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Αντιμετώπιση της ρήξης
του στροφικού πετάλου του ώμου

Τ

ο στροφικό πέταλο
του ώµου παρέχει δυναµική σταθερότητα
εξισορροπώντας τις
δυνάµεις και στα 3
επίπεδα του χώρου και διατηρώντας ένα σταθερό υποµόχλιο για τη
γληνοβραχιόνια κίνηση. Σχηµατίζεται εµπρός από τον τένοντα του
υποπλατίου µυός, κορυφαία της
βραχιόνιας κεφαλής από τον τένοντα του υπερακανθίου µυός και
πίσω από τους τένοντες του υπακανθίου και του ελάσσονα στρογγύλου µυός.
Η χρόνια εκφυλιστική ρήξη εµφανίζεται λόγω υπακρωµιακής πρόσκρουσης σε µεσήλικες και η οξεία
τραυµατική απόσπαση ως αποτέλεσµα εξαρθρήµατος ώµου, πτώσης ή αθλητικής κάκωσης σε
νεότερους ασθενείς. Οι παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, το κάπνισµα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η
υπερχοληστερολαιµία και το οικογενειακό ιστορικό.
Τα κύρια συµπτώµατα είναι ο
πόνος και η αδυναµία του άκρου. Ο
πόνος επιδεινώνεται µε κίνηση του
άκρου πάνω από το επίπεδο του ώµου,
εντοπίζεται στην περιοχή του δελτοειδούς µυός και συχνά ακτινοβολεί προς
τον βραχίονα. Ο νυχτερινός πόνος είναι
κακός προγνωστικός δείκτης για επιτυχή συντηρητική αγωγή. Η αδυναµία
ορίζεται ως απώλεια της ενεργητικής
κίνησης µε σχετική διατήρηση της παθητικής κίνησης, η οποία περιορίζεται
λόγω πόνου.
Κατά την κλινική εξέταση σε περιπτώσεις ρήξης οι σχετικές κλινικές δοκιµασίες είναι θετικές (emptycantest,
externalrotationlagsign,
Hornblower’stest, liftofftest, bellypresstest).
Οι απλές ακτινογραφίες µπορούν
να αναδείξουν χρόνιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις όπως ασβεστοποιό τενοντίτιδα, κυστικές αλλοιώσεις του µείζονος
βραχιονίου ογκώµατος, ακρώµιο τύπου
3 και µετατόπιση του βραχιονίου προς
τα άνω µε ελάττωση του ακρωµιοβραχιονίου διαστήµατος (<7 mm). Η µαγνητική τοµογραφία είναι η εξέταση
εκλογής για τη διερεύνηση της παθολογίας του στροφικού πετάλου. Το υπε-

ρηχογράφηµα είναι επιπλέον µια δυναµική εξέταση για τον εντοπισµό ρήξης.
Η θεραπευτική προσέγγιση εξαρτάται από την ηλικία και τις δραστηριότητες του ασθενούς, το µηχανισµό της
ρήξης (εκφυλιστική ή τραυµατική απόσπαση) και τα χαρακτηριστικά της
ρήξης (µέγεθος, µερικού ή ολικού πάχους ρήξη, ρήξη στην αρθρική ή στην
υπακρωµιακή πλευρά του τένοντα,
µυ5κή ατροφία).
Η συντηρητική αγωγή περιλαµβάνει
τη φυσιοθεραπεία, τη λήψη µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων και
την υπακρωµιακή έγχυση τοπικού αναισθητικού µε κορτικοστεροειδές. Οι
χρόνιες εκφυλιστικές ρήξεις µερικού
πάχους έχουν καλή έκβαση µετά από
πρόγραµµα
φυσιοθεραπείας
3-6
µηνών.
Όταν η συντηρητική αγωγή αποτύχει και σε περιπτώσεις οξείας ρήξης σε
άτοµα νέας ή µέσης ηλικίας και υψηλών
απαιτήσεων επιβάλλεται να γίνει αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης
και υπακρωµιακή αποσυµπίεση. Η βιολογική επούλωση µετά την επέµβαση

διαρκεί 8-12 εβδοµάδες και απαιτείται προσεκτικό πρωτόκολλο αποκατάστασης.
Τα τελευταία χρόνια δοκιµάζονται επίσης τεχνικές διατήρησης του
υπακρωµιακού χώρου που περιλαµβάνουν την τοποθέτηση βιοδιασπώµενου µπαλονιού (Inspaceballoon)
και την ανακατασκευή του κορυφαίου θυλάκου του ώµου µε δερµατικό αλλο µόσχευµα (Superior
Capsular Reconstruction) σε µη επιδιορθώσιµες ρήξεις.
Η τενοντοµεταφορά του µείζονα
θωρακικού µυός (σε µεγάλες ρήξεις
του υποπλατίου) και η τενοντοµεταφορά του πλατέος ραχιαίου µυός
(σε µεγάλες ρήξεις του υπερακανθίου/υπακανθίου/ελάσσονα στρογγύλου) ενδείκνυνται σε νέους
σχετικά ασθενείς µε µη επιδιορθώσιµες ρήξεις.
Η ανάστροφη αρθροπλαστική
του ώµου ενδείκνυται σε ασθενείς
µεγάλης ηλικίας µε εκτεταµένη ρήξη
του στροφικού πετάλου, συνοδό
γληνοβραχιόνια αρθρίτιδα και ακέραια λειτουργία του δελτοειδούς
µυός.
Ως επιπλοκές θεωρούνται η επαναρρήξη, η δυσκαµψία, η λοίµωξη και ο
τραυµατισµός του µασχαλιαίου ή του
υπερπλατίου νεύρου. Παράγοντες κινδύνου αποτυχίας της επιδιόρθωσης
είναι οι ασθενείς άνω των 65 ετών, ρήξεις µεγαλύτερες των 5 cm, η µυ5κή
ατροφία, η υποχώρηση του τένοντα
εσωτερικά της ωµογλήνης, το κάπνισµα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η πτωχή
συµµόρφωση του ασθενούς µε το πρωτόκολλο αποκατάστασης και οι περιπτώσεις επιδιόρθωσης περισσότερων
του ενός τενόντων.
Σήµερα η αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης τενόντων του στροφικού πετάλου γίνεται αυθηµερόν, χωρίς
διανυκτέρευση στο νοσοκοµείο, ο
ασθενής φορά ανάρτηση άκρου για 6
εβδοµάδες και άµεσα ξεκινά πρόγραµµα φυσιοθεραπείας.
Η χειρουργική µας οµάδα προσφέρει εξατοµικευµένες λύσεις για τη ρήξη
του στροφικού πετάλου του ώµου µε
πλήρη αποκατάσταση στη φυσιολογική
δραστηριότητα.

