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Podziękowania
Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne (OSTO) oraz redaktorzy
składają serdeczne podziękowania Polskiemu Towarzystwu Ortopedycznemu
i Traumatologicznemu, Polskiemu Towarzystwu Artroskopowemu
oraz firmie Zimmer Biomet za pomoc w wydaniu niniejszego opracowania.
Serdecznie dziękujemy recenzentom Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego: prof. dr. hab. n. med. Przemysławowi Lubiatowskiemu
i dr. n. med. Romanowi Brzósce oraz recenzentom Polskiego Towarzystwa
Artroskopowego: dr. n. med. Konradowi Malinowskiemu,
dr. Krzysztofowi Otwinowskiemu, dr. n. med. Maciejowi Kentelowi,
dr. Łukaszowi Luboińskiemu i dr. n. med. Adamowi Kwapiszowi
za wsparcie merytoryczne, niezwykle cenne, praktyczne uwagi
i tym samym podniesienie wartości publikacji.
Składamy również podziękowanie wszystkim Specjalistom, którzy podjęli się
nadzoru nad poszczególnymi rozdziałami. To dzięki Waszemu zaangażowaniu
powstała pozycja wyjątkowa, która z pewnością będzie przydatna zarówno studentom,
lekarzom rezydentom, jak i stanie się interesującą lekturą dla osób zajmujących się
leczeniem schorzeń barku w codziennej praktyce.
Szczególne wyrazy szacunku składamy Autorom poszczególnych rozdziałów.
Wasze zaangażowanie poskutkowało stworzeniem opracowania,
które spotkało się z uznaniem wybitnych polskich specjalistów chirurgii barku.
Gratulacje!
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Przedmowa
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele OSTO
Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji „O barku od podstaw” zawierającej materiały
edukacyjne z drugiej edycji konferencji „Co w stawie trzeszczy?”.
Cykliczne konferencje organizowane są przez Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo
Ortopedyczne dla osób szczególnie zainteresowanych ortopedią, traumatologią i szeroko
pojętymi patologiami narządu ruchu. Naszym celem jest przybliżenie podstawowych zagadnień klinicznych związanych z omawianym na konferencji stawem. W pierwszej edycji
konferencji zajęliśmy się stawem kolanowym. Zachęceni dużym zainteresowaniem, postanowiliśmy kontynuować i rozwijać formułę spotkań, spędzając owocny czas na zgłębianiu
wiedzy specjalistycznej. Tym razem zajęliśmy się barkiem. Liczymy, że publikacja ta okaże się dla Was pomocna i już dziś zapraszamy na kolejne edycje konferencji „Co w stawie
trzeszczy?”.
Informacje będą dostępne na stronie internetowej Towarzystwa: http://osto.edu.pl oraz
na Facebooku: https://www.facebook.com/osto.edu

Jeszcze kilka informacji o nas.
Jesteśmy organizacją zrzeszającą ponad 100 najaktywniejszych i najambitniejszych studentów i początkujących lekarzy wiążących swoją przyszłość zawodową z ortopedią
i traumatologią narządu ruchu. Naszym celem, mówiąc najogólniej, jest stwarzanie możliwości rozwoju. Realizujemy to poprzez szeroką współpracę ze wszystkimi ośrodkami ortopedycznymi w Polsce. Dzięki temu udało się nam zorganizować wiele wydarzeń edukacyjnych, takich jak cykl spotkań „Co w stawie trzeszczy?”, warsztaty z ultrasonografii stawu
kolanowego, szycia chirurgicznego, szycia ścięgien, mikrochirurgii, badania klinicznego,
ortotyki. Dodatkowo nasi członkowie, co roku mieli możliwość praktycznej nauki ortopedii
podczas stażów w największych ośrodkach klinicznych w kraju i za granicą.
Dzięki wsparciu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Artroskopowego bierzemy regularnie udział w najważniejszych wy-
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darzeniach ortopedycznych w naszym kraju. Dzięki uprzejmości wielu przychylnych nam
lekarzy pojawiamy się również na licznych sympozjach, zjazdach i konferencjach tematycznych. Coraz częściej otrzymujemy szansę prezentacji wyników naszych badań na zorganizowanych dla nas, bądź przez nas, sesjach studenckich. Efektem aktywności Towarzystwa
jest organizowana w Polsce corocznie od 2017 r. Studencka Konferencja Ortopedyczna.
W ciągu czterech lat, dzięki uczciwej i ciężkiej pracy, ugruntowaliśmy swoją pozycję w polskim środowisku ortopedycznym.
Nadszedł czas, abyśmy na poważnie zajęli się edukacją przyszłych pokoleń lekarzy ortopedów. Zostańmy rezydentami, którzy od pierwszego dnia będą zaskakiwać swoich przełożonych poziomem wiedzy i umiejętnościami,
Zapraszamy do współpracy również Ciebie! Wierzymy, że członkostwo w naszym Towarzystwie umożliwi zawiązanie wielu przyjaźni oraz wpłynie pozytywnie na poziom wiedzy,
a przede wszystkim na jakość opieki medycznej.

Zapraszamy i życzymy interesującej lektury!

Marcin Mostowy
Prezes Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego

lek. Adrian Góralczyk
Były prezes Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego
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1
Zarys anatomii prawidłowej
i podstawowych zależności
anatomicznych
Autorzy: lek. Kacper Ruzik, lek. Maciej Pacholczyk
Nadzór merytoryczny: lek. Robert Pełka, dr hab. n. med. Łukasz Olewnik

W szerokim rozumieniu bark obejmuje trzy połączenia stawowe i dwa czynnościowe, które
wspólnie umożliwiają osiągnięcie największego w ludzkim organizmie zakresu ruchu. Tak postrzegany bark składa się ze stawu mostkowo-obojczykowego (sternoclavicular joint), stawu
barkowo-obojczykowego (acromioclavicular joint) i stawu ramiennego (glenohumeral joint),
a także z przestrzeni podbarkowej (subacromial space) i połączenia łopatkowo-żebrowego
(scapulothoracic joint) (Ryc. 1).

Ryc. 1. Połączenia obręczy kończyny górnej.
(Schemat wzorowany na: Prometeusz: Atlas anatomii człowieka)
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Staw mostkowo-obojczykowy (sternoclavicular joint) stanowi połączenie pomiędzy
obojczykiem a klatką piersiową, jest to również jedyne połączenie pomiędzy szkieletem
osiowym a obręczą kończyny górnej. Powierzchnie stawowe tworzone są przez:
–

koniec mostkowy obojczyka (sternal end of clavicle),

–

wcięcie obojczykowe mostka (clavicular notch).

Powierzchnie stawowe mają kształt siodełkowaty, choć często budowa ta na obojczyku
jest słabo wyrażona. Pomiędzy nimi znajduje się chrzęstno-włóknisty krążek stawowy,
który dzieli jamę stawową na piętra górno-boczne i dolno-przyśrodkowe. Krążek zwiększa
kongruencję stawu, a także, ze względu na swoją sprężystość, zdolny jest do zmniejszenia
sił oddziałujących z kończyny górnej na mostek. Więzadła stabilizujące staw mostkowo
-obojczykowy:
• Mostkowo-obojczykowe przednie (anterior sternoclavicular ligament) – silne pasmo biegnące po przedniej powierzchni torebki stawowej. Zapobiega górnej dyslokacji obojczyka względem mostka. Więzadło to pokryte jest przez mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy.
• Mostkowo-obojczykowe tylne (posterior sternoclavicular ligament) – podobnie jak poprzednie stanowi wzmocnienie torebki stawowej. Jest głównym stabilizatorem zapobiegającym ruchowi do przodu i do tyłu w stawie. Graniczy ono z mięśniami mostkowognykowym i mostkowo-tarczowym.
• Międzyobojczykowe (interclavicular ligament) – nieparzyste więzadło rozpięte pomiędzy częściami przyśrodkowymi obojczyków posiadające również przyczep do krążka
stawowego. Zapobiega dyslokacji obojczyka ku górze.
• Żebrowo-obojczykowe (costoclavicular ligament) – krótkie, grube pasmo rozpoczynające się na górnym brzegu chrząstki pierwszego żebra i kończące się na powierzchni dolnej obojczyka, gdzie znajduje się jednoimienny wycisk dla więzadła. Składa się z dwóch
warstw, pomiędzy którymi znajduje się kaletka maziowa. Większość autorów uznaje to
więzadło za dominujący stabilizator stawu mostkowo-obojczykowego, zapobiegający
ruchom do przodu, tyłu i góry. Za więzadłem przebiega żyła podobojczykowa, natomiast przed nim znajduje się mięsień podobojczykowy.
Dodatkowo staw ten stabilizowany jest przez mięsień podobojczykowy. Warto również zwrócić uwagę na struktury leżące w sąsiedztwie stawu mostkowo-obojczykowego.
Za nim znajdują się: żyła szyjna wewnętrzna, tętnica szyjna wspólna, pień ramienno-głowowy oraz nerwy- błędny i przeponowy (Ryc. 2).
Staw barkowo-obojczykowy jest to połączenie obojczyka z łopatką. Powierzchnie stawowe są utworzone przez:
–

koniec barkowy obojczyka (acromial end of clavicle), stanowiący główkę stawu,

–

wyrostek barkowy (acromion), stanowiący panewkę.
Powierzchnie stawowe ustawione są pochyło w płaszczyźnie czołowej. Koniec

barkowy obojczyka leży na wyrostku barkowym. Wyróżniamy 3 typy końca barkowego
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Ryc. 2. Anatomia stawu mostkowo-obojczykowego.
(Schemat wzorowany na: JT Lee)

obojczyka: typ 1 – kwadratowy, typ 2 – trapezoidalny (najczęstszy) i typ 3 – zaokrąglony.
Pomiędzy powierzchniami stawowymi często występuje krążek stawowy. Według badania przeprowadzonego przez K. Emura krążek może całkowicie lub częściowo przedzielać
jamę stawową, albo nie występować wcale, co jest najczęstszą sytuacją. Krążek może przekształcać staw w połączenie chrząstkozrostowe.
Torebka stawowa jest grubsza z przodu i wzmocniona przez liczne więzadła:
• Więzadło barkowo-obojczykowe górne (superior acromioclavicular ligament) – wzmacnia górną część torebki stawowej. Rozpięte jest pomiędzy górnymi częściami końca
barkowego obojczyka i wyrostka barkowego.
• Więzadło barkowo-obojczykowe może posiadać dodatkowe komponenty: przedni,
tylny i dolny. Funkcją wszystkich jest stabilizacja w płaszczyźnie poprzecznej osi stawu barkowo-obojczykowego. Komponent górny jest jednak zawsze najsilniejszy ze
wszystkich.
• Więzadło kruczo-obojczykowe (coracoclavicular ligament) – nie należy ściśle do stawu
barkowo-obojczykowego, jednakże wpływa znacząco na jego stabilizację. Dzięki niemu łopatka pozostaje jakby zawieszona na obojczyku.
• Więzadło to złożone jest z dwóch silnych pasm: więzadła czworobocznego (trapezoid
ligament) i więzadła stożkowego (conoid ligament). Pierwsze z nich przyczepia się około 3 cm przyśrodkowo od końca barkowego obojczyka, natomiast drugie około 1,5 cm
przyśrodkowo od niego. Więzadło czworoboczne chroni przed nadmierną rotacją ku
tyłowi, natomiast więzadło stożkowate zapobiega rotacji przedniej i ruchom ku górze.
Ważnym elementem stabilizującym staw jest też torebka stawowa, która chroni przed
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nadmiernymi ruchami w płaszczyźnie horyzontalnej, a także nadmiernej rotacji tylnej
wzdłuż długiej osi obojczyka.
Na łopatce występują również więzadła, których oba przyczepy znajdują się bezpośrednio na jej powierzchni. Są to więzozrosty łopatki:
• Więzadło poprzeczne łopatki górne (superior transverse scapular ligament) – struktura
zamykająca wcięcie łopatki w otwór. Pod więzadłem przebiegają żyła i nerw nadłopatkowy, podczas gdy jednoimienna tętnica przebiega nad nim; otwór ten cechuje się
dużą zmiennością anatomiczną, możemy wyróżnić 5 typów kształtów wcięcia, a także
występujące u 18-60% więzadło kruczo-łopatkowe przednie, które stanowi dodatkową ochronę dla nerwu nadłopatkowego chroniąc go przed kontaktem z kostną częścią
wcięcia. Więzadło poprzeczne łopatki górne często ulega skostnieniu, co predysponuje
do wystąpienia zespołu ucisku nerwu nadłopatkowego.
• Więzadło poprzeczne łopatki dolne (inferior transverse scapular ligament) – występujące
u około 60% osób. Podobnie jak poprzednie, może uciskać na nerw nadłopatkowy, czego rezultatem jest zaburzenie w rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym.
• Więzadło kruczo-barkowe (coracoacromial ligament) – wraz z wyrostkami barkowym
i kruczym tworzy tzw. sklepienie stawu ramiennego (Ryc. 3). Uzupełnia ono panewkę
dla głowy kości ramiennej. Więzadło to wykazuje liczne zmienności morfologiczne; według badania Alraddadi i wsp. może składać się z jednego, dwóch lub trzech pasm. Może

Ryc. 3. Anatomia stawu barkowo-obojczykowego.
(Schemat wzorowany na Prometeusz: Atlas anatomii człowieka)
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też przybierać różnorodne kształty: typ szerokopasmowy, Y-kształtny, czworokątny
i najczęstszy wielopasmowy; przy dużej ilości dodatkowych włókien pasmo to zawęża przestrzeń podbarkową, zostawiając tym samym mniej miejsca dla ścięgna mięśnia
nadgrzebieniowego, co może prowadzić do jego uszkodzenia. Funkcją tego więzadła
jest ochrona przed przemieszczeniem się ku górze głowy kości ramiennej.
Staw ramienny (glenohumeral joint) – jest to połączenie kości ramiennej z łopatką. Staw
ten wykazuje największą ruchomość w naszym organizmie, co wiąże się ze zwiększoną podatnością na uszkodzenia (Ryc. 5 i 6).
Powierzchnie stawowe są tworzone przez:
–

głowę kości ramiennej (humeral head) – granicę chrząstki szklistej, która
ją pokrywa, wyznacza szyjka anatomiczna; przekroczona jest ona jedynie
w obrębie bruzdy międzyguzkowej,

–

wydrążenie stawowe łopatki (glenoid cavity).
Warto podkreślić, że w omawianym stawie występuje duża dysproporcja wielkości po-

wierzchni stawowych. Głowa kości ramiennej jest około 3-4 razy większa od wydrążenia
stawowego łopatki, dlatego na jego brzegu znajduje się pierścień z chrząstki włóknistej
– obrąbek stawowy. Jego zadaniem jest między innymi pogłębienie panewki, dzięki czemu
głowa w pewnym stopniu chroniona jest przed zwichnięciem.
Torebka stawowa stawu ramiennego jest strukturą cienką. Wzmocniona jest przez
więzadła oraz ścięgna mięśni rotatorów. Gdy ramię jest opuszczone, torebka tworzy fałd
– zachyłek pachowy. Przyczepia się ona w granicach szyjki anatomicznej i nad górnym końcem bruzdy międzyguzkowej, dzięki czemu tworzy otwór dla ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Ścięgno to rozpoczyna w trzecim miesiącu życia zarodkowego
proces przenikania do środka jamy stawowej i ostatecznie znajduje się we wnętrzu stawu.
Poza wspomnianymi wyżej ścięgnami mięśni rotatorów, torebka wzmocniona jest
również przez klasyczne więzadła, które stanowią bierne stabilizatory stawu ramiennego.
Są to:
• Więzadło kruczo-ramienne (coracohumeral ligament) – rozpoczyna się na bocznej powierzchni wyrostka kruczego i następnie, łącząc się z górną powierzchnią torebki stawowej, rozdziela się, przyczepiając się do guzków mniejszego i większego kości ramiennej. Wzmacnia ono torebkę stawową w miejscu szczeliny rotatorów, czyli przestrzeni
pomiędzy mięśniem nadgrzebieniowym i podłopatkowym. W tym miejscu zespala się
z więzadłem obrąbkowo-ramiennym górnym i otacza ścięgno głowy długiej mięśnia
dwugłowego ramienia. To więzadło stabilizuje również mięsień podłopatkowy (przednia część) i nadgrzebieniowy (tylna część). Pasma więzadła kruczo-ramiennego wraz
z więzadłem obrąbkowo-ramiennym górnym i włóknami ścięgna mięśnia podłopatkowego tworzą kanał, w którym przebiega ścięgno głowy długiej bicepsa, zapobiegając
jego podwichaniu.

