλουν στη σωστή λειτουργία και τη
σταθερότητα του ώµου στο σύνολο του.
Συνδέεται

µε

την

ωµοπλάτη

µε

τον

ακρωµιοκλειδικό

και

τους

κορακοκλειδικούς (τραπεζοειδή & κονοειδή) συνδέσµους. Στο περιφερικό
τριτηµόριο της κλείδας προσφύονται τ µήµα του δελτοειδή, του τραπεζοειδή
και η κλειδική µοίρα του µείζωνα θωρακικού.
Οι κακώσεις της ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης είναι συχνές κυρίως σε αθλητές.
Η ταξινόµηση που χρησιµοποιείται είναι αυτή του Rockwood από το 1984.
Κατ’ αυτή την ταξινόµηση έχουµε έξι τύπους:
•

Τύπος Ι. Μικρή µερική ρήξη του θυλάκου καιτων ακρωµιοκλειδικών
συνδέσµων. Καµία παρεκτόπιση.

•

Τύπος ΙΙ.

Πλήρης ρήξη του θυλάκου και των ακρωµιοκλειδικών

συνδέσµων. Μικρή παρεκτόπιση της κλείδας προς τα επάνω.
•

Τύπος ΙΙΙ. Πλήρης ρήξη του θυλάκου και των ακρωµιοκλειδικών
συνδέσµων αλλά και των κορακοκλειδικών συνδέσµων. Η κλείδα
παρεκτοπίζεται πλήρως προς τα πάνω και δηµιουργείται εξάρθρηµα
της ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης.

•

Τύπος IV. Οπίσθια παρεκτόπιση της κλείδας σε σχέση µε το ακρώµιο.

•

Τύπος V. Βαριά Τύπου ΙΙΙ κάκωση µε µεγάλη παρεκτόπιση της κλείδας
προς τα πάνω.

•

Τύπος VI. Σπάνια παρεκτόπιση της κλείδας κάτω από τη κορακοειδή
απόφυση.

Κλινικά υπάρχει το σαφές ιστορικό της κάκωσης. Ο ασθενής πονάει υπάρχει
τοπικό οίδηµα και αιµάτωµα ενώ σε προχωρηµένους τύπους παρατηρούµε
προβολή της κλείδας προς τα επάνω και σε µεγάλες παρεκτοπίσεις πίεση του
δέρµατος.
Απεικονιστικά η απλή ακτινογραφία καλό είναι να γίνεται µε τον ασθενή όρθιο
κρατώντας βάρος στο πάσχων άκρο. Η θεραπεία µπορεί να είναι συντηρητική
ή χειρουργική. Στους τύπους Ι & ΙΙ η θεραπεία είναι συντηρητική και
συνίσταται σε απλή ανάρτηση και σταδιακή κινησιοθεραπεία.
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Στους τύπους ΙΙΙ, IV, V και VI η θεραπεία µπορεί να είναι και χειρουργική. Η
συντηρητική εφαρµόζεται µόνο σε ασθενείς χωρίς µεγάλες λειτουργικές
απαιτήσεις ή που δεν τους ενοχλεί το κοσµητικό αποτέλεσµα. Αντίθετα σε
ασθενείς µε υψηλές απαιτήσεις ή όταν ενδιαφέρει σηµαντικά το αισθητικό
αποτέλεσµα η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται σε ανάταξη του
εξαρθρήµατος και αποκατάσταση των ρηγµένων συνδέσµων µε τη βοήθεια
ειδικών ραµµάτων, αγκυρών ή βιδών.
Β.3. Κατάγµατα Ωµοπλάτης
Πρόκειται για σπάνια κατάγµατα. Είναι συνήθως αποτέλεσµα κακώσεων
υψηλής ενέργειας (τροχαία ή εργατικά ατυχήµατα, πτώση από ύψος κλπ) και
ο ασθενής µπορεί να είναι πολυτραυµατίας. Λόγω της ιδιαίτερης ανατοµίας
της ωµοπλάτης το κάταγµα µπορεί να αφορά µεµονωµένα ή σε συνδυασµό το
σώµα, τον αυχένα, το ακρώµιο, την κορακοειδή απόφυση ή την ωµογλήνη.
Ο µηχανισµός συνίσταται είτε στην άµεση πλήξη είτε µετά από πτώση στο
τεντωµένο άνω άκρο.
Κλινικά πέραν του ξεκάθαρου ιστορικού ο ασθενής εµφανίζει πόνο, αιµάτωµα
και περιορισµό στις κινήσεις του ώµου οι οποίες είναι εξαιρετικά επώδυνες.
Πρέπει πάντα να αναζητούµε τυχόν κακώσεις από το θώρακα.
Απεικονιστικά η απλή ακτινογραφία µπορεί να µην είναι σαφής οπότε καλό
είναι να διενεργείται πάντα και αξονική τοµογραφία µε τρισδιάστατη
ανασύνθεση.
Τα

