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Τενοντίτιδα Ώμου
και σύνδρομο πρόσκρουσης
– Υπάρχει λύση;

Η

πάθηση του τενοντίου πετάλου
των
στροφέων µυών
του ώµου είναι
µία αλληλουχία γεγονότων που
ξεκινά αρχικά µε ήπια πρόσκρουση και εξελίσσεται προοδευτικά σε µερική ρήξη, οξεία
ή χρόνια ολική ρήξη και τελικά
σε αρθροπάθεια του ώµου αν
δεν αντιµετωπιστεί.
Το Σύνδροµο Υπακρωµιακής
Πρόσκρουσης είναι η συχνότερη αιτία πόνου στον ώµο και
αποτελεί το 44-65% του συνόλου της παθολογίας του ώµου.
Προκαλείται από συνδυασµό
συµπίεσης των τενόντων των
στροφέων(κυρίως του υπερακανθίου µυός) µεταξύ της κεφαλής του βραχιονίου οστού και
του ακρωµίου, παράλληλα µε
την προοδευτική εκφύλιση του
υπερακανθίου µυός. Θεωρείται
κυρίως νόσος της µέσης ηλικίας
40-50 ετών, δεν είναι όµως σπάνιες οι περιπτώσεις σε νεότερες
ηλικίες 25-40 ετών.
Οι ασθενείς αναφέρουν σταδιακής έναρξης πόνο που επιδεινώνεται κατά την ανύψωση
του άκρου πάνω από το επίπεδο
του ώµου. Ενδείξεις που συνηγορούν
για ρήξη τενόντων του στροφικού πετάλου είναι ο νυκτερινός πόνος, ο
πόνος που ακτινοβολεί στον βραχίονα,
η µυQκή αδυναµία και η διαφορά µεταξύ
παθητικού και ενεργητικού εύρους κίνησης του άκρου.
Στις ακτινογραφίες µπορεί να απεικονίζονται ευρήµατα στο ακρώµιο ή τον
ακρωµιοκορακοειδή σύνδεσµο (ασβεστοποίηση και οστεόφυτα) σε συνδυασµό µε κυστική εκφύλιση στο µείζον
βραχιόνιο όγκωµα. Σε χρόνιες ρήξεις
του στροφικού πετάλου διαπιστώνεται
προς τα άνω µετατόπιση της βραχιόνιας κεφαλής επί του ακρωµίου µε εκφυλιστικές
αλλοιώσεις.
Το
Υπερηχογράφηµα και η Μαγνητική Το-

µογραφία µπορούν να αναδείξουν µε
περισσότερη λεπτοµέρεια το µέγεθος
του προβλήµατος και να απεικονίσουν
τα υπόλοιπα ανατοµικά στοιχεία του
ώµου.
Η συντηρητική θεραπεία ενδείκνυται στα αρχικά στάδια του συνδρόµου
πρόσκρουσης, σε χρόνιες µη τραυµατικές ρήξεις, σε µη συνεργάσιµους ασθενείς, σε ασθενείς που η επέµβαση
αντενδείκνυται για ιατρικούς λόγους
και σε ασθενείς µε εγκατεστηµένη αρθροπάθεια του στροφικού πετάλου. Η
συντηρητική θεραπεία περιλαµβάνει
τροποποίηση του τρόπου άσκησης,
αποφυγή της επαναλαµβανόµενης πρόσθιας κάµψης του άκρου πέραν των
90° και συµµετοχή σε προγράµµατα

φυσιοθεραπείας και ενδυνάµωσης
των µυών του στροφικού πετάλου
και των σταθεροποιητών της ωµοπλάτης. Επιπλέον µπορούν να χορηγηθούν
µη
στεροειδή
αντιφλεγµονώδη φάρµακα και να
γίνει υπακρωµιακή έγχυση διαλύµατος τοπικού αναισθητικούµε
κορτικοστεροειδές. Σε περιπτώσεις
τενοντίτιδας µε µερική ρήξη, η κατευθυνόµενη µε υπέρηχο έγχυση
PRP (Platelet Rich Plasma - ενός
παραγώγου του αίµατος µε ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια), έχει επίσης καλά αποτελέσµατα.
Η χειρουργική θεραπεία αφορά
την αρθροσκοπική υπακρωµιακή
αποσυµπίεση και ακρωµιοπλαστική, όταν τα συµπτώµατα παραµένουν µετά από τουλάχιστον 4-6
µήνες συντηρητικής αγωγής. Η
επέµβαση αυτή, µαζί µε την Ολική
Αρθροπλαστική του Ισχίου και τη
διάνοιξη του Καρπιαίου Σωλήνα,
θεωρείται µια από τις 3 επεµβάσεις
στην Ορθοπαιδική που η βελτίωση
του ασθενούς από τα συµπτώµατα
είναι άµεση και θεαµατική. Υπό Γενική Αναισθησία ή µόνο νευρικό
αποκλεισµό και µέσω 2-3 µικρών
τοµών µικρότερων του 1 εκατοστού η κάθε µία, επιτυγχάνεται αρθροσκοπική
υπακρωµιακή
αποσυµπίεση µε ακρωµιοπλαστική,
εξοµάλυνση των οστικών προεξοχών
και αφαίρεση του φλεγµονώδους ορογόνου θυλάκου του υπακρωµιακού
χώρου. Όταν υπάρχει επιδιορθώσιµη
ρήξη τένοντα του στροφικού πετάλου
τότε εκτελείται ταυτόχρονα βιολογική
καθήλωση του τένοντα στο βραχιόνιο
οστό µε σύγχρονη αρθροσκοπική τεχνική. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκοµείο την ηµέρα της επέµβασης
χωρίς να απαιτείται διανυκτέρευση.
Είναι σαφές ότι η σύγχρονη Ορθοπαιδική παρέχει εξατοµικευµένες λύσεις ανάλογα µε τη φύση του
προβλήµατος του ασθενούς και µπορεί
να βελτιώσει το επίπεδο δραστηριότητας και την ποιότητα ζωής.