O BARKU OD PODSTAW
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• Więzadła obrąbkowo-ramienne (glenohumeral ligaments) – znajdują się stosunkowo
głęboko, wzmacniając ścianę górną, przednią i dolną torebki stawowej. Ich przyczep
początkowy znajduje się na obrąbku stawowym. Wyróżniamy:
–

Więzadło obrąbkowo-ramienne górne – posiada dwa rodzaje włókien: proste, które mają początek na górnej części obrąbka stawowego i skośne, przebiegające od
guzka nadpanewkowego. Pierwsze z nich podążają do guzka mniejszego i bruzdy
międzyguzkowej, tworząc górną część więzadła poprzecznego kości ramiennej,
które rozpięte jest pomiędzy guzkami kości ramiennej. Wpływa ono tym samym na
stabilizację ścięgna głowy długiej bicepsa w bruździe. Drugie z nich przyłączają się
do włókien tzw. rotator cable – crescent complex (brak miana polskiego).

–

Więzadło obrąbkowo-ramienne środkowe – przebiega lekko skośnie do ścięgna
mięśnia podłopatkowego. Ze względu na kształt wyróżniamy kilka typów: liściasty
(najczęstszy), nitkowaty, wielopasmowy lub szczątkowy.

–

Więzadło obrąbkowo-ramienne dolne – składa się z dwóch pasm: przedniego i tylnego. Jest to główny stabilizator stawu ramiennego, który podczas odwodzenia
w stawie ramiennym przypomina mechanizmem hamak. Pomiędzy pasmami więzadła znajduje się zachyłek pachowy.

Kolts i wsp. w swojej pracy opisali również więzadło obrąbkowo-ramienne spiralne,
które przebiega od guzka podpanewkowego łopatki do guzka mniejszego kości ramiennej,
wzmacniając przednią ścianę torebki stawowej w okolicy kości ramiennej.

Ryc. 4. Widok od tyłu na staw ramienny po odjęciu głowy kości ramiennej.
(Schemat wzorowany na Prometeusz: Atlas anatomii człowieka)
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Ryc. 5. Widok na staw ramienny od przodu.
(Schemat wzorowany na Prometeusz: Atlas anatomii człowieka)

W okolicy stawu ramiennego znajduje się kilka kaletek maziowych:
–

kaletka międzyguzkowa – otaczająca ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia zmniejszając tarcie w miejscu jego przebiegu przez bruzdę międzyguzkową,

–

kaletka podbarkowa – zmniejszająca tarcie pomiędzy sklepieniem kruczo-barkowym
a mięśniem nadgrzebieniowym,

–

kaletka podnaramienna – zmniejszająca tarcie pomiędzy mięśniem naramiennym
a guzkiem większym kości ramiennej,

–

kaletka podścięgnowa mięśnia podłopatkowego, która zmniejsza tarcie pomiędzy
brzegiem ścięgna mięśnia podłopatkowego a wyrostkiem kruczym łopatki.
Jak wcześniej wspomniano, torebka wzmocniona jest przez ścięgna mięśni rotujących

głowę kości ramiennej. Wymienione poniżej mięśnie zwyczajowo określa się mianem tzw.
stożka rotatorów (rotator cuff):
–

mięsień podłopatkowy (subscapularis),

–

mięsień nadgrzebieniowy (supraspinatus),

–

mięsień podgrzebieniowy (infraspinatus),

–

mięsień obły mniejszy (teres minor).
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Mięsień podłopatkowy (subscapularis) – składa się z dwóch segmentów: górnego i dolnego
–

przyczep początkowy (PP): dół podłopatkowy,

–

przyczep końcowy (PK): guzek mniejszy kości ramiennej,

–

unerwienie (U): nerwy podłopatkowe,

–

funkcja (F): rotacja wewnętrzna stawu ramiennego.

Mięsień nadgrzebieniowy (supraspinatus):
–

PP: dół nadgrzebieniowy,

–

PK: guzek większy kości ramiennej,

–

U: nerw nadłopatkowy,

–

F: inicjacja odwiedzenia w stawie ramiennym.

Mięsień podgrzebieniowy (infraspinatus):
–

PP: dół podgrzebieniowy,

–

PK: guzek większy kości ramiennej,

–

U: nerw nadłopatkowy,

–

F: rotacja zewnętrzna stawu ramiennego.

Mięsień obły mniejszy (teres minor):
–

PP: brzeg boczny łopatki,

–

PK: guzek większy kości ramiennej,

–

U: nerw pachowy,

–

F: rotacja zewnętrzna stawu ramiennego.

Ryc. 6. Schematyczne przedstawienie przyczepu dystalnego mięśni stożka rotatorów.
Schemat wzorowany na Prometeusz: Atlas anatomii człowieka
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Przedstawiony schemat w sposób uproszczony obrazuje przyczep dystalny ścięgien
mięśni stożka rotatorów (Ryc. 6). Burkhart i wsp. w swojej pracy opisali „Rotator cablecrescent complex”’ twierdząc, iż jest to układ włókien kolagenowych pomiędzy stroną
ścięgnistą górnej części mięśnia podłopatkowego a dolną mięśnia podgrzebieniowego.
Zbudowana jest z pogrubiałych, pasmowatych włókien z półksiężycowatą częścią awaskularną. Dzięki zachowaniu ciągłości w tym przyczepie możliwy jest równomierny rozkład
sił działających na część proksymalną kości ramiennej. Wewnątrz tego kompleksu rozpoczyna się większość uszkodzeń stożka rotatorów, jednak nie wszystkie powodują patologie w zakresie ruchu stawu ramiennego. Bezobjawowe mogą być uszkodzenia w strefie
awaskularnej, bez przerwania końców „rotator cable”. Jeśli końce są zachowane, możliwa
jest prawidłowa transmisja sił działających na głowę kości ramiennej, dzięki czemu pacjent
może posiadać pełen zakres ruchu w stawie ramiennym pomimo uszkodzeń w innych strefach stożka rotatorów (Ryc. 7).

Ryc. 7. Rotator cable-crescent complex (wyjaśnienie w tekście).
Schemat wzorowany na M. Mesiha

Jednym z kluczowych elementów udanej rekonstrukcji stożka rotatorów jest odtworzenie pola przyczepu ścięgien kompleksu „rotator cable”. Ich lokalizację umożliwiła przełomowa praca Aprelevy i wsp. Udowodniono w niej, że przyczep mięśnia nadgrzebieniowego jest większy niż wcześniej sądzono, ponieważ jego włókna mieszają się z włóknami
więzadła poprzecznego kości ramiennej. W kolejnej pracy Mochizuki i wsp. wykazali, że
przyczep dystalny mięśnia nadgrzebieniowego ma kształt trójkątny. W najdłuższym miejscu przyczep miał średnią długość 6,9 ± 1,4 mm, szerokość marginesu przyśrodkowego
wynosiła 12,6 ± 2,0 mm, natomiast bocznego 1,3 ± 1,4 mm.
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Mięsień podgrzebieniowy posiada dwa osobne ścięgna zbudowane z włókien skośnych
i poprzecznych. Mochizuki i wsp. wykazali trapezoidalny kształt przyczepu tego mięśnia.
W najdłuższym miejscu przyczep miał średnią długość 10,2 ± 1,6 mm, szerokość marginesu przyśrodkowego wynosiła 20,2 ± 6,2 mm, natomiast bocznego 32,7 ± 3,4 mm. Warto
również zwrócić uwagę na funkcję górnej części mięśnia podłopatkowego. Generuje on
największy wektor siły, zapewniając równoważenie sił wytwarzanych przez pozostałe
mięśnie stożka. Odpowiada tym samym za prawidłowy balans mięśniowy wewnątrz stożka rotatorów (Ryc. 8).

Ryc. 8. Miejsca przyczepu ścięgien mięśni stożka rotatorów
(czerwony – podłopatkowy, niebieski – nadgrzebieniowy, zielony – podgrzebieniowy).
Schemat wzorowany na T. Mochizuki

Wśród mięśni zaangażowanych w funkcję kompleksu barkowego możemy wyróżnić
mięśnie głębokie (intrinsic muscles), a także powierzchowne (extrinsic muscles). Do pierwszej grupy należą poprzednio opisane mięśnie: podłopatkowy, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy i obły większy. Do grupy powierzchownej należą następujące mięśnie: naramienny, czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny mniejszy,
równoległoboczny większy, dźwigacz łopatki, zębaty przedni, piersiowy mniejszy, piersiowy większy, trójgłowy ramienia, dwugłowy ramienia oraz kruczo-ramienny (Ryc. 9). Poniżej opisano anatomię mięśni grup powierzchownej, natomiast ich funkcja i rola w funkcjonowaniu kompleksu barkowego opisana jest w kolejnym rozdziale.
Mięsień naramienny (deltoid muscle) – największy powierzchowny mięsień barku.
Składa się z trzech części:
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–

obojczykowej – mającej początek na końcu barkowym obojczyka,

–

barkowej – przyczepiającej się do wyrostka barkowego łopatki,

–

grzebieniowej – rozpoczynającej się na brzegu dolnym grzebienia łopatki.

„CO W STAWIE TRZESZCZY?”

Wspólny przyczep końcowy znajduje się na guzowatości naramiennej kości ramiennej.
Unerwiony przez nerw pachowy.
Mięsień czworoboczny (trapezius) – jest to płaski i szeroki mięsień o kształcie trójkąta.
Wspólnie prawy i lewy mięśnie czworoboczne tworzą kształt rombu. Składa się on z trzech
części:
–

zstępującej – rozpoczynającej się na kości potylicznej i wyrostkach kolczystych
kręgów szyjnych i przyczepiających się do bocznej 1/3 obojczyka,

–

poprzecznej – rozpoczynającej się na wyrostkach kolczystych kręgów Th1-Th4
szerokim rozcięgnem i przyczepiających się do wyrostka barkowego łopatki,

–

wstępującej – rozpoczynającej się na wyrostkach kolczystych kręgów Th5-Th12
i kończącej się na grzebieniu łopatki.

Mięsień czworoboczny unerwiony jest przez gałąź zewnętrzną nerwu dodatkowego
i gałązki splotu szyjnego C2-C4.
Mięsień najszerszy grzbietu (iatissimus dorsi) – składa się z czterech części:
–

kręgowej – rozpoczynającej się na wyrostkach kolczystych kręgów Th7-Th12 i powięzi
piersiowo-lędźwiowej,

–

lędźwiowej – rozpoczynającej się na tylnej powierzchni grzebienia biodrowego,

–

żebrowej – rozpoczynającej się na żebrach 9-12,

–

łopatkowej – rozpoczynającej się na kącie dolnym łopatki.
Wspólny przyczep końcowy znajduje się na grzebieniu guzka mniejszego kości ramiennej.

Cały mięsień unerwiony jest przez nerw piersiowo-grzbietowy.
Mięsień równoległoboczny mniejszy (rhomboid minor) – rozpoczyna się on na wyrostkach
kolczystych kręgów C6-C7 i kończy na brzegu przyśrodkowym łopatki powyżej jej grzebienia. Unerwiony jest przez nerw grzbietowy łopatki.
Mięsień równoległoboczny większy (rhomboid major) – rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych kręgów Th1-Th4 i kończy się na brzegu przyśrodkowym łopatki poniżej jej grzebienia. Podobnie jak poprzedni jest unerwiony przez nerw grzbietowy łopatki.
Mięsień dźwigacz łopatki (levator scapulae) – rozpoczyna się na wyrostkach poprzecznych
kręgów C1-C4 i kończy się na kącie górnym łopatki. Unerwiony jest przez nerw grzbietowy
łopatki.
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Ryc. 9. Mięśnie powierzchowne barku (extrinsic muscles).
Schemat wzorowany na Prometeusz: Atlas anatomii człowieka

Mięśnie powierzchowne klatki piersiowej zaangażowane
w pracę kompleksu barkowego:
Mięsień piersiowy większy (pectoralis major) – najbardziej powierzchowny mięsień z tej
grupy. Składa się z trzech części:
–

obojczykowej – rozpoczynającej się na przyśrodkowej części obojczyka,

–

mostkowo-żebrowej – rozpoczynającej się na mostku i chrząstkach żebrowych
żeber 2-6,

–

brzusznej – rozpoczynającej się na blaszce przedniej pochewki mięśnia prostego
brzucha.
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Wszystkie części kończą się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej.
Wspólnie, składowe mięśnia odpowiedzialne są za rotację wewnętrzną stawu ramiennego a także najsilniej go przywodzą.
Mięsień unerwiony jest przez nerw piersiowy przyśrodkowy i boczny.
Mięsień piersiowy mniejszy (pectoralis minor) – jest on przykryty przez poprzednio opisany mięsień. Rozpoczyna się na powierzchni przedniej żeber 3-5 żebra (możliwe jest również występowanie dodatkowej wiązki od żebra drugiego). Przyczep końcowy znajduje się
na wyrostku kruczym.
Mięsień unerwiony jest podobnie jak poprzedni przez nerwy piersiowy przyśrodkowy
i boczny.
Mięsień zębaty przedni (serratus anterior) – składa się z trzech części: górnej, środkowej i dolnej. Wszystkie rozpoczynają się na powierzchni przedniej żeber 1-9, kończą się natomiast:
–

część górna – na kącie górnym łopatki,

–

część środkowa – na brzegu przyśrodkowym łopatki,

–

część dolna – na brzegu przyśrodkowym i kącie dolnym łopatki.