περισσότερα

κατάγµατα

αντιµετωπίζονται

συντηρητικά.

Μόνο

σε

περίπτωση µεγάλης παρεκτόπισης ή αστάθειας επιλέγεται η χειρουργική
θεραπεία (Εικ. 2Β3.1). Παρεκτόπιση µπορεί να εµφανίσει το ακρώµιο ή η
κορακοειδής απόφυση ενώ ασταθής είναι η περίπτωση του επιπλέοντος
ώµου (Floating Shoulder) όπου συνυπάρχει και κάταγµα κλείδας. Χειρουργικά
επίσης αντιµετωπίζονται και κατάγµατα της ωµογλήνης όταν αφορούν τµήµα
µεγαλύτερο του 25% της αρθρικής επιφάνειας. Η χειρουργική αντιµετώπιση
συνίσταται σε ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση µε πλάκες ανασύνθεσης και
βίδες, µεµονωµένες βίδες και βελόνες Kirschner.
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Εικ. 2Β3.1 Κάταγµα του έξω χείλους
της ωµοπλάτης µαζί µε τ µήµα της
γλήνης

όπως

φαίνεται

σε

απλή

ακτινογραφία, τρισδιάστατη απεικόνιση
αξονικής τοµογραφίας και το τελικό
αποτέλεσµα

µετά

οστεοσύνθεση.
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από

εσωτερική

Β.4. Εξαρθρήµατα Ωµου
Το τραυµατικό εξάρθρηµα του ώµου είναι το πιο συχνό εξάρθρηµα του
ανθρωπίνου σκελετού. Αυτό οφείλεται κυρίως στις ιδιαιτερότητες της
ανατοµικής κατασκευής της άρθρωσης. Η µεγάλη σφαιρική κεφαλή πρέπει να
συγκρατηθεί µέσα στην κατά πολύ µικρότερη και αβαθή ωµογλήνη και να
επιτελέσει το τεράστιο εύρος κινήσεων που κάνει ο ώµος. Η συγκράτηση µέσα
στην ωµογλήνη γίνεται χάρη στην βοήθεια στατικών και δυναµικών
σταθεροποιητικών ανατοµικών στοιχείων.
Οι στατικοί παράγοντες είναι:
•

Ο προσανατολισµός της ωµογλήνης

•

Ο επιχείλιος χόνδρος

•

Οι γληνοβραχιόνιοι σύνδεσµοι

•

Ο αρθρικός θύλακος

•

Ο κορακοβραχιόνιος σύνδεσµος

•

Η ενδαρθρική πίεση.

Οι δυναµικοί παράγοντες είναι:
•

Το µυοτενόντιο πέταλο

•

Η µακρά κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου µυός

•

Ο δελτοειδής µυς

•

Ο µείζων θωρακικός µυς

•

Ο πλατύς ραχιαίος µυς

•

Ο τρικέφαλος µυς.