Mięsień ten unerwiony jest przez nerw piersiowy długi.
Mięsień podobojczykowy (subclavius) – wrzecionowaty mięsień rozpoczynający się na
części chrzęstno-kostnej żebra pierwszego. Przyczep końcowy zlokalizowany jest na powierzchni dolnej obojczyka.
Mięsień unerwiony jest przez nerw podobojczykowy.

Mięśnie ramienia (Ryc. 10):
Mięsień dwugłowy ramienia (biceps brachi) – składa się z głowy długiej i krótkiej.
Głowa długa rozpoczyna się na guzku nadpanewkowym i obrąbku stawowym. Ścięgno głowy długiej przebiega śródstawowo, następnie do boku przez bruzdę międzyguzkową.
Głowa krótka rozpoczyna się na wyrostku kruczym łopatki. Obie głowy biegną ku dołowi
łącząc się w wspólny brzusiec. Przyczep końcowy znajduje się na guzowatości kości promieniowej.
Mięsień unerwiony jest przez nerw mięśniowo-skórny.
Mięsień kruczo-ramienny (coracobrachialis) – podobnie jak głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia rozpoczyna się na wyrostku kruczym łopatki, jest on najczęściej zrośnięty
z nią i z mięśniem piersiowym mniejszym. Przyczep końcowy znajduje się na grzebieniu
guzka mniejszego w połowie kości ramiennej.
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Mięsień unerwiony jest przez nerw mięśniowo- skórny, który często przebija go na swoim
przebiegu.
Mięsień trójgłowy ramienia (triceps brachii) – zajmujący tylną powierzchnię ramienia
mięsień składa się z trzech głów. Głowa długa rozpoczyna się na guzku podpanewkowym
łopatki, głowa boczna natomiast na tylnej powierzchni trzonu kości ramiennej powyżej
bruzdy nerwu promieniowego. Głowy te biegną powierzchownie w stosunku do głowy
przyśrodkowej, której początek zlokalizowany jest poniżej bruzdy nerwu promieniowego.
Wspólne ścięgno kończy się na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego kości łokciowej.
Wszystkie głowy unerwione są przez nerw promieniowy.

Ryc. 10. Mięśnie powierzchowne klatki piersiowej i ramienia zaangażowane
w funkcję kompleksu barkowego.
(Schemat wzorowany na Prometeusz: Atlas anatomii człowieka)

Splot ramienny
Splot ramienny utworzony jest przez gałęzie przednie nerwów C5-Th1, jednakże często
w jego powstawaniu biorą udział również gałęzie C4 lub Th2. Gałęzie te tworzą korzenie
splotu, z których następnie powstają trzy pnie. Pień górny powstaje z gałęzi C5 i C6, pień
środkowy z C7, natomiast pień dolny z C8 i Th1. Posiadają one dwie części: tylną i przednią.
W wyniku połączenia wszystkich części tylnych powstaje pęczek tylny. W wyniku fuzji czę-

24

„CO W STAWIE TRZESZCZY?”

ści przednich pnia górnego i środkowego powstaje pęczek boczny, a z samodzielnej części
przedniej pnia dolnego tworzony jest pęczek przyśrodkowy (Ryc. 11).
Z pęczków wywodzą się następujące nerwy:
–

pęczek tylny – nerwy: promieniowy, pachowy, podłopatkowy, piersiowo- grzbietowy,

–

pęczek boczny – nerwy: mięśniowo-skórny, piersiowy boczny, korzeń boczny nerwu
pośrodkowego,

–

pęczek przyśrodkowy – nerwy: łokciowy, piersiowy przyśrodkowy, skórny przyśrodkowy ramienia, skórny przyśrodkowy przedramienia, korzeń przyśrodkowy nerwu pośrodkowego,
Ze względu na topografię splotu dzielimy go na dwie części: nad- i podobojczykową.

Do pierwszej z nich należą nerwy, które odchodzą bezpośrednio z korzeni lub pni splotu
ramiennego. Zlokalizowana jest ona w trójkącie bocznym szyi. W skład części nadobojczykowej wchodzą jedynie gałęzie krótkie:
• Nerw nadłopatkowy – jego włókna zaopatrują mięsień nadgrzebieniowy i mięsień
podgrzebieniowy. Oddaje również gałęzie stawowe. Poza możliwym uszkodzeniem
na swoim przebiegu może być również uciskany przez więzadło poprzeczne łopatki górne, ponieważ przebiega pod nim wraz z żyłą podłopatkową. Jak wspomniano
powyżej, kształt wcięcia łopatki jest bardzo zmienny, co może predysponować do
ucisku nerwu.
• Nerw piersiowy długi – utworzony jest najczęściej przez 2-3 korzenie (C5-C7), które
łączą się na m. pochyłym środkowym. Początkowo biegnie do tyłu od splotu ramiennego, a następnie układa się na mięśniu zębatym przednim, unerwiając go. Ze względu
na powierzchowne położenie, jego porażenie jest dość powszechne. Objawia się ono
odstawieniem łopatki od ściany klatki piersiowej. Mówić możemy wówczas o tzw. łopatce skrzydlatej.
• Nerw grzbietowy łopatki – odpowiedzialny jest za unerwienie mięśnia dźwigacza łopatki, a także mięśni równoległobocznych. Porażenie nerwu występuje rzadko, ponieważ jest on ochraniany przez mięśnie, między którymi przebiega.
• Nerw podobojczykowy – unerwia jednoimienny mięsień. Jego porażenie zwykle jest
skąpoobjawowe.
Do części podobojczykowej należą zarówno gałęzie krótkie, jak i długie splotu. Gałęzie
krótkie, podobnie jak w poprzedniej części, unerwiają mięśnie okolicy obręczy barkowej,
natomiast gałęzie długie odpowiedzialne są za unerwienie części wolnej kończyny dolnej.
Do gałęzi krótkich części podobojczykowej zaliczamy:
• Nerwy podłopatkowe – zazwyczaj wyróżniamy górny i dolny. Unerwiają one mięsień
podłopatkowy oraz najczęściej obły większy.
• Nerwy piersiowe – wyróżniamy boczny i przyśrodkowy. Odchodząc od jednoimiennych pęczków, przechodzą za naczyniami pachowymi (boczny) lub pomiędzy żyłą
i tętnicą (przyśrodkowy). Po podziale na liczne gałęzie mięśniowe, wnikają od tyłu do
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mięśni piersiowych (większego i mniejszego) i unerwiają je. Ich uszkodzenie objawia się
problemami z przywodzeniem w stawie ramiennym.
• Nerw piersiowo-grzbietowy – przebiega po przedniej powierzchni mięśnia podłopatkowego, a następnie mięśnia najszerszego grzbietu, za którego unerwienie jest odpowiedzialny. W przypadku porażenia nerwu upośledzone są ruchy przywodzenia oraz
rotacji wewnętrznej.
• Nerw pachowy – przez wielu klasyfikowany jako najkrótsza gałąź długa splotu ramiennego. Początkowo lokalizować go możemy za tętnicą pachową, przed mięśniem podłopatkowym. Następnie przebiega on przez otwór czworoboczny wraz z tętnicą okalającą ramię tylną. Biegnie wzdłuż szyjki chirurgicznej i dzieli się na gałęzie końcowe.
Utworzone przez niego gałęzie czuciowe zaopatrują skórę okolicy mięśnia naramiennego, natomiast jego gałęzie ruchowe unerwiają mięsień naramienny i obły mniejszy.
Oddaje również gałęzie stawowe – najczęściej dwie, a także gałęzie odpowiedzialne za

Ryc. 11. Powstawanie splotu ramiennego.
(Schemat wzorowany na Prometeusz: Atlas anatomii człowieka)
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unerwienie okostnej proksymalnego końca kości ramiennej. Jego uszkodzenie następuje najczęściej podczas zwichnięcia do przodu i dołu głowy kości ramiennej lub podczas złamania na wysokości szyjki chirurgicznej.
Za unaczynienie tętnicze kończyny górnej odpowiada tętnica podobojczykowa.
Po prawej stronie odchodzi ona od pnia ramienno-głowowego na wysokości stawu mostkowo-obojczykowego, po lewej natomiast jest bezpośrednią gałęzią aorty i odchodzi około
4 cm niżej. Po obu stronach tętnice przebiegają pomiędzy mięśniem pochyłym przednim
a środkowym (Ryc. 12).
Tętnica podobojczykowa kończy się na zewnętrznym brzegu pierwszego żebra, tworząc tętnicę pachową. Tętnica podobojczykowa prawa może również odchodzić jako ostatnie naczynie po stronie lewej – mówimy wówczas o tętnicy błądzącej. Tętnica podobojczykowa oddaje: tętnicę kręgową, tętnicę piersiową wewnętrzną, pień tarczowo-szyjny
(tętnice: tarczowa dolna, nadłopatkowa, poprzeczna szyi), pień żebrowo-szyjny (tętnice:
szyjna głęboka, międzyżebrowa najwyższa). Wykazuje ona wiele zmienności anatomicznych co do miejsc oddawania gałęzi.
Tętnica pachowa – przebiega przez jamę pachową, na brzegu dolnym mięśnia piersiowego większego przedłuża się w tętnicę ramienną. Zaopatruje okolicę barku i ścianę
boczną klatki piersiowej. Podobnie jak poprzednia, posiada wiele wariantów anatomicznych miejsc oddawania gałęzi, fizjologicznie jednak odchodzą od niej następujące tętnice:
piersiowa górna, piersiowo-barkowa, piersiowa boczna, podłopatkowa, okalające ramię –
przednia i tylna. Dwie ostatnie odchodzą w okolicy szyjki chirurgicznej i tworzą zespolenia.
Obie oddają gałęzie wstępujące, które zaopatrują w krew tętniczą staw ramienny i mięsień
naramienny. Bezpośrednim przedłużeniem tętnicy pachowej jest tętnica ramienna, która
stanowi główny pień odżywczy dla części wolnej kończyny górnej.
Tętnica i żyła pachowe wraz z pniami splotu ramiennego tworzą powrózek naczyniowo-nerwowy. W przebiegu powrózka możemy wyróżnić trzy części, które utworzone są
przez skrzyżowanie z mięśniem piersiowym mniejszym:
• Odcinek bliższy – znajduje się za obojczykiem, powyżej brzegu mięśnia piersiowego
mniejszego. W tym odcinku struktury od przyśrodka ułożone są w następujący sposób:
żyła pachowa, tętnica i nieco ku tyłowi splot ramienny.
• Odcinek środkowy – powrózek znajduje się za mięśniem piersiowym mniejszym. Żyła
w dalszym ciągu leży przyśrodkowo, pęczki natomiast otaczają tętnicę ramienną od
boku, przyśrodka i z tyłu.
• Odcinek dalszy – żyła pachowa znajduje się niezmiennie przyśrodkowo, natomiast
z pęczka przyśrodkowego i bocznego tworzą się korzenie nerwu pośrodkowego, które
zamykają tętnicę pachową od przodu.
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Ryc. 11. Schemat unaczynienia okolicy barku ukazujący wzajemny stosunek
nerwów i naczyń tętniczych.
(Schemat wzorowany na Prometeusz: Atlas anatomii człowieka)

W zależności od ruchów wykonywanych w stawie ramiennym, pęczek zbliża się lub oddala od szyjki chirurgicznej i stawu. Podczas prostowania, odwodzenia i rotacji zewnętrznej przybliża się, natomiast oddala się podczas ruchów antagonistycznych.
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Biomechanika
kompleksu barkowego
Autorzy: lek. Ilona Wagner-Olszewska
Nadzór merytoryczny: dr n. med. Sebastian Żabierek

Kompleks barkowy
Kompleks barkowy składa się ze stawu mostkowo-obojczykowego (sternoclavicular joint),
stawu barkowo-obojczykowego (acromioclavicular joint) i stawu ramiennego (glenohumeral
joint), a także z przestrzeni podbarkowej (subacromial space) i połączenia łopatkowo-żebrowego (scapulothoracic joint) (dokładny opis – patrz rozdział 1). Współpraca wszystkich
wymienionych struktur nazywana jest rytmem łopatkowo-ramiennym.

Staw ramienno-łopatkowy
Staw ramienno-łopatkowy jest stawem kulistym. Ze względu na płytką panewkę stawową
łopatki (3-4-krotnie mniejsza od powierzchni stawowej w obrębie głowy kości ramiennej),
możliwe jest uzyskanie szerokiego zakresu ruchomości, jednakże mechanicznie sytuacja
ta jest przyczyną małej stabilności stawu ramiennego – „mechanizmy stabilizacyjne tego
stawu porównuje się do umiejętności foki utrzymującej piłkę na czubku swojego nosa” –
trafnie napisali Peter Brukner i Karim Khan (Kliniczna Med. Sportowa 2011).
Właśnie dlatego stabilizacja kostna wspomagana jest czynnością niekurczliwych struktur okołostawowych – więzadeł obrąbkowo-ramiennych, obrąbka stawowego i torebki
stawowej, a także stabilizatorów czynnych – mięśni stożka rotatorów i mięśni stabilizujących łopatkę.
Do biernych stabilizatorów zalicza się:
• Obrąbek stawowy, który pogłębia wcięcie panewki o 75% w wymiarze górno-dolnym i o
50% w wymiarze przednio-tylnym. Dolna część obrąbka stawowego jest bezpośrednio
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przymocowana do kości (stabilizując głowę kości ramiennej od dołu), górna natomiast
luźno układa się w przestrzeni stawowej tworząc rodzaj „łąkotki” stawu ramiennego.
• Torebkę stawową wzmocnioną przez więzadła obrąbkowo-ramienne: górne (SGHL),
środkowe (MGHL) i dolne (IGHL). Podczas rotacji zewnętrznej wszystkie trzy części
ulegają napięciu, natomiast w rotacji wewnętrznej rozluźniają się. W trakcie odwiedzenia kończyny górnej MGHL i IGHL napinają się, SGHL ulega rozluźnieniu. Podczas
45° odwiedzenia głównym stabilizatorem przednim staje się MGHL. Przy 90° rolę tę
w znacznym stopniu przejmuje IGHL. Pasmo przednie dolnego więzadła obrąbkowo
-ramiennego ogranicza przesunięcie głowy kości ramiennej do przodu, tylne ku tyłowi.
Pozycją powodującą najsilniejsze napięcie więzadeł jest więc odwiedzenie i rotacja zewnętrzna ramienia, która powoduje skręcenie pasma dolnego i tym samym zapobiega
zwichnięciu stawu.
• W płaszczyźnie strzałkowej podczas ruchu zgięcia i wyprostu rolę stabilizatora pełni
również więzadło kruczo-ramienne. Jego tylne pasmo napina się podczas zgięcia kończyny, przednie podczas ruchu wyprostu ramienia.

Osłabiona stabilizacja bierna
• Dysproporcja powierzchni stawowych – duża głowa, mała panewka
• Płytki obrąbek stawowy – zwiększa powierzchnię panewki jedynie o 2 mm w przekroju
przednio-tylnym i o 4,5 mm w przekroju górno-dolnym
• Luźna torebka stawowa (wzmocniona przez: więzadło obrąbkowo-ramienne i więzadło kruczo-ramienne)

→
= konieczność silnej stabilizacji czynnej!

Aby zapewnić prawidłową stabilizację czynną istotna jest prawidłowa kolejność aktywacji poszczególnych mięśni. Ważne jest, aby przed wykonaniem ruchu mięśnie odpowiedzialne za stabilizację elementów kinematycznych zostały pobudzone jako pierwsze.
Pozwala to na prawidłowe prowadzenie ruchu przez pozostałe mięśnie oraz zabezpiecza
połączenia stawowe przed niestabilnością, a tym samym przed urazem (Ryc. 1).
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Ryc. 1. Łańcuch kinematyczny obręczy barkowej.

Przestrzeń podbarkowa
Przestrzeń podbarkowa jest to swoisty kanał dla mięśnia nadgrzebieniowego. Obrzęknięte
w wyniku przeciążenia, stanu zapalnego lub zwyrodnieniowego ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego klinuje się w obrębie kostno-więzadłowego pierścienia i ogranicza swą ruchomość
powodując bolesność oraz aktywuje kaskadę reakcji degenerujących włókna mięśniowe.

Koaptacja
Staw ramienny jest stawem wiszącym, dlatego też niezbędna jest prawidłowa koaptacja
powierzchni stawowych, czyli zapewnienie ich zwartości. Według teorii zaproponowanej
przez Neera funkcję tę pełni ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, które
przyczepiając się do guzka nadpanewkowego obejmuje głowę kości ramiennej i dociska
ją do panewki. Zostało to potwierdzone również przez Andrews’a i współpracowników,
którzy podczas artroskopii stymulowali elektrycznie mięsień dwugłowy powodując docisk
powierzchni stawowych. Głowa długa mięśnia dwugłowego utrzymuje dopasowanie powierzchni stawowych również podczas ruchu zgięcia, co zapewnia stabilizację stawu ramiennego w trakcie podnoszenia ciężkich przedmiotów. Badania wykonane przez zespoły
badawcze Paganiniego, a także Rodosky’ego donoszą o zmniejszeniu przemieszczaniu się
głowy kości ramiennej w płaszczyźnie przednio-tylnej po wywołaniu skurczu mięśnia dwugłowego. Należy jednak zaznaczyć, że opisaną wyżej funkcje ścięgna głowy długiej mięśnia
dwugłowego w obrębie przyczepu bliższego obalają doniesienia wskazujące, że po uszkodzeniu lub tenotomii ścięgna zachowana jest prawidłowa koaptacja i nie obserwuje się zaburzeń stabilności głowy kości ramiennej w obrębie stawu.
W trakcie odwodzenia kończyny górnej zborność powierzchni stawowych zapewniają mięśnie tzw. stożka rotatorów – mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły
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mniejszy i podłopatkowy. Dzięki temu, że wektor generowanej przez nie siły przebiega
dośrodkowo i lekko ku dołowi, dociskowi powierzchni stawowych towarzyszy obniżenie
głowy kości ramiennej. Powoduje to zwiększenie przestrzeni podbarkowej. Ograniczenie
przestrzeni podbarkowej może wynikać również z przyczyn anatomicznych związanych z
typem wyrostka barkowego. Bigliani i współbadacze sklasyfikowali ukształtowanie wyrostka barkowego i wyróżnili jego 3 typy – płaski (12%), zakrzywiony (najczęstszy – 56%)
i hakowaty (29%). Chociaż obecnie jest to przedmiotem dyskusji, według klasycznej literatury dziedziny obecność II i III typu wyrostka barkowego zwiększa ryzyko uszkodzenia
stożka rotatorów. Obecnie znany jest jeszcze 4 typ – odwrócony (3%), w którym nie wykazano zwiększonego ryzyka uszkodzenia mięśni stożka rotatorów.
Przeciwną funkcję pełnią następujące mięśnie: naramienny, głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia, kruczo-ramienny, głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia, obojczykowa część mięśnia piersiowego większego. Podtrzymują one kończynę górną i zapobiegają dyslokacji głowy kości ramiennej ku dołowi podczas przenoszenia ciężkich
przedmiotów. Dominacja tych mięśni może w dłuższej perspektywie spowodować uszkodzenie mięśni stożka rotatorów.
Zaburzenie równowagi sił pomiędzy mięśniem naramiennym i mięśniami stożka rotatorów może powodować nadmierne przesunięcie w górę głowy kości ramiennej i uciśnięcie struktur podbarkowych, szczególnie przy II i II typie wyrostka barkowego według klasyfikacji Biglianiego!

Staw mostkowo-obojczykowy
Staw mostkowo-obojczykowy stanowi jedyne połączenie kostne kończyny górnej z tułowiem. Anatomia oraz stabilizatory bierne stawu mostkowo-obojczykowego zostały omówione w poprzednim rozdziale.
W obrębie tego stawu wyróżniamy ruchy wysuwania (protrakcji) i cofania (retrakcji),
unoszenia i opuszczania oraz ruchy rotacyjne (Ryc. 2, Tab. 1).

Ryc. 2. Ruch obwodzenia obojczyka w stawie mostkowo-obojczykowym.
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Tabela 1. Rodzaje ruchów w obrębie stawu mostkowo-obojczykowego.
Ruch

Zakres

Mięśnie generujące ruch

Protrakcja

30°

mięsień piersiowy mniejszy,
mięsień zębaty przedni

Retrakcja

35°

środkowa część mięśnia czworobocznego,
mięsień najszerszy grzbietu,
mięśnie równoległoboczne

Unoszenie

55°

mięsień dźwigacz łopatki,
górna część mięśnia czworobocznego,
mięśnie równoległoboczne

Opuszczenie

5°

mięsień piersiowy mniejszy,
dolna część mięśnia czworobocznego,
mięsień zębaty przedni

Rotacja tylna

45°

górna i dolna część mięśnia czworobocznego,
mięsień zębaty przedni

45°

mięsień dźwigacz łopatki,
mięsień najszerszy grzbietu,
mięsień piersiowy większy,
mięśnie równoległoboczne

Rotacja przednia

Staw barkowo-obojczykowy
Ruchy obojczyka sprzężone są z ruchami łopatki za sprawą stawu barkowo-obojczykowego. W 1/3 przypadków występuje krążek stawowy poprawiający kongruencję powierzchni
stawowych. Stabilność statyczna zapewniona jest przez torebkę stawową, więzadło barkowo-obojczykowe oraz więzadła kruczo-obojczykowe – stożkowate i czworoboczne. Stabilność dynamiczną zapewniają mięśnie naramienny i czworoboczny.
Staw barkowo-obojczykowy i staw mostkowo-obojczykowy są stawami sprzężonymi –
zachodzące w nich ruchy są ze sobą ściśle zsynchronizowane.

Połączenie łopatkowo-żebrowe
Łopatka w pozycji neutralnej usytuowana jest na przestrzeni od II do VII żebra. Brzeg
przyśrodkowy znajduje się w odległości 5-6 cm od linii wyrostków kolczystych kręgów
piersiowych, kąt dolny o około 7 cm. Dzięki zawieszeniu w tkankach miękkich na klatce
piersiowej doskonale integruje kończynę górną z tułowiem. Stanowi ważne ogniwo przenoszące energię generowaną w obrębie tułowia i kończyn dolnych na kończynę górną.
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W obrębie stawu łopatkowo-żebrowego zachodzą ruchy elewacji, depresji, przywiedzenia, odwiedzenia, rotacji górnej i dolnej, a także przodo- i tyłopochylenia łopatki.
Główne mięśnie rotujące łopatkę to górna i dolna część mięśnia czworobocznego i mięsień zębaty przedni. Każdy z tych mięśni pociąga łopatkę w innym kierunku, jednak działając synergistycznie umożliwiają obrót łopatki (Ryc. 3).

Ryc. 3. Siły działające na łopatkę podczas odwiedzenia.

O patologii w obrębie stawu łopatkowo-żebrowego i dyskinezie łopatki może świadczyć jej nienaturalny, szarpany ruch podczas odwodzenia kończyny, często asymetryczny
do strony przeciwnej. Rodzaje dyskinezy łopatki w zależności od nieprawidłowego ustawienia wokół poszczególnych osi obrotu zostały przedstawione w klasyfikacji Kiblera:

• Typ I – przodopochylenie łopatki z uwidocznieniem kąta dolnego (nieprawidłowe ustawienie wokół osi poziomej).

• Typ II – uwidocznienie brzegu przyśrodkowego łopatki (nieprawidłowe ustawienie wokół osi pionowej).

• Typ III – elewacja łopatki z rotacją dolną – uwidocznienie kąta górnego (oś strzałkowa).
Ruchy protrakcji i retrakcji są połączone z ruchem w obrębie stawów mostkowo-obojczykowych i barkowo-obojczykowych. Kiedy bark jest w retrakcji obojczyk przesuwa się
ku tyłowi. Zwiększa się wówczas kąt między obojczykiem a łopatką do około 70°. W ruchu protrakcji, na przykład w przypadku patologicznego skrócenia mięśnia piersiowego
mniejszego lub głowy krótkiej mięśnia dwugłowego ramienia, obojczyk ustawia się blisko
płaszczyzny czołowej, co powoduje zmniejszenie kąta poniżej 60°. Nadmierna protrakcja
barków ma znaczenie w patogenezie tzw. funkcjonalnego zespołu górnego otworu klatki piersiowej (TOS = thoracic outlet syndrom). Dochodzi w nim do ucisku splotu ramiennego, tętnicy i żyły podobojczykowej, żyły pachowej – co ma miejsce najczęściej w obrębie
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przestrzeni żebrowo-obojczykowej, pomiędzy wyrostkiem kruczym łopatki a mięśniem
piersiowym mniejszym lub pomiędzy mięśniami pochyłymi. Objawy takie jak bóle promieniujące wzdłuż kończyny górnej, parestezje, osłabienie siły mięśniowej, objaw Raynauda
związane są z rodzajem uciśniętych struktur. Mięśnie powodujące protrakcję barków wykazują rozwojową tendencję do przykurczy, którą utrwala się niekorzystnymi nawykami,
nieprawidłowym wykonaniem ruchu lub całkowitym brakiem aktywności fizycznej.
Zaburzenie równowagi sił mięśni kończyny górnej, klatki piersiowej i pleców może być
przyczyną powstania zespołu skrzyżowania górnego (Janda’s Upper Crossed Syndrome).
Jest on wywołany wzmożonym napięciem i skróceniem górnych aktonów mięśnia czworobocznego, dźwigacza łopatki, a także mięśni piersiowych, z jednoczesnym osłabieniem ich
antagonistów zwłaszcza dolnej części mięśnia czworobocznego, mięśnia równoległobocznego i zębatego przedniego. W konsekwencji zaburzonej stabilizacji łopatki dochodzi do
funkcjonalnego zmniejszenia przestrzeni podbarkowej, co generuje uszkodzenie struktur
w jej obrębie (miesienia nadgrzebieniowego, ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia, kaletki podbarkowej).
Tabela 2. Zaburzenie równowagi sił mięśniowych w zespole skrzyżowania górnego
Mięśnie skrócone (hipertoniczne):

Mięśnie osłabione (hipotoniczne):

•• mięśnie piersiowe: większy i mniejszy,
•• mięsień czworoboczny grzbietu, część
zstępująca,
•• mięsień dźwigacz łopatki,
•• mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
•• mięsień naramienny - część przednia,
•• mięsień podobojczykowy,
•• mięsień prosty brzucha, akton górny,
•• mięsień dwugłowy ramienia,
•• rotatory wewnętrzne stawu ramiennego,
•• głębokie prostowniki odcinka szyjnego,
•• mięśnie podpotyliczne.

•• mięsień czworoboczny grzbietu – część
wstępująca i środkowa,
•• mięsień zębaty przedni,
•• mięsień równoległoboczny,
•• mięsień naramienny, część tylna,
•• mięsień trójgłowy ramienia,
•• rotatory zewnętrzne stawu ramiennego,
•• mięśnie pochyłe,
•• prostowniki kręgosłupa w odcinku piersiowym.

Zaburzenie równowagi sił mięśniowych prowadzi do zespołu bólowego związanego
z niestabilnością łopatki oraz konfliktem podbarkowym!
W terapii nieprawidłowego ustawienia i ruchomości łopatki kluczowa jest praca nakierowana na obniżenie patologicznego napięcia w mięśniach skróconych, z jednoczesnym
utorowaniem impulsacji nerwowej oraz aktywacji struktur osłabionych i wyłączonych
z ruchu.
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Zakresy ruchów
Ruch kończyną górną dzięki trzem stopniom swobody odbywa się w trzech płaszczyznach
– strzałkowej, czołowej i poprzecznej. W praktyce klinicznej znany jest system SFTR, który
pozwala w łatwy, czytelny sposób zapisać ruch kończyny górnej, w każdej z tych płaszczyzn
(sagittal, frontal, transverse, rotation) (Tab. 3). Warto zaznaczyć, że pomimo oznaczenia w
systemie SFTR płaszczyzny odwiedzenia jako płaszczyzny czołowej (frontal), tak naprawdę
ruch odwiedzenie ramienia odbywa się w tzw. płaszczyźnie łopatki.
Tabela 3. Normy zakresów ruchu obręczy kończyny górnej wg ISOM i pomiary kątowe w systemie
SFTR.
Płaszczyzna ruchu

Rodzaj ruchu

Symbol

Normy w stopniach

wyprost – 0 – zgięcie

S

50 – 0 – 170

odwodzenie – 0 – przywodzenie

F

170 – 0 – 0

wyprost – 0 – zgięcie

T

30 – 0 – 135

Rotacyjna (rotation)

rotacja zew. – 0 – rotacja wew.