Τραυµατισµός και βλάβη κάποιου ή κάποιων από τους παραπάνω
παράγοντες µπορεί να οδηγήσει σε εξάρθρηµα.
Ανάλογα µε την παρεκτόπιση το εξάρθρηµα µπορεί να είναι πρόσθιο ή
οπίσθιο.
Β.4.1. Πρόσθιο Τραυµατικό Εξάρθρηµα του Ωµου
Το πρόσθιο τραυµατικό εξάρθρηµα του ώµου είναι ένα από τα πιο συχνά
εξαρθρήµατα στον άνθρωπο σε ποσοστό που φθάνει το 45% όλων των
εξαρθρηµάτων. Σε ότι αφορά τον ώµο είναι το συχνότερο σε ποσοστό που
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αγγίζει το 95%. Ο µηχανισµός κάκωσης συνίσταται σε πτώση µε το άνω άκρο
σε απαγωγή, έκταση και εξωτερική στροφή. Οι δυνάµεις που ασκούνται
επιδρούν στον πρόσθιο θύλακο, στους συνδέσµους, στο χείλος της γλήνης
και στο µυοτενόντιο πέταλο.
Με την κάκωση η κεφαλή παρεκτοπίζεται πρόσθια και:
•

Υποκορακοειδικά που είναι το συχνότερο (Εικ. 2Β4.1.1)

•

Κάτωθεν της γλήνης (Εικ. 2Β4.1.1)

•

Κάτωθεν της κλείδας (Εικ. 2Β4.1.2)

•

Ενδοθωρακικά. Εξαιρετικά σπάνιο. (Εικ. 2Β4.1.2)

•

Οπισθοπεριτοναϊκά. Εξαιρετικά σπάνιο (Εικ. 2Β4.1.3)

•

Κάτω (Luxatio Erecta) (Εικ. 2Β4.1.3)

Εικ. 2Β4.1.1. Υποκορακοειδικό εξάρθρηµα και εξάρθρηµα κάτωθεν της γλήνης

(Εικ. 2Β4.1.2. Εξάρθρηµα κάτωθεν της κλείδας και ενδοθωρακικά)
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Εικ. 2Β4.1.3. Εξάρθρηµα οπισθοπεριτοναϊκό και το «Luxatio Erecta»

Η πρόγνωση του εξαρθρήµατος δηλαδή η πιθανότητα υποτροπής καθορίζεται
σε µεγάλο βαθµό από την ηλικία του ασθενούς κατά το πρώτο εξάρθρηµα.
Οσο µικρότερη η ηλικία τόσο αυξάνεται η
πιθανότητα υποτροπής. Το πρόσθιο
εξάρθρηµα

του

ώµου

συµβαίνει

συχνότερα σε άνδρες ηλικίας 20-30 ετών
και γυναίκες 60-80 ετών. Ο µέσος όρος
ηλικίας

του

πρώτου

τραυµατικού

εξαρθρήµατος είναι τα 48 έτη ενώ
αντίθετα η µέση ηλικία υποτροπής είναι
τα 23 έτη. Στα παιδιά είναι εξαιρετικά
Εικ. 2Β4.1.4. Μηχανισµός κάκωσης
στα παιδιά.

σπάνιο (Εικ. 2Β4.1.4).
Το ιστορικό του ασθενούς είναι ξεκάθαρο.

Η κλινική εικόνα συνίσταται σε έ ντονο άλγος, µυϊκό σπασµό, πιθανόν
ψηλαφητή κεφαλή του βραχιονίου, εξαφάνιση της στρογγυλότητας του ώµου,
ακρώµιο τύπου “επωµίδας”, το άκρο σε ελαφρά απαγωγή και έξω στροφή
ενώ υπάρχει περιορισµός της έσω στροφής και της προσαγωγής.
Οι συνοδές κακώσεις συνίστανται σε:
•

Ρήξη του θυλάκου και του πρόσθιου επιχείλιου χόνδρου (βλάβη
Bankart) (Εικ. 2Α9.1.1).

•

Ρήξη του πρόσθιου γληνοβραχιόνιου συνδέσµου

•

Κάταγµα του πρόσθιου τ µήµατος της ωµογλήνης (bony Bankart) (Εικ.
2Α9.1.2).
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•

Κάταγµα του µείζωνος βραχιόνιου ογκώµατος του βραχιονίου (Εικ.
2Α9.1.5).