R(F0°)*

60 – 0 – 70

Rotacyjna (rotation)

rotacja zew. – 0 – rotacja wew.

R(F90°)**

90 – 0 – 80

Strzałkowa (sagittal)
Czołowa (frontal)
Poprzeczna (transverse)

*R(F0°) – rotacja badana, kiedy ramię jest w przywiedzeniu
**R(F90°) – rotacja w odwiedzeniu ramienia do 90°.

Ruch odwodzenia
Idealny ruch odwodzenia odbywa się w płaszczyźnie czołowej wokół osi strzałkowej.
Rzadko jednak wykonywany jest w czystej postaci. Funkcjonalnie odbywa się w płaszczyźnie łopatki, czyli około 30° zgięcia.
Możemy podzielić go na trzy fazy w zależności od zaangażowanych połączeń stawowych i złożoności ruchu:
I faza:

0°–60° 		

ruch odbywa się tylko w stawie ramiennym

II faza:

60°–120°

zaangażowanie stawu żebrowo-łopatkowego

III faza: 120°–180°

ruch jest możliwy dzięki ruchom w stawie ramiennym

			

i łopatkowo-żebrowym połączonym z bocznym zgięciem

			

kręgosłupa

Ruch odwodzenia zapoczątkowany jest przez mięsień naramienny i mięsień nadgrzebieniowy. Niemiecki anatom Rudolf Fick już w 1911 roku wyróżnił siedem funkcjonalnych
części mięśnia naramiennego. W zależności od ustawienia osi obrotu poszczególne aktony
mięśnia aktywują się w różnej kolejności, współdziałają ze sobą lub przybierają charakter
antagonistyczny. W pozycji odwodzenia w płaszczyźnie czołowej najszybciej aktywowane
są włókna sektora III oraz niemal jednocześnie IV i V. W pozycji funkcjonalnej (30° zgięcia),
podobnie jak w rotacji zewnętrznej przesunięcie osi obrotu powoduje szybszą reakcję z
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części II mięśnia naramiennego. Natomiast włókna strefy IV i V są pobudzane w pierwszej
kolejności podczas odwodzenia z jednoczesną rotacją wewnętrzną.
Według Andrews’a, Paganiniego i Rodosky’ego podczas odwodzenia ścięgno głowy
długiej mięśnia dwugłowego ramienia dociska głowę kości ramiennej do panewki. Głowa krótka mięśnia dwugłowego, mięsień trójgłowy, mięsień kruczo-ramienny i mięsień
naramienny zapobiegają przemieszczaniu się głowy kości ramiennej. Dolna część torebki
stawowej napina się, jednocześnie rozluźnia się jej górna część. Środkowe i dolne pasmo
więzadła obrąbkowo-ramiennego ulega napięciu, pasmo górne i więzadło kruczo-ramienne ulegają rozluźnieniu. Dochodzi do pofałdowania kaletki podbarkowej.
Podczas ruchu odwodzenia ramienia łopatka wykonuje ruch unoszenia, rotację ku górze, pochylenie ku tyłowi i rotację wokół osi pionowej. Obrazując – kąt dolny łopatki przemieszcza się bocznie, ku górze i ku przodowi zataczając łuk po powierzchni tylnej żeber.
Rotacja łopatki powoduje przesunięcie się wyrostka barkowego ku górze i dośrodkowo
dając miejsce dla guzka większego. Ponadto przesuwa wcięcie panewki pod głowę kości
ramiennej stabilizując ją w odwiedzeniu >90°.
Zakres ruchu odwiedzenia KG = ruch w stawie ramiennym + ruch łopatki w stosunku 2:1
Ruch przywodzenia
W ruchu przywodzenia kończyny górnej aktywują się mięśniowe pary antagonistycznosynergistyczne.
mięsień obły większy				
mięsień najszerszy grzbietu

		
		

mięsień równoległoboczny
mięsień trójgłowy ramienia

Mięsień obły większy współdziała z mięśniem równoległobocznym – mięsień równoległoboczny przytrzymuje łopatkę przed rotacją górną, a w tym czasie mięsień obły większy
przywodzi ramię.
Mięsień najszerszy grzbietu przywodzi ramię jednocześnie powodując ruch obniżający głowę kości ramiennej. Sile tej przeciwdziała dogłowowa siła generowana przez głowę
długą mięśnia trójgłowego utrzymując prawidłowe ustawienie powierzchni stawowych.

Ruch zgięcia
Ruch zgięcia kończyny górnej zapoczątkowany jest przez mięsień naramienny (I, II), kruczo-ramienny i mięsień piersiowy większy (włókna górne). Na początku ruchu mięsień
nadgrzebieniowy kurczy się przyciskając głowę kości ramiennej do panewki. Przy 60°
dochodzi do rotacji obojczyka o około 30° w stawach mostkowo-obojczykowy i barkowo
-obojczykowym. W około 90° zgięcia aktywuje się mięsień czworoboczny i zębaty przedni
angażując staw żebrowo-łopatkowy. Ostatnią fazę zgięcia prowadzą mięsień naramienny,
nadgrzebieniowy, czworoboczny i zębaty przedni. Dochodzi również do bocznego zgięcia
kręgosłupa i pogłębienia lordozy lędźwiowej.
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Ruch wyprostu
Wykonanie wyprostu to zestawienie ruchu w stawie ramienno-łopatkowym z przywiedzeniem łopatki. Zaangażowane w ten proces mięśnie to: mięśnie obłe, mięsień naramienny
(V-VII), mięsień najszerszy grzbietu oraz mięśnie stabilizujące łopatkę – równoległoboczny
i środkowa część mięśnia czworobocznego.

Rotacje
Rotacja zewnętrzna ramienia jest wykonywana przez mięsień podgrzebieniowy i obły
mniejszy. Pomocnicze w tym ruchu są tylne włókna mięśnia naramiennego, a mięsień czworoboczny i równoległoboczny stabilizują łopatkę. Rotacja wewnętrzna natomiast możliwa
jest dzięki aktywacji mięśnia podłopatkowego, piersiowego większego, obłego większego
i najszerszego grzbietu (Ryc. 4). Są one wspomagane przez aktony przednie mięśnia naramiennego.

Ryc. 4. Mięśnie rotujące ramię.

Należy zwrócić uwagę, że dzięki połączeniom kinematycznym rotacja wewnętrzna ściśle współdziała z ruchem przywodzenia ramienia, natomiast rotacja zewnętrzna z jego odwodzeniem. Siły generowane przez rotatory wewnętrzne są większe niż uzyskane podczas
rotacji zewnętrznej.
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Zapamiętaj
1. Kompleks barkowy, to zespół synergistycznie pracujących ze sobą połączeń kinematycznych.
2. Podstawą prawidłowego wzorca ruchowego jest właściwa stabilizacja oraz prawidłowa kolejność aktywacji (timing) mięśni całego łańcucha kinematycznego.
3. Zaburzenie równowagi sił pomiędzy mięśniami stożka rotatorów a mięśniem naramiennym może prowadzić do zmniejszenia przestrzeni podbarkowej i uszkodzenia
mięśni stożka rotatorów.
4. Nadmierna protrakcja barków wynikająca z zaburzenia równowagi sił mięśni uwarunkowanej nieprawidłową postawą może generować objawy tzw. funkcjonalnego
zespołu górnego otworu klatki piersiowej.
5. Aktywacja poszczególnych mięśni podczas ruchów kończyną górną jest zależna od
ustawienia osi obrotu w obrębie stawów kompleksu barkowego i przedziału zakresu
ruchu.
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3
Diagnostyka obrazowa barku
Autorzy: Oliwer Sygacz
Nadzór merytoryczny: dr n. med. Jacek Walawski, dr n. med. Tomasz Madej

Wprowadzenie
Spektakularny postęp w dziedzinie diagnostyki obrazowej zapewnia nam szeroki wachlarz
możliwości w rozpoznawaniu schorzeń i znacznie ułatwia proces diagnostyki. Badania
obrazowe, poza zidentyfikowaniem rodzaju schorzenia, służą nam do określenia jego dokładnej lokalizacji, a także monitorowania postępów leczenia. Należy pamiętać, że badania obrazowe są badaniami dodatkowymi. Proces diagnostyczny należy zawsze zacząć
od zebrania wywiadu, następnie wykonać dokładne badanie fizykalne pacjenta, a dopiero
później dobrać odpowiednią technikę obrazowania. W diagnostyce barku wykorzystujemy
następujące metody:
•

badanie rentgenowskie (RTG),

•

tomografia komputerowa (TK),

•

rezonans magnetyczny (MRI),

•

ultrasonografia (USG).
Poza wyżej wymienionymi metodami, wykonujemy również ich warianty – tomografię

komputerową z rekonstrukcją trójwymiarową (TK 3-D), artrografię TK, artrografię-MR (MRA).
W uproszczeniu, urazy barku możemy podzielić na trzy kategorie: złamania, zwichnięcia oraz urazy chrząstki i tkanek miękkich. W przypadku wstępnej diagnostyki złamań
i zwichnięć najczęściej stosowana jest radiografia konwencjonalna. W złamaniach złożonych i przezstawowych wskazane jest wykonanie tomografii komputerowej. Jej wadą jest
obrazowanie trójwymiarowego obiektu i przeniesienie go na obraz płaski. Superpozycja
poszczególnych warstw kości może prowadzić do wątpliwości diagnostycznych. W obra-
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zowaniu RTG stosujemy liczne projekcje dobierane w zależności od jednostki chorobowej.
Projekcje te, wraz ze wskazaniami, zostaną omówione w dalszej części rozdziału. Uzupełnieniem tej techniki jest wykonanie tomografii komputerowej. Ułatwia ona przestrzenną
lokalizację uszkodzenia kostnego i uwidocznienie wzajemnych relacji odłamów kostnych.
Uszkodzenia tkanek miękkich są wskazaniem do wykonania USG lub MRI w zależności od
uszkodzonej struktury. Badania z wykorzystaniem kontrastu podawanego dostawowo,
czyli artrografia stosowane są w przypadkach, gdy uszkodzenia tkanek widoczne są dopiero po ich separacji w wypełnionym stawie.

Techniki obrazowania
Badanie rentgenowskie (RTG)
Radiografia konwencjonalna jest najczęściej stosowaną metodą oceny zaburzeń kostnych
oraz pośrednio uszkodzeń wewnątrzstawowych. Po urazie zdjęcie RTG jest badaniem obrazowym pierwszego wyboru. Pozwala wykluczyć złamania i zwichnięcia, a w przypadku
uszkodzeń kostnych także określić typ, położenie i rozległość zmiany. Należy pamiętać, że
do prawidłowej oceny powinniśmy wykonać co najmniej dwie prostopadłe do siebie projekcje. W celu dobrego zobrazowania konkretnych struktur istotny jest wybór odpowiednich projekcji. Należy również pamiętać o ograniczeniach każdej z nich. W dalszej części
tego podpunktu omówione zostaną wybrane, najczęściej wykonywane projekcje RTG w
diagnostyce obrazowej szeroko rozumianego barku.

Projekcja AP Grasheya
Pozwala poprawnie ocenić większość urazów w okolicy barku. Przy wykonywaniu tego
zdjęcia pacjent może znajdować się w pozycji leżącej lub stojącej. Tułów zrotowany jest
20-30 stopni w stosunku do lampy RTG, tak aby promień skierowany był na głowę kości
ramiennej, prostopadle do płaszczyzny łopatki (Ryc. 1). Chore ramię powinno pozostawać
w położeniu neutralnym w pełnym wyproście.
Wskazaniami do jej wykonania są podejrzenia złamania głowy i szyjki kości ramiennej,
obojczyka, łopatki, przedniego zwichnięcia, uszkodzenia kostnego Bankarta. Projekcja ta
winna być standardowo wykonywana w przypadku urazu barku. Jej przewagą nad klasycznym AP, gdzie widzimy skos barku, jest lepsze uwidocznienie szczeliny stawowej, co umożliwia dokładną ocenę panewki łopatki, jak i głowy kości ramiennej (Ryc. 2).
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Ryc. 1. Technika wykonywania projekcji AP Grasheya.

Ryc. 2. Obraz RTG prawidłowej okolicy ramienia w projekcji AP Grasheya.

Projekcja Y (przezłopatkowa)
Użyteczna przy obrazowaniu zwichnięć oraz złamań bliższego końca kości ramiennej,
trzonu łopatki, wyrostka kruczego, wyrostka barkowego. Pacjent stoi oparty chorym ramieniem o stół diagnostyczny. Tułów skręcony o 20°. Chore ramię powinno pozostawać w
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ułożeniu neutralnym, a promień skierowany jest w płaszczyźnie łopatki (Ryc. 3 i 4). Projekcja ta uzupełnia zasadę „obrazowania prostopadłego o 90 stopni” i wraz z projekcją AP
Grasheya jest złotym standardem w diagnostyce obrazowej.

Ryc. 3. Technika wykonania projekcji przezłopatkowej.

Ryc. 4. Obraz RTG prawidłowego stawu ramiennego w projekcji Y.
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Projekcja pachowa
Uwidacznia wzajemne położenie głowy kości ramiennej i wydrążenia stawowego łopatki. Użyteczna w obrazowaniu zwichnięcia tylnego lub przedniego stawu ramienno-łopatkowego.
Pozwala również uwidocznić kość barkową – wariant rozwojowy wyrostka barkowego.
Pacjent przyjmuje pozycję siedzącą, ramię jest odwiedzione, kaseta zostaje umieszczona poniżej dołu pachowego (Ryc. 5). Lampa nieznacznie pochylona w kierunku łokcia,
promień skierowany na staw ramienny. Minusem tej projekcji jest wymagane odwiedzenie,
które czasami może być ograniczone w wyniku urazu, bądź u pacjentów z zarastającym
zapaleniem torebki stawowej. W przypadku jego braku wykonuje się modyfikacje projekcji
pachowej – WestPoint lub Lawrence’a (Ryc. 6). Projekcje te są stosunkowo rzadko wykonywane, dlatego nie zostaną omówione w tym rozdziale. W celu poszerzenia wiedzy warto
sięgnąć do pozycji zawartych w bibliografii.

Ryc. 5. Technika wykonania projekcji pachowej.

Ryc. 6. Obraz RTG prawidłowego stawu ramienno-łopatkowego
w projekcji pachowej.
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Projekcja Zanca
Służy do oceny stawu barkowo-obojczykowego. Pacjent ustawiony jest tak jak w projekcji
AP, lampa powinna być pochylona o 15° dogłowowo. Czasami, przy ocenie urazów stawu
barkowo-obojczykowego, wykonuje się zdjęcie AP porównawcze dwóch stawów, dodatkowo zawieszając ciężarki (ok. 3 kg) na przedramionach pacjenta (Ryc. 7).

Ryc. 7. Zawieszone ciężarki (ok. 3 kg).

Na zdjęciu RTG zwracamy uwagę na odległość pomiędzy wyrostkiem kruczym, a obojczykiem, która prawidłowo wynosi 1,0-1,3 cm oraz na szerokość szpary stawowej stawu
barkowo-obojczykowego – prawidłowo 0,3-0,8 cm. Różnica wysokości obojczyka i wyrostka barkowego pozwala nam rozpoznać uszkodzenie więzadeł lub zwichnięcie w stawie
barkowo-obojczykowym (Ryc. 8).
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Ryc. 8. Zdjęcie RTG w projekcji barkowo-obojczykowej.
Widoczne zwichnięcie w stawie barkowo-obojczykowym.

Tomografia komputerowa (TK)
Tomografia komputerowa jest przydatna do obrazowania struktur kostno-stawowych,
a w szczególności złamań wieloodłamowych i przezstawowych. Pozwala ocenić przemieszczenie odłamów, przestrzenne relacje odłamów, obecność złamań kompresyjnych
nie widocznych na klasycznych zdjęciach RTG, czy też obecność uwapnionych lub nieuwapnionych ciał chrzęstno-kostnych w stawie. Jest badaniem z wyboru w przypadkach
podejrzenia zmian nowotworowych i guzopodobnych kości.
Przy pomocy tomografii komputerowej możliwa jest również ocena tkanek miękkich,
jednak TK ustępuje czułością i swoistością badaniu rezonansu magnetycznego. W okolicy
barku, tomografia użyteczna jest również w obrazowaniu stawów mostkowo-obojczykowych w poszukiwaniu zwichnięć. Jej modyfikacje – trójwymiarową rekonstrukcję, wykorzystuje się na przykład w celu lepszego uwidocznienia złamań łopatki i głowy kości ramiennej (Ryc. 9 i 10).
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Ryc. 9. Złamanie podgłowowe kości ramiennej – obraz TK.

Ryc. 10. Rekonstrukcja TK-3D – złamanie podgłowowe
kości ramiennej.

Artrografia TK polega na podaniu środka kontrastowego do jamy stawu, następnie wykonywana jest odpowiednia sekwencja skanów TK. Możemy podzielić to badanie na jednokontrastowe i dwukontrastowe. W Polsce wykonuje się badania jednokontrastowe. Najczęstszym wskazaniem do jego wykonania są: podejrzenie uszkodzenia stożka rotatorów,
obrąbka i torebki stawu w przypadku zwichnięć. Badanie to coraz częściej zastępowane
jest przez artro MR.

Rezonans magnetyczny (MRI)
Technika ta jest badaniem niezbędnym w obrazowaniu tkanek miękkich i zaczyna traktowana być jako „standard”. Wykorzystywana w diagnostyce uszkodzeń obrąbka stawowego, patologii ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, czy też uszkodzeń
stożka rotatorów. W diagnostyce stawu ramiennego, stosuje się trzy płaszczyzny skanowania MRI:
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••osiowa,
••skośna strzałkowa (prostopadła do osi długiej brzuśca mięśnia nadgrzebieniowego),
••skośna czołowa (wzdłuż brzuśca mięśnia nadgrzebieniowego).
Pierwsza z nich – osiowa, szczególnie użyteczna jest w ocenie bruzdy międzyguzkowej, ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, ścięgna miśnia podłopatkowego
i obrąbka stawowego. Dwie pozostałe wykorzystywane są do oceny struktur składających
się na stożek rotatorów, obrąbek, układ mięśniowy i uzupełniają projekcję osiową (Ryc.
11 i 12).

Ryc. 11. Płaszczyzny stosowane w badaniu MRI.
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Ryc. 12. Obraz MRI T1-zależny w płaszczyźnie skośnej czołowej.

Dodatkowo, obrazy uzyskiwane są w trzech sekwencjach. Sekwencja T1-zależna – służy do dokładnej oceny anatomii (Ryc. 13). Sekwencje T2-zależna i PD – (zależna od gęstości protonów) wykorzystywane są do diagnostyki uszkodzenia stożka rotatorów, struktur
kostnych oraz oceny szpary stawowej (Ryc. 14).

Ryc. 13. Obraz MRI T1-zależny w płaszczyźnie osiowej.
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Ryc. 14. Obraz MRI T2- zależny w płaszczyźnie skośnej strzałkowej
na poziomie panewki łopatki.

Artrografia rezonansu magnetycznego (MRA)
Jest to badanie oparte na podobnej zasadzie i wykonywane jak artrografia TK. Pozwala
nam ocenić uszkodzenia w zakresie obrąbka, więzadeł, a także zróżnicować uszkodzenia
całkowite i częściowe stożka rotatorów (Ryc. 15). Wykorzystywana również w diagnostyce zarastającego zapalenia torebki stawowej.

Ryc. 15. Obraz T2-zależny po podaniu dostawowym
kontrastu. Uwidocznione zostało więzadło
obrąbkowo-ramienne, niewidoczne w zwykłym badaniu MRI.
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Badanie to jest często wykonywane w przypadku wątpliwości dotyczących uszkodzenia obrąbka w zwykłym badaniu MRI. Czułość badania bez kontrastu w wykrywaniu uszkodzeń tej struktury to ok. 50%, podczas gdy w artrografii MRI wynosi 98%.

Ultrasonografia (USG)
W badaniu ultrasonograficznym barku wykorzystujemy sondę liniową. W badaniu obrąbka
stawowego niekiedy wykorzystuje się sondę konweksową, która umożliwia lepszą obserwację głębiej położonych struktur. Badanie to ma dla pacjenta liczne korzyści – brak narażenia na promieniowanie jonizujące, krótki czas badania, niższe koszty, brak dyskomfortu
pacjenta związanego z koniecznością przebywania w wymuszonej pozycji i bezruchu lub w
ciasnej przestrzeni w przypadku innych badań. Dla lekarza ogromną zaletą jest możliwość
badania dynamicznego. Duży wpływ na czułość i jakość badania mają umiejętności i doświadczenie osoby wykonującej badanie.
W USG oceniamy:
••ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia wraz z jego pochewką,
••kaletkę podbarkowo-podnaramienną,
••staw barkowo-obojczykowy,
••obrąbek stawowy (głównie część tylną, rzadziej górną),
••stożek rotatorów.
Wskazania do wykonania USG barku w większości przypadków obejmują podejrzenie uszkodzenia struktur stożka rotatorów. Należy pamiętać, że w badaniu stożka rotatorów należy ocenić brzusiec, ścięgno oraz przyczep każdego z mięśni w osi podłużnej i
poprzecznej (Ryc. 16).

Ryc. 16. Przykładowy obraz USG stawu ramiennego. Uwidoczniono
niewielkie uszkodzenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego (strzałka).
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Obrazowanie USG jest bardzo pomocne w razie konieczności wykonania precyzyjnej,
kierowanej iniekcji około- i dostawowej.
Techniki badania poszczególnych struktur aparatem USG stanowią bardzo rozległy temat – patrz bibliografia na końcu rozdziału.

Zapamiętaj
1. Badania obrazowe są badaniami dodatkowymi. Najpierw wywiad, potem badanie kliniczne, a dopiero później diagnostyka obrazowa.
2. RTG jest pierwszym badaniem po urazie.
3. Podejrzenie złamania i zwichnięcia są wskazaniem do wykonania RTG, urazy tkanek
miękkich lub chrząstki do RM lub USG. TK wykonujemy najczęściej w przypadku podejrzenia złamań złożonych i przezstawowych.
4. Badania obrazowe należy zawsze skonfrontować z badaniem klinicznym; pamiętajmy,
żeby leczyć chorego, a nie zdjęcia.

Piśmiennictwo
1. Displaced Proximal Humeral Fractures. Part I. Classification and evaluation. By Charles S. Neer II.
1970.
2. Greenspan A, Beltran J: Diagnostyka obrazowa w ortopedii dla lekarza praktyka. Wyd. III. Warszawa 2018.
3. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. MediPage, Warszawa
2009.

Zdjęcia zawarte w rozdziale pochodzą z zasobów autora i opiekunów merytorycznych.
Zdjęcie 6, zdjęcie 7 dzięki uprzejmości dr n. med. Piotr Przybylski.
Ryciny wykonał Tomasz Stachura
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4
Niestabilność stawu ramiennego
Autorzy: lek. Adrian Góralczyk, Marcin Mostowy
Nadzór merytoryczny: dr n. med. Krzysztof Hermanowicz,
		
dr n. med. Konrad Malinowski

Wprowadzenie
Niestabilnością stawu ramiennego nazywamy nieprawidłowy, nadmierny ruch głowy kości
ramiennej względem panewki podczas aktywnych ruchów barku, powodujący dolegliwości
takie, jak: ból, poczucie dyskomfortu i niepewności. Zgodnie z klasyfikacją Matsena możemy wyróżnić dwa główne typy niestabilności:
TUBS

AMBRI

Traumatic
Unidirectional
Bankart Lesion
Surgery

Atraumatic
Multidirectional
Bilateral
Rehabilitation
Inferior capsular shift

Rozdział ten poświęcony jest niestabilności typu TUBS – powstałej w wyniku urazu,
jednokierunkowej, związanej z charakterystycznymi uszkodzeniami wewnątrz- i zewnątrzstawowymi, zwykle wymagającej interwencji chirurgicznej. Informacje o niestabilności typu AMBRI – nie związanej z konkretnym urazem, wielokierunkowej, często
występującej obustronnie, w której pierwszą linię leczenia stanowi rehabilitacja specjalistyczna, a w przypadku konieczności interwencji chirurgicznej wymagającej zwiększenia napięcia dolnej części torby stawowej, zostaną opisane w dalszej części skryptu.
W ostatnim czasie do dwóch klasycznych skrótów dodano akronim AIOS (Atraumatic, Instability, Overstress, Surgery), charakteryzujący „mikroniestabilność” występującą u osób
uprawiających sporty rzutowe i im podobne, tak zwanych „overhead athletes”.
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Podziału można dokonać również na podstawie kierunku przemieszczania się głowy
kości ramiennej względem panewki. W ten sposób wyróżniamy niestabilność przednią, tylną, dolną oraz wielokierunkową.

Epidemiologia
Niestabilność pourazowa powstaje wskutek zwichnięcia stawu ramiennego, którego
szczyt występowania przypada na drugą i trzecią dekadę życia. 85-95% wszystkich przypadków stanowią zwichnięcia przednie (przednio-dolne), polegające na przemieszczeniu
głowy kości ramiennej do przodu i dołu w stosunku do wydrążenia stawowego łopatki,
które prowadzą do rozwoju tzw. niestabilności przedniej. Zwichnięcia tylne (około 10%)
i dolne (około 1%) są zdecydowanie rzadsze i powodują powstanie jednoimiennych niestabilności.

Czynniki ryzyka
Do najważniejszych czynników ryzyka powtórnego zwichnięcia i rozwoju przewlekłej
niestabilności stawu ramiennego należy wiek, w którym doszło do pierwszego zwichnięcia. W grupie osób, które doznały urazu przed ukończeniem dwudziestego roku życia,
70-100% doświadczy kolejnej dyslokacji, jeśli pozostanie nieleczone. W grupie poniżej
czterdziestego roku życia odsetek ten wynosi około 39%. Pozostałe czynniki ryzyka to
między innymi:
–

płeć męska,

–

rodzaj uprawianego sportu,

–

czas, który upłynął od pierwszego zwichnięcia,

–

uogólniona wiotkość tkanek,

–

obecność uszkodzeń wewnątrz- i zewnątrzstawowych.

Udowodniono, że czynnikiem zmniejszającym ryzyko rozwoju niestabilności jest towarzyszące pierwszorazowemu zwichnięciu złamanie guzka większego kości ramiennej.

Anatomia i biomechanika
Staw ramienny cechuje największa ruchomość spośród wszystkich stawów w ludzkim ciele, lecz odbywa się to kosztem stabilności. Ponad połowa wszystkich zwichnięć stawów
dotyczy tej okolicy. Struktury stabilizujące możemy podzielić na statyczne i dynamiczne:
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STABILIZATORY STATYCZNE STAWU RAMIENNEGO
•

Obrąbek stawowy:
– dwukrotnie zwiększa głębokość panewki poprawiając kongruencję stawu,
– zapewnia stabilizację głowy kości ramiennej poprzez zwiększenie powierzchni kontaktu
z panewką,
– jest miejscem przyczepu więzadeł obrąbkowo-ramiennych.

•

Torba stawowa i więzadła obrąbkowo-ramienne:
– górne (SGHL): zapobiega translacji przedniej oraz dolnej głowy kości ramiennej
w przywiedzeniu,
– środkowe (MGHL): zapobiega translacji przedniej głowy kości ramiennej
w rotacji zewnętrznej i 45-90º odwiedzenia,
– dolne (IGHL): „hamak”, będący głównym stabilizatorem stawu ramiennego;
składa się z dwóch części:
▫▫ przedniej (AIGHL): zapobiega translacji przedniej i dolnej głowy kości ramiennej
w rotacji zewnętrznej i 90º odwiedzenia,
▫▫ tylnej (PIGHL): zapobiega translacji tylnej głowy kości ramiennej w zgięciu i rotacji
wewnętrznej.

•

Przerwa rotatorów (RI): przestrzeń pomiędzy brzegiem przednim mięśnia
nadgrzebieniowego, brzegiem górnym mięśnia podłopatkowego i podstawą
wyrostka kruczego; znaczenie dyskusyjne.

STABILIZATORY DYNAMICZNE STAWU RAMIENNEGO
•

Mięśnie stożka rotatorów:
– dociskają głowę kości ramiennej do panewki podczas aktywnych ruchów barku
zapobiegając migracji dogłowowej – podwichnięciu górnemu.