•

Οστικό εντύπωµα της κεφαλής του βραχιονίου (Hill-Sachs βλάβη).
Υπάρχει στο 55% των εξαρθρηµάτων (Εικ. 2Α9.1.3).

•

Κατάγµατα της κεφαλής του βραχιονίου

•

Ρήξη του µυοτενοντίου πετάλου του ώµου. Παρουσιάζεται όταν το
εξάρθρηµα συµβαίνει σε ηλικιωµένους.

•

Αγγειακές κακώσεις.

•

Κακώσεις νεύρων.

Ο απεικονιστικός έλεγχος ξεκινάει µε τις απλές ακτινογραφίες. Από αυτές θα
πάρουµε πληροφορίες για την κατεύθυνση του εξαρθρήµατος, τα πιθανά
κατάγµατα και τα πιθανά εµπόδια που θα συναντήσουµε στην προσπάθεια
ανάταξης. Πέρα από την κλασική προσθιοπίσθια, χρήσιµες είναι και άλλες
προβολές όπως η πραγµατική προσθιοπίσθια στο επίπεδο της ωµοπλάτης, η
πλάγια ωµοπλατιαία, η διαµασχαλιαία και η πλάγια θωρακική προβολή.
Επιπλέον πληροφορίες θα πάρουµε από την αξονική και µαγνητική
τοµογραφία καθώς επίσης και από τον υπέρηχο.
Μετά τον απεικονιστικό έλεγχο σειρά έχει η ανάταξη του εξαρθρήµατος συχνά
υπό γενική αναισθησία. Οι κυριότερες µέθοδοι ανάταξης είναι οι παρακάτω:
•

Μέθοδος του Ιπποκράτη. Περιγράφηκε πρώτη φορά από τον
Ιπποκράτη και παραµένει ακόµη η κυριότερη µέθοδος ανάταξης. Κατά
τη µέθοδο αυτή ο ασθενής
βρίσκεται

ύπτιος

εξεταστικό

κρεβάτι.

στο
Ο

γιατρός ασκεί προοδευτική
έλξη

στο

εξαρθρωµένο

άνω άκρο το οποίο είναι σε
θέση απαγωγής περίπου
Εικ. 2Β4.1.5. Μέθοδος Ιπποκράτη.

45ο ενώ µε το πόδι του

πιέζει ταυτόχρονα το θωρακικό τοίχωµα και την κεφαλή προς τα πάνω
στην περιοχή της µασχάλης. Εκτός από την έλξη εφαρµόζει σταδιακά
και ελαφρά έξω στροφή. Με την ανάταξη ακούγεται χαρακτηριστικός
ήχος, οι κινήσεις του ώµου γίνονται ελεύθερες και ο ασθενής σταµατάει
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να πονάει. Η ανάταξη πάντα επιβεβαιώνεται µε ακτινογραφία (Εικ.
2Β4.1.5).
•

Μέθοδος του Milch. Σε αυτή τη µέθοδο

ανάταξης ο ασθενής βρίσκεται ύπτια στην
εξεταστική κλίνη. Ο γιατρός µε το ένα του χέρι
σταθεροποιεί και ψηλαφά την κεφαλή στην
εξαρθρωµένη της θέση και µε το άλλο χέρι
κάνει προοδευτική απαγωγή του άκρου σε
θέση πάνω από το κεφάλι του ασθενούς.
Οταν φθάσει σε θέση πλήρους απαγωγής
όλες οι µυϊκές δυνάµεις έχουν εξουδετερωθεί
ανατάσσεται (Εικ. 2Β4.1.6).
Εικ. 2Β4.1.6. Μέθοδος Milch.