•

Mięśnie rotatory łopatki:
– zapewniają prawidłowy rytm łopatkowo-ramienny poprzez stabilizację panewki.
Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia (LHBT):
– zapobiega górnemu i przedniemu przemieszczeniu głowy kości ramiennej podczas
aktywnych ruchów barku – dyskusyjne.

•

Patofizjologia i mechanizm urazu
Do rozwoju przewlekłej niestabilności typu TUBS prowadzi uszkodzenie stabilizatorów
statycznych stawu ramiennego, powstałe wskutek urazu pośredniego lub bezpośredniego. Przedstawienie panewki stawu ramiennego w formie tarczy zegara ułatwia lokalizację
potencjalnych uszkodzeń wewnątrz- i zewnątrzstawowych powstałych w wyniku poszczególnych rodzajów zwichnięć oraz upraszcza komunikację pomiędzy osobami zajmującymi
się chirurgią barku (Ryc. 1).
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Ryc. 1. Kierunki przemieszczania głowy kości ramiennej
podczas poszczególnych rodzajów zwichnięć (bark prawy).

Niestabilność przednia:
••jest następstwem zwichnięcia przedniego (przednio-dolnego):
-

mechanizm pośredni: upadek lub wymuszony nadmierny ruch odwiedzionej i zrotowanej na zewnątrz kończyny górnej (najczęściej pozycja 90°- 90°),

-

mechanizm bezpośredni: uderzenie w głowę kości ramiennej od tyłu z jej przemieszczeniem do przodu i dołu względem panewki,

-

szarpnięcie do przodu za ramię (zwykle u młodych kobiet);

••charakterystyczne uszkodzenia po stronie panewki:
-

klasyczne uszkodzenie typu Bankarta (najczęstsze): oderwanie przednio-dolnego kompleksu obrąbkowo-więzadłowego (anterior labrum + AIGHL) z fragmentem
okostnej, co utrudnia samoistne wygojenie,

-

uszkodzenie typu Bankart kostny: złamanie awulsyjne przednio-dolnego fragmentu panewki razem z przednio-dolnym kompleksem obrąbkowo-więzadłowym,
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-

rzadsze odmiany uszkodzenia kompleksu więzadłowo–obrąbkowego po stronie
panewki:
a. uszkodzenie Perthesa: oderwanie przednio-dolnego kompleksu obrąbkowo
-więzadłowego z zachowaniem ciągłości okostnej, co stwarza szansę na samoistne wygojenie,
b. uszkodzenie ALPSA (anterior labral periosteal sleeve avulsion): podobne do uszkodzenia Perthesa, lecz okostna pomimo zachowanej ciągłości „zsuwa się” po kości.
Stwarza to szansę na samoistne wygojenie, lecz istnieje duże ryzyko wgojenia się
kompleksu obrąbkowo-więzadłowego w nieanatomicznej lokalizacji,
c. uszkodzenie GLAD (glenolabral articular disruption): uraz przednio-dolnej części obrąbka wraz z uszkodzeniem chrząstki przednio-dolnej części panewki stawu ramiennego;

••charakterystyczne uszkodzenia po stronie głowy kości ramiennej:
-

uszkodzenie typu HAGL (humeral avulsion of glenohumeral ligaments): oderwanie
kompleksu więzadeł obrąbkowo-ramiennych od głowy kości ramiennej. Łatwe do
przeoczenia w artroskopii. Wykonanie operacji Bankarta w takiej sytuacji prowadzi do nasilenia dolegliwości,

-

uszkodzenie Hill-Sachsa: złamanie kompresyjne, najczęściej tylno-górno-bocznej
części głowy kości ramiennej, powstające w momencie, gdy głowa przemieszcza się
do przodu i poniżej przedniego brzegu panewki. Umiejscowienie „wgniecenia“ znajduje się naprzeciwko uszkodzeń tkanek miękkich przedniej strony stawu. Obecne
w 67-93% przypadków już po pierwszorazowym zwichnięciu przednim. Często towarzyszy mu uszkodzenie typu Bankarta kostnego;

••uszkodzenia towarzyszące niestabilności przedniej:
-

rozciągnięcie przedniej torby stawu ramiennego: według teorii dr. Castagna, już
po pierwszorazowym zwichnięciu stawu ramiennego przednia torba nigdy nie osiąga napięcia sprzed urazu,
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-

uszkodzenie stożka rotatorów: u osób młodszych najczęstszym uszkodzeniem jest
częściowe zerwanie od strony stawowej, tzw. PASTA (partial articular-sided tendon
avulsion) mięśnia podgrzebieniowego, a u osób starszych pełne zerwanie stożka.
Spotkać można także przewlekłe uszkodzenia wszystkich mięśni stożka rotatorów
związane z wytwarzaniem nadmiernych sił stabilizujących,

-

uszkodzenie nerwu pachowego i splotu ramiennego.

Niestabilność tylna:
••powstaje w wyniku zwichnięcia tylnego:
-

mechanizm pośredni: upadek na kończynę górną zgiętą, przywiedzioną i zrotowaną
do wewnątrz,

-

mechanizm bezpośredni: uderzenie w głowę kości ramiennej od przodu z jej przemieszczeniem do tyłu względem panewki,

-

drgawki, porażenie prądem!

••charakterystyczne uszkodzenia:
-

uszkodzenie typu odwróconego Bankarta (reverse Bankart): oderwanie tylno-dolnego kompleksu obrąbkowo-panewkowego (posterior labrum + PIGHL) z fragmentem okostnej, co utrudnia samoistne wygojenie,

-

uszkodzenie typu odwróconego Bankarta kostnego: awulsja tylno-dolnego fragmentu panewki razem z tylnym kompleksem obrąbkowo-więzadłowym,

-

uszkodzenie typu odwróconego Hill-Sachsa (reverse Hill-Sachs = McLaughlin lesion):
złamanie kompresyjne przednio-przyśrodkowej części głowy kości ramiennej powstające w momencie, gdy głowa przemieszcza się do tyłu i uderza w tylny brzeg panewki.

Ryc. 2. Badanie MRI. Przekrój w płaszczyźnie osiowej
obrazujący uszkodzenia typowe dla niestabilności tylnej.
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Różnicowanie
••uogólniona wiotkość stawów,
••niestabilność typu AMBRI,
••dysplazja panewki,
••warianty rozwojowe w badaniach obrazowych:

- otwór podobrąbkowy (sublabral foramen): przestrzeń pomiędzy przednio-górną
częścią obrąbka a brzegiem panewki. Obecny u 12-18,5% pacjentów,

- kompleks Buforda: zastąpienie nieobecnego przednio-górnego obrąbka przez „powrózkowate” więzadło MGHL. Obecny w 1,5-6% zdrowych barków.

Rozpoznanie niestabilności
Wywiad
Chory cierpiący z powodu niestabilności przedniej stawu ramiennego będzie zgłaszał ból
oraz poczucie dyskomfortu i obawy w określonych pozycjach barku. Często jest to tak
zwana pozycja obawy/pozycja 90-90 (90° odwiedzenia i 90° rotacji zewnętrznej). W wywiadzie poda przebyte zwichnięcie przednie stawu, które zreponowało się samoistnie lub
po interwencji lekarskiej. Istotne są pytania o ilość zwichnięć/podwichnięć oraz czas od
ostatniego epizodu, gdyż ułatwia to oszacowanie potencjalnych uszkodzeń wewnątrzstawowych.
Chory cierpiący z powodu niestabilności tylnej stawu ramiennego będzie zgłaszał ból
w rzucie tylnej szpary stawu oraz poczucie dyskomfortu i obawy w pozycji zgięcia, przywiedzenia i rotacji wewnętrznej barku. Dolegliwości mogą nasilać się podczas aktywności
takich, jak: pływanie, wiosłowanie czy wyciskanie sztangi w pozycji leżącej. Podawany
przez pacjenta przebyty epizod drgawek lub porażenia prądem powinien zwrócić szczególną uwagę badającego na możliwość istnienia niestabilności tylnej.

Badanie kliniczne
Celem badania klinicznego jest potwierdzenie istnienia niestabilności i wykluczenie współistnienia innych patologii barku.
Rozpoznanie niestabilności przedniej stawu ramiennego
Aby potwierdzić niestabilność przednią stawu ramiennego należy wykonać 3 manewry,
z których każdy jest kontynuacją poprzedniego:
–

test obawy: chory w pozycji leżącej na kozetce, badany bark w 90° odwiedzenia, łokieć w 90° zgięcia. Badający działając na przedramię kończyny badanej pogłębia rotację zewnętrzną. Test jest dodatni, gdy chory zgłasza obawę, ból lub broni się przed
kontynuacją ruchu (Ryc. 3).
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–

test relokacji: test rozpoczynamy w pozycji, w której pacjent zgłaszał poczucie obawy.
Badający wywiera nacisk na bliższą część ramienia i głowę kości ramiennej skierowany
ku dołowi, w kierunku podłogi. Test jest dodatni, gdy chory odczuwa zmniejszenie dolegliwości i toleruje pogłębianie rotacji zewnętrznej (Ryc. 4).

–

anterior release test: w pozycji maksymalnej rotacji zewnętrznej badający zwalnia rękę
wywierającą nacisk na głowę kości ramiennej, umożliwiając jej podwichnięcie przednie. Test jest dodatni, gdy chory zgłasza poczucie obawy, nasilenie dolegliwości bólowych bądź wystąpienie ostrego bólu (Ryc. 5).

Ryc. 3. Test obawy.

Ryc. 4. Test relokacji.

Ryc. 5. Anterior release test.

O istnieniu niestabilności przednio-dolnej może świadczyć również asymetryczny
objaw bruzdy. Test wykonywany w pozycji stojącej – pacjent rozluźniony, kończyny górne
luźno wzdłuż ciała. Symetrycznie pociągane za przedramiona w kierunku podłogi ukazują
obniżenie i bruzdę między głową kości ramiennej, a wyrostkiem barkowym (Ryc. 6).

Ryc. 6. Badanie objawu bruzdy
(sulcus sign). W tym przypadku
ujemny.
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Dodatni objaw Gageya wskazuje na komponentę niestabilności dolnej. Test ten wykonuje się poprzez ustabilizowanie przez badającego pozycji łopatki pacjenta, a następnie
wykonanie biernego odwiedzenia kończyny zgiętej w łokciu. Możliwość biernego odwiedzenia powyżej 105º wskazuje na niewydolność IGHL.
Rozpoznanie niestabilności tylnej stawu ramiennego
–

test obawy tylnej: pacjent w pozycji siedzącej. Kończyna badana zgięta w stawie ramiennym do 90°, przywiedziona i zrotowana do wewnątrz. Badający wywiera nacisk
wzdłuż osi długiej kończyny próbując przemieścić głowę kości ramiennej do tyłu w stosunku do panewki. Test jest dodatni, gdy chory odczuwa obawę.

–

„Jerk” test: chory w pozycji siedzącej. Badający jedną ręką stabilizuje łopatkę, zaś
drugą, trzymając za łokieć, ustawia kończynę badaną w 90° odwiedzenia i rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym. Wywierając nacisk w osi długiej kości ramiennej badający stopniowo przywodzi kończynę badaną (Ryc. 7). Test jest dodatni, gdy podczas
przywodzenia dochodzi do nagłego szarpnięcia (podwichnięcia) i przemieszczenia
głowy kości ramiennej ku tyłowi.

Ryc. 7. The „Jerk” test.

Wykluczenie niestabilności wielokierunkowej
Niezwykle istotnym elementem badania klinicznego jest zróżnicowanie niestabilności
jednokierunkowej, powstającej zwykle w wyniku urazu, od niestabilności wielokierunkowej, związanej najczęściej z uogólnioną wiotkością stawów. Postępowanie w obu przypadkach znacznie się różni.
O istnieniu niestabilności wielokierunkowej mogą świadczyć symetryczne i łatwe
w badaniu objawy:
–

objaw szuflady,

–

objaw bruzdy (sulcus sign),

–

objaw hyperabdukcji.
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W ocenie wiotkości stawów pomocne może być wykorzystanie skali Beightona.
Informacje o niestabilności wielokierunkowej i sposobie jej rozpoznawania zostaną
opisane w kolejnym rozdziale skryptu.
Wykluczenie uszkodzeń towarzyszących:

- uszkodzenie stożka rotatorów,
- uszkodzenie typu SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior Lesion),
- zaburzenia neurologiczne.

Badania dodatkowe
Celem wykonywania badań dodatkowych w niestabilności typu TUBS jest potwierdzenie
rodzaju niestabilności oraz wykrycie uszkodzeń towarzyszących.
Klasyczne badanie RTG
Wykonywane w projekcjach AP w rotacji neutralnej i wewnętrznej, Y-view i pachowej
pozwala na uwidocznienie dużych uszkodzeń kostnych takich jak Hill-Sachs czy kostny
Bankart (Ryc. 8). Znaczenie badania ograniczone w przypadku przewlekłej niestabilności.

Ryc. 8. Uszkodzenie Hill- Sachsa i kostny Bankart.

Tomografia komputerowa (CT)
Zapewnia najlepsze obrazowanie tkanki kostnej. Umożliwia ocenę ubytków kostnych po
stronie panewki i głowy kości ramiennej. Szczególnie użyteczne jest wykonanie porównawczej CT obu barków z rekonstrukcją trójwymiarową (Ryc. 9-12). Istotne u pacjentów
z wielokrotnymi lub bardzo „łatwymi“ zwichnięciami w wywiadzie.
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Ryc. 9. CT w płaszczyźnie osiowej. Uszkodzenie Ryc. 10. Uszkodzenie Hill Sachsa tylno-górno
typu kostnego Bankarta.
-bocznej części głowy kości ramiennej widoczne
w badaniu CT z rekonstrukcją trójwymiarową (3D).

Ryc. 11. Obraz prawidłowej panewki stawu ramiennego w badaniu CT z rekonstrukcją 3D.

Ryc. 12. CT z rekonstrukcją 3D. Panewka stawu ramiennego po stabilizacji oderwanego
fragmentu kostnego.

Rezonans magnetyczny (MRI)
Zapewnia najlepsze dostępne obrazowanie tkanek miękkich (Ryc. 13). Użyteczne w rozpoznawaniu uszkodzenia typu Bankarta, szczególnie po zastosowaniu kontrastu dostawowo
(artro-MRI). Pozwala na rozpoznanie uszkodzeń towarzyszących: stożka rotatorów, SLAP.
Szczególnie istotne u pacjentów, u których doszło pierwszy raz do zwichnięcia, gdy nie
podejrzewa się ubytków kostnych.
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Ryc. 13. MRI w płaszczyźnie osiowej. Prawidłowy obraz dolnego kompleksu obrąbkowo-więzadłowego.