•

Μέθοδος του Kocher. Ο ασθενής είναι

ύπτιος στην εξεταστική κλίνη. Ο γιατρός
κρατά

το

άνω

άκρο

του

ασθενούς

σε

απαγωγή 45ο µε τον αγκώνα σε 90ο κάµψη
και εξασκώντας έλξη φέρνει διαδοχικά τον
ώµο σε έξω στροφή, προσαγωγή και έσω
στροφή (Εικ. 2Β4.1.7).
•

Μέθοδος του Stimson. Η ανάταξη

γίνεται προοδευτική µε τον ασθενή σε πρηνή
θέση στην εξεταστική κλίνη. Το πάσχον άκρο
Εικ. 2Β4.1.7. Μέθοδος
Kocher.

κρέµεται από το κρεβάτι κρατώντας ένα βάρος.
Η βαρύτητα σε συνδυασµό µε τη µυϊκή
χάλαση ανατάσσουν το εξάρθρηµα (Εικ.
2Β4.1.8).
•

Παραλλαγές αυτών.

Η περαιτέρω αντιµετώπιση περιλαµβάνει την
ανάρτηση του άνω άκρου. Συµφωνα µε
πρόσφατες µελέτες σηµασία έχει η ηλικία του
ασθενούς. Σε νέους ασθενείς ειδικά κάτω των
20 ετών η πιθανότητα υποτροπής είναι πολύ
µεγάλη
Εικ. 2Β4.1.8.
Stimson.
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και

θα

πρέπει

να

προταθεί

η

αρθροσκοπική αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από το
εξάρθρηµα. Σε µεγαλύτερους ασθενείς η ανάρτηση τουλάχιστον για τις
πρώτες δύο µε τρεις εβδοµάδες είναι µια επιλογή. Η θέση ανάρτησης σε έσω
ή έξω στροφή αποτελεί και αυτή αντικείµενο αντιπαράθεσης. Περισσότερο
χρησιµοποιείται η ανάρτηση για την άµεση ανακούφιση του ασθενούς. Η
πιθανότητα υποτροπής έχει βρεθεί ότι δεν σχετίζεται µε τη διάρκεια
ακινητοποίησης. Μετά το πρώτο διάστηµα πρέπει να ακολουθηθεί ενεργητική
φυσικοθεραπεία µε στόχο να ανακτήσει ο ασθενής πλήρες εύρος κίνησης
στους τρεις µήνες.
Στην περίπτωση της αρθροσκοπικής αποκατάστασης, µετεγχειρητικά η
ακινητοποίηση διαρκεί τρεις εβδοµάδες χρονικό διάστηµα κατά το οποίο
επιτρέπονται µόνο ήπιες παθητικές κινήσεις. Στη συνέχεια αρχίζουν οι
ενεργητικές εκκρεµοειδείς κινήσεις και περίπου έξι εβδοµάδες µετεγχειρητικά
ξεκινάει η φυσικοθεραπεία.
Ο ασθενής θα επανέλθει σε αθλητικές δραστηριότητες ή σε εργασία άνωθεν
της κεφαλής µόνο όταν αποκτήσει πλήρη δύναµη το µυοτενόντιο πέταλο,
πλήρη πρόσθια ανάρτηση και αίσθηµα σιγουριάς.
Β.4.2. Οπίσθιο Τραυµατικό Εξάρθρηµα του Ωµου
Είναι αρκετά πιο σπάνιο από το πρόσθιο και φθάνει µόλις στο 5% των
εξαρθρηµάτων του ώµου. Μπορεί να µην είναι πλήρες αλλά να πρόκειται για
υπεξάρθρηµα.
Ο µηχανισµός του συνίσταται σε βίαιη έσω στροφή και προσαγωγή του άνω
άκρου ή σε απευθείας πλήξη στην πρόσθια επιφάνεια του ώµου. Συχνό είναι
επίσης το οπίσθιο εξάρθρηµα σε περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων ή κατά τη
διάρκεια εφαρµογής θεραπευτικού ηλεκτροσόκ.
Κλινικά το άκρο βρίσκεται σε προσαγωγή και η εξωτερική στροφή είναι
αδύνατη. Μπορεί να παρατηρηθεί έλλειµµα στην πρόσθια επιφάνεια του
ώµου.
Απεικονιστικά, η απλή ακτινογραφία δεν είναι τόσο χαρακτηριστική όσο στο
πρόσθιο

εξάρθρηµα.

Η

κεφαλή

φαίνεται

σαν

«ηλεκτρική

λάµπα»,

αποµακρυσµένη από την ωµογλήνη και το µέγεθος της φαίνεται ίσο ή

	
  

45	
  

µικρότερο αυτού της ωµογλήνης. Η διαµασχαλιαία προβολή ή η αξονική
τοµογραφία θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση.
Η ανάταξη γίνεται πάντα υπό γενική αναισθησία. Στη συνέχεια ακινητοποιείται
µε ανάρτηση για τρεις περίπου εβδοµάδες και συνεχίζει µε φυσικοθεραπεία.

Β.5. Κατάγµατα του Ανω Ακρου του Βραχιονίου
Αποτελούν σχετικά συχνές κακώσεις. Με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία τα
κατάγµατα αυτά είναι πολύ συχνά στους ηλικιωµένους και αποτελούν το 5%
όλων των καταγµάτων και το 45% όλων των καταγµάτων του βραχιονίου.
Η ταξινόµηση η οποία χρησιµοποιείται ευρέως είναι αυτή του Neer και
στηρίζεται στο διαχωρισµό του βραχιονίου σε 4 τµήµατα:
•

Την κεφαλή του βραχιονίου

•

Τη διάφυση του βραχιονίου

•

Το µείζων βραχιόνιο όγκωµα

•

Το έλασσον βραχιόνιο όγκωµα

Σύµφωνα λοιπόν µε την ταξινόµηση αυτή, το κάταγµα µπορεί να είναι 2,3 ή 4
τεµαχίων και να συνδυάζεται ή όχι µε εξάρθρηµα της κεφαλής του βραχιονίου.
Η κλινική εικόνα συνίσταται σε έντονο άλγος, τοπικό οίδηµα, εκχυµώσεις και
περιορισµό της κινητικότητας του άνω άκρου. Το ιστορικό είναι σαφές µε
αναφερόµενη πτώση ή άµεση πλήξη. Εκτός από την εξέταση για το κάταγµα
συνίσταται να γίνεται και νευραγγειακός έλεγχος του άνω άκρου.
Απεικονιστικά η απλή ακτινογραφία τόσο σε προσθιοπίσθια προβολή όσο και
σε διαµασχαλιαία ή διαθωρακική θα µας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες
που χρειαζόµαστε προκειµένου ν α ταξινοµήσουµε το κάταγµα και να
επιλέξουµε την καταλληλότερη θεραπεία. Σε ασάφεια µπορεί να διενεργηθεί
και αξονική τοµογραφία ενδεχοµένως και µε τρισδιάστατη ανασύνθεση
προκειµένου να έχουµε µια πλήρη εικόνα της περιοχής (Εικ. 2Β5.1-3). Επίσης
δεν πρέπε ι να αγνοούµε ιδιαίτερα στους πιο ηλικιωµένους και τη πιθανή
συνοδό κάκωση – ρήξη του µυοτενοντίου πετάλου η οποία µπορεί να
διερευνηθεί µε µαγνητική τοµογραφία.
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Εικ. 2Β5.1 Κάταγµα 2 τµηµάτων όπως φαίνεται σε απλή ακτινογραφία και αξονική
τοµογραφία.

Εικ. 2Β5.2 Κάταγµα 3 τµηµάτων όπως φαίνεται σε απλή ακτινογραφία και τρισδιάστατη
ανασύνθεση αξονικής τοµογραφίας.
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Εικ. 2Β5.3 Κάταγµα 4 τµηµάτων όπως φαίνεται σε απλή ακτινογραφία, αξονική τοµογραφία
και τρισδιάστατη ανασύνθεση.