   Rozpoznanie niestabilności jednokierunkowej

←

   wywiad
   badanie kliniczne

   Wykluczenie niestabilności typu AMBRI

←

   wywiad
   badanie kliniczne

   Wykluczenie uszkodzeń towarzyszących: RC, SLAP, zaburzenia neurologiczne

←

   wywiad + badanie kliniczne
   badania dodatkowe

   Rozpoznanie przyczyny niestabilności TUBS

←

   badanie dodatkowe (CT, MR, artro-MR)

   DECYZJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA
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Proces podejmowania decyzji
Niestabilność przednia
Proces podejmowania decyzji sprowadza się do odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania:
Czy pacjenta należy operować?
••Wczesne leczenie operacyjne powinno być rozważone u pacjentów młodych, aktywnych fizycznie, o dużych wymaganiach życiowych, a także pacjentów z nawracającymi epizodami zwichnięć i podwichnięć barku, które uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie.
••Pacjenci starsi, mniej aktywni fizycznie i zawodowo, o przeciętnych wymaganiach życiowych mogą skorzystać na leczeniu nieoperacyjnym, gdyż ryzyko nawrotów zwichnięć w tej grupie jest zdecydowanie niższe.
Tematem dyskusyjnym jest sposób postępowania po pierwszorazowym zwichnięciu.
Niektóre badania dowodzą, że leczenie operacyjne osób młodych i aktywnych fizycznie jest postępowaniem skutecznym i efektywnym kosztowo w porównaniu do leczenia
zachowawczego, jednakże efektywność takiego postępowania wciąż jest przedmiotem
sporu.
Jaki rodzaj operacji wybrać?
Anatomiczna naprawa przednio-dolnego kompleksu obrąbkowo-więzadłowego (operacja
Bankarta) jest złotym standardem postępowaniem w większości przypadków niestabilności bez dużych uszkodzeń kostnych. Jednakże ostateczny wybór techniki operacyjnej zależy w dużej mierze od czynników warunkujących wysoki odsetek nawrotów niestabilności
po operacjach miękkotkankowych. Istnieją narzędzia ułatwiające podjęcie decyzji:
1. The instability Severity Index Score opracowany przez P. Boileau
System punktowy oparty na przedoperacyjnej ocenie pacjenta, pozwalający na oszacowanie ryzyka nawrotu niestabilności po artroskopowej operacji Bankarta (Tab 1).
ISIS <= 6 pkt – ryzyko nawrotów wynosi około 10 %.
Pacjenci odniosą korzyści z przeprowadzenia operacji Bankarta
ISIS > 6 pkt – ryzyko nawrotów wynosi około 70 %.
Pacjenci powinni zostać zoperowani inną techniką niż operacja Bankarta, np. operacja
Latarjet.
Wadą ISIS jest duża rozbieżność w przyznawaniu punktów za poszczególne kategorie
wśród specjalistów chirurgii barku. Warto wspomnieć, że Roleau i wsp. postulują, iż
procedury kostne mogą zostać rozważone już przy niższych wartościach punktowych
ISIS Score (3/4 pkt).
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Tabela 1. System punktowy oparty na przedoperacyjnej ocenie pacjenta,
Czynnik prognostyczny

Punktacja

Wiek w momencie operacji:
– < 20 roku życia
– > 20 roku życia

2
0

Aktywność sportowa:
– sport zawodowy
– rekreacja lub brak

2
0

Rodzaj sportu:
– kontaktowy lub „over head”
– inny

1
0

Wiotkość barku:
– obecna
– brak

1
0

Hill-Sachs na RTG AP:
– widoczny w rotacji zewnętrznej
– niewidoczny w rotacji zewnętrznej

2
0

Utrata konturu panewki na RTG AP:
– obecna
– brak

2
0

2. Koncepcja uszkodzeń „On-Track, Off-Track“
Omówienie tej specjalistycznej teorii przekracza ramy rozdziału. Czytelników odsyłamy do publikacji wymienionych w bibliografii.
3. Koncepcja istotnych ubytków kostnych
Autorzy koncepcji wprowadzili definicję istotnego ubytku kostnego jako czynnika warunkującego powodzenie operacji Bankarta.
Istotny ubytek kostny definiowany jest jako:
••>= 25%* (ok. 6 mm) ubytek średnicy panewki na wysokości jej dołka
lub
••>= 4 mm głębokość uszkodzenia Hill-Sachsa lub zaangażowane uszkodzenie HillSachsa**
Udowodniono, że w przypadku stwierdzenia takiego ubytku częstość nawrotów niestabilności po operacjach miękkotkankowych sięga 67%. Ocena struktur kostnych wymaga wykonania przedoperacyjnych badań dodatkowych. Szczególnie użyteczne w tej
sytuacji jest porównawcze CT obu barków z rekonstrukcją 3D. Algorytm postępowania
sugerowany przez autorów przedstawiono w tabeli 2. Wartym podkreślenia jest fakt, że

* W literaturze można znaleźć informacje, że ubytki kostne panewki rzędu 12,5-17% również mogą być istotnymi
klinicznie (Tokish et al.).
** zaangażowanym uszkodzeniem Hill-Sachsa nazywamy złamanie Hill-Sachsa, które układa się równolegle do
przedniego brzegu panewki w pozycji „zwichającej”: 90° odwiedzenia i 90° rotacji zewnętrznej (engaging Hill-Sachs).
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Tabela 2. Algorytm postępowania sugerowany przez autorów.
Ubytek kostny
panewki

HSL brak
albo non-engaging

HSL engaging
głębokość 4-7 mm

HSL
deep engaging

< 25%

Bankart

Bankart + reimplissage / Latarjet

Latarjet

> 25 %

Latarjet

Latarjet

Latarjet

operacja Bankarta zarezerwowana jest dla osób bez istotnego ubytku kostnego. Może zostać wykonana również u osób z uszkodzeniem Hill-Sachsa o pośredniej głębokości, lecz
wymaga dodania techniki remplissage. Obecność istotnego ubytku kostnego powinna skłaniać operatora do wykonania procedur kostnych, na przykład operacji Latarjet.
Podsumowanie procesu podejmowania decyzji dotyczących sposobu leczenia

Możliwości leczenia i rokowanie
Leczenie zachowawcze
Fizjoterapia ukierunkowana na poprawę funkcji stabilizatorów dynamicznych stawu ramiennego wiąże się z nieakceptowalnym ryzykiem nawrotu niestabilności u osób młodych.
U osób niekwalifikujących się do zabiegu operacyjnego programy rehabilitacji oparte są na
wzmacnianiu oraz odbudowie równowagi statycznej i dynamicznej mięśni łopatki: zębatego przedniego, równoległobocznych, naramiennego i stożka rotatorów.
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Leczenie operacyjne
Techniki operacyjne wykorzystywane w leczeniu niestabilności przedniej stawu ramiennego możemy podzielić na dwie grupy:
•• procedury miękkotkankowe, wykonywane klasycznie i artroskopowo:
-

operacja Bankarta: z wyboru wykonywana artroskopowo (Ryc. 14). Polega na
anatomicznej naprawie przednio-dolnego kompleksu obrąbkowo-więzadłowego
z wykorzystaniem kotwic mocowanych w odświeżonym brzegu panewki. Powstały
w ten sposób „zderzak” (bumper) wraz z napiętą torebką stawową i więzadłami zapobiegają przemieszczaniu głowy kości ramiennej do przodu.
Jest to technika najmniej inwazyjna, stosunkowo bezpieczna, dlatego też uważana jest za złoty standard postępowania przy braku istotnych ubytków kostnych.
Przy prawidłowej kwalifikacji pacjentów ryzyko nawrotu wynosi około 4%. Wadą
procedury może być ograniczenie rotacji zewnętrznej.
Technika może być wykorzystana również w przypadku niewielkich uszkodzeń
typu Bankart kostny.

Ryc. 14. Artroskopowa operacja Bankarta.
(Dzięki uprzejmości dr n. med. Konrada Malinowskiego)

72

„CO W STAWIE TRZESZCZY?”

-

operacja Bankart-Plus: poza klasyczną naprawą przednio-dolnego kompleksu
obrąbkowo-więzadłowego polega na uzupełnieniu ubytków kostnych brzegu panewki za pomocą allogenicznej demineralizowanej gąbczastej macierzy kostnej.

-

technika remplissage: stosowana łącznie z operacją Bankarta w przypadku współistnienia niestabilności przedniej i uszkodzenia Hill-Sachsa o pośredniej głębokości. Polega na ufiksowaniu ścięgna mięśnia podgrzebieniowego w ubytku kostnym
głowy kości ramiennej za pomocą kotwicy. Technika ta rozwiązuje dwa problemy:
▫▫ zamienia zaangażowane uszkodzenie Hill-Sachsa w uszkodzenie niezaangażowane,
▫▫ pozwala na naprawę uszkodzenia typu PASTA mięśnia podgrzebieniowego, które często towarzyszy niestabilności.
Wadą techniki może być ograniczenie rotacji zewnętrznej stawu ramiennego. Zaleca się rozważne stosowanie tej techniki u „overhead athletes”.

•• procedury kostne, wykonywane na otwarto i artroskopowo:
-

operacja Latarjet: z wyboru najczęściej wykonywana na otwarto. Polega na przeniesieniu wyrostka kruczego razem ze ścięgnem wspólnym na przedni brzeg panewki stawu ramiennego. Istotnym jest fakt, że wyrostek kruczy zostaje wprowadzony na brzeg panewki przez rozwarstwiony w osi długiej mięsień podłopatkowy.
Operacja Latarjet zapewnia potrójny mechanizm działania poprzez:
▫▫ zwiększenie powierzchni kostnej panewki,
▫▫ dociśnięcie dolnej części mięśnia podłopatkowego przez conjoint tendon, co zapobiega przedniej translacji głowy kości ramiennej, (mechanizm zaryglowania),
▫▫ zwiększenie napięcia przedniej torby stawowej.
Technika ta jest nieanatomiczna, trudna technicznie i wymaga manewrowania
w przestrzeni o zwiększonym ryzyku uszkodzenia naczyń i nerwów. Jednakże przy
prawidłowej kwalifikacji pacjentów ryzyko nawrotu niestabilności wynosi poniżej 1%. Niestety technika Latarjet jest powiązana z wysoką częstością występowania choroby zwyrodnieniowej po 10-15 latach.
Operacja Latarjet jest metodą z wyboru w przypadku zabiegów rewizyjnych.

-

Bone block procedure, J-graft procedure: techniki polegające na uzupełnieniu ubytku kostnego przedniego brzegu panewki specjalnie przygotowanymi przeszczepami
kostnymi z innych okolic ciała, na przykład z grzebienia biodrowego. W przeciwieństwie do operacji Latarjet zapewniają wyłącznie zwiększenie powierzchni panewki.

Niestabilność tylna stawu ramiennego jest patologią rzadką, łatwo przeoczaną. Pacjenci z niestabilnością tylną stawu ramiennego trafiają do lekarza późno, często z istniejącymi
istotnymi ubytkami kostnymi. Proces podejmowania decyzji i sposób leczenia tej patologii
przekraczają ramy niniejszego skryptu.
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Zapamiętaj
1. Najczęstszym typem niestabilności stawu ramiennego jest pourazowa niestabilność
przednio-dolna.
2. Aby potwierdzić niestabilność przednią, wykonaj cztery podstawowe testy kliniczne
i wyklucz obecność innych patologii.
3. Oceń ubytek kostny. Dla istotnych ubytków kostnych panewki operacja Latarjet wydaje się lepszym rozwiązaniem.
4. Nie ma złych technik operacyjnych, są tylko złe wskazania (K. M).
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74

„CO W STAWIE TRZESZCZY?”

5
Niestabilność
wielokierunkowa
Autorzy: lek. Aleksandra Sibilska
Nadzór merytoryczny: dr n. med. Adam Kwapisz

Wprowadzenie
Termin „niestabilność wielokierunkowa” (MDI) został po raz pierwszy opisany przez Neera i Fostera w ich pracy z 1980 roku. Kilka lat później zdefiniowali oni MDI jako „objawowe
podwichnięcie lub zwichnięcie stawu ramiennego w trzech kierunkach”. Na podstawie tych
badań stwierdzono, że chorzy z MDI mają objawową (ból, dyskomfort) wiotkość/elastyczność w kierunku przednim, tylnym i dolnym. W 1998 roku Matsen i wsp. zaproponowali
akronim AMBRI (Atraumatic, Multidirectional, Bilateral, good response to Rehabilitation and
sometimes requires Inferior capsular shift) do opisania tego rodzaju niestabilności. Mimo, że
minęło już wiele lat, nadal nie istnieje jedna właściwa definicja MDI.
Obecnie definicja Neera jest najczęściej cytowaną, ale w literaturze pojawiają się też
inne, takie jak patologiczna wiotkość torebki stawowej czy jednokierunkowa niestabilność
z wielokierunkową wiotkością.

Patofizjologia
Etiologia i patomechanizm MDI nadal nie są jasno zdefiniowane. W większości publikacji
przyjmuje się założenie, że patomechanizm jest wieloczynnikowy. W ostatnich doniesieniach uważa się, że główną rolę w rozwoju MDI odgrywa patologia tkanki łącznej – nadmierne rozciągnięcie torebki stawowej, głównie jej dolnej części. Wśród pozostałych możliwych czynników etiologicznych wymienia się m.in. anomalie kostne, np. zmiany w kształcie
panewki czy jej retrowersji.
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Różnicowanie
MDI powinniśmy różnicować z:
• Uogólnioną wiotkością stawową (generalized joint laxity)
Uogólniona wiotkość stawowa, opisywana jako zwiększony zakres ruchów stawów, jest
stanem, na który należy szczególnie zwrócić uwagę ze względu na jej częste współwystępowanie z MDI. Co więcej, rozróżnienie między prawidłową mobilnością/wiotkością
i niestabilnością może być dość trudne, biorąc pod uwagę fakt, że często pacjenci z nadmierną wiotkością mają podobny zakres ruchów w kończynie kontralateralnej, a nie powoduje to objawów niestabilności.
Szacuje się, że u 40-70% pacjentów z MDI występuje uogólniona wiotkość stawowa.
U pacjentów tych nadmiernie elastyczne więzadła obrąbkowo-ramienne i torebka stawowa mogą predysponować do rozwoju MDI.
Do diagnostyki uogólnionej wiotkości stawowej najczęściej wykorzystuje się skalę
Beightona, w której oceniamy:
− przeprost stawów łokciowych wynoszący >10°,
− przeprost stawów kolanowych wynoszący >10°,
− bierne