Η επιλογή της θεραπείας έχει να κάνει µε την ταξινόµηση του κατάγµατος και
την ηλικία του ασθενή.
Κατάγµατα δύο τ µηµάτων που αφορούν το µείζων βραχιόνιο όγκωµα
µπορούν να αντιµετωπιστούν συντηρητικά εφόσον δεν υπάρχει παρεκτόπιση.
Σε µεγάλη παρεκτόπιση, η θεραπεία είναι χειρουργική µε καθήλωση του
τµήµατος του ογκώµατος στην ανατοµική του θέση µε βίδες ή µε οστεοραφή
(Εικ. 2Β5.4).
Πώρωση αυτού του κατάγµατος σε πληµµελή θέση µπορεί να οδηγήσει σε
υπακρωµιακή προστριβή λόγω πρόσκρουσης του εκτός θέσεως ογκώµατος
στο ακρώµιο σε απαγωγή του άνω άκρου.
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Εικ. 2Β5.4 Ασθενής µε κάταγµα του ΜΒΟ και εσωτερική οστεοσύνθεση µε βίδες.

Κατάγµατα δύο τ µηµάτων που αφορούν το έλασσον βραχιόνιο όγκωµα είναι
ιδιαιτέρως σπάνια. Αντιµετωπίζονται ως επί το πλείστον συντηρητικά εκτός
από την περίπτωση της µεγάλης παρεκτόπισης λόγω έλξης από τον τένοντα
του υποπλατίου που προσφύεται σε αυτό.
Κατάγµατα δύο τµηµάτων µπορεί να είναι και υποκεφαλικά µε το κάταγµα να
εντοπίζεται στον χειρουργικό αυχένα. Η αιµάτωση της κεφαλής συνήθως
διατηρείται σε µεγάλο βαθµό. Εάν η παρεκτόπιση είναι µικρή <1 cm και η
γωνίωση < 45ο τότε αντιµετωπίζεται συντηρητικά µε ανάρτηση για 3 µε 4
εβδοµάδες.

Σε

οποιαδήποτε

άλλη

περίπτωση

η

αντιµετώπιση

είναι

χειρουργική. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται σε οστεοσύνθεση µε πλάκες
τύπου Philos, ενδοµυελικούς ήλους, βελόνες Kirschner, ή ισχυρά διοστικά
ράµµατα. Εάν το κάταγµα αφορά τον ανατοµικό αυχένα τότε συνήθως η
αντιµετώπιση είναι χειρουργική µε οστεοσύνθεση εφόσον πρόκειται για νέα
άτοµα ή ηµιαρθροπλαστική εφόσον πρόκειται για ηλικιωµένους ασθενείς.
Κατάγµατα τριών τ µηµάτων δηλαδή συνδυασµός υποκεφαλικού κατάγµατος
µε κάταγµα ενός εκ των δύο ογκωµάτων µπορούν να αντιµετωπισθούν
συντηρητικά µόνο εφόσον δεν εµφανίζουν παρεκτόπιση. Σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση η αντιµετώπιση είναι χειρουργική µε οστεοσύνθεση εφόσον
πρόκειται για νέα άτοµα ή αρθροπλαστική (ορθόδροµη ή ανάστροφη) εφόσον
πρόκειται για ηλικιωµένους ασθενείς (Εικ. 2Β5.5).
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Εικ.

2Β5.5.

Κάταγµα

τριών

τεµαχίων

το

οποίο

αντιµετωπίστηκε

µα

ανάστροφη

αρθροπλαστική σε ηλικιωµένο ασθενή.

Τα χειρότερα κατάγµατα είναι αυτά των τεσσάρων τ µηµάτων, δηλαδή
κατάγµατα υποκεφαλικά µαζί µε κάταγµα και των δύο ογκωµάτων. Αυτά
συνήθως συναντώνται σε ηλικιωµένα άτοµα και χρήζουν αρθροπλαστικής
(Εικ. 2Β5.7) είτε ηµιαρθροπλαστικής, είτε ανάστροφης αρθροπλαστικής
δεδοµένου ότι συνυπάρχει συνήθως και ρήξη του µυοτενοντίου πετάλου. Στα
νέα άτοµα µπορεί να επιχειρηθεί και οστεοσύνθεση (Εικ. 2Β5.6).
Σε συνδυασµό κατάγµατος τριών ή τεσσάρων τεµαχίων µε εξάρθρηµα της
κεφαλής του βραχιονίου η αιµάτωση της κεφαλής διακόπτεται πλήρως και η
µόνη ενδεδειγµένη θεραπεία δεδοµένου ότι συνήθως πρόκειτε για ηλικιωµένα
άτοµα είναι η ηµιαρθροπλαστική ή η ανάστροφη αρθροπλαστική αφού µπορεί
να συνυπάρχει και ρήξη του µυοτενοντίου πετάλου.
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Εικ. 2Β5.6 Απαρεκτόπιστο κάταγµα 4 τµηµάτων το οποίο αντιµετωπίστηκε µε εσωτερική
οστεοσύνθεση.
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Εικ. 2Β5.7. Κάταγµα 4 τµηµάτων µε παρεκτόπιση το οποίο αντιµετωπίσθηκε µε
αρθροπλαστική ώµου.

Οι επιπλοκές που µπορεί να παρατηρηθούν σε κατάγµατα της κεφαλής του
άνω άκρου του βραχιονίου είναι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ισχαιµική
νέκρωση της, η δυσκαµψία του ώµου, η πώρωση σε πληµµελή θέση και η
κάκωση του µασχαλιαίου νεύρου ή αγγείων της περιοχής.

Β.6. Κακώσεις του Βραχιονίου Πλέγµατος
Ανατοµικά το βραχιόνιο πλέγµα σχηµατίζεται από τις Α 5, Α 6, Α 7, Α 8 και Θ1
νευρικές ρίζες ενώ µπορεί να συµµετέχουν σε µεγάλο ποσοστό και οι Α4 και
Θ2 ρίζες. Κατά τη διαδροµή τους, διαπλέκονται σε πρωτεύοντες και
δευτερεύοντες κλάδους και στελέχη σχηµατίζοντας τελικά τα περιφερικά
νεύρα του άνω άκρου.
Οι κάκωσεις µπορεί σπάνια να οφείλονται σε άµεσο τραυµατισµό µε τέµνον
όργανο ή πυροβολισµό ή συχνότερα σε κακώσεις ελκυσµού (π.χ. µαιευτική
παράλυση κατά τον τοκετό) ή πίεσης (π.χ. κατάγµατα κλείδας).
Οι κακώσεις του βραχιονίου πλέγµατος διακρίνονται σε υπερκλείδιες και
υποκλείδιες. Μπορεί επίσης να είναι µερικές ή πλήρης.
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Κλινικά επειδή συνήθως πρόκειται για ατυχήµατα υψηλής ενέργειας µπορεί να
διαφύγουν της διάγνωσης διότι συνυπάρχουν πιο έκδηλες βαριές κακώσεις. Η
λεπτοµερής κλινική εξέταση και το ιστορική βοηθούν στη διάγνωση.
Απεικονιστικά εκτός από τις απλές ακτινογραφίες για έλεγχο των οστών,
µπορεί να διενεργηθεί αξονική τοµογραφία σε συνδυασµό µε µυελογραφία,
µαγνητική τοµογραφία και ο ηλεκτροµυογραφικός έλεγχος.
Η αντιµετώπιση είναι χειρουργική εάν 3 µήνες µετά την κάκωση δεν υπάρχει
βελτίωση

και

συνίσταται

σε

νευρόλυση,

συρραφή

νεύρων,

χρήση

µοσχευµάτων, µεταθέσεις νεύρων, τενοντοµεταθέσεις και αρθροδέσεις.
Η σειρά προτεραιότητας στην αποκατάσταση είναι ως εξής:

	
  

•

Αποκατάσταση της κάµψης του αγκώνα,

•

Σταθεροποίηση του ώµου,

•

Αποκατάσταση της αισθητικότητας στο χέρι,

•

Αποκατάσταση έκτασης στον καρπό και κάµψης στα δάκτυλα,

•

Αποκατάσταση της κάµψης στο καρπό και της έκτασης στα δάκτυλα.
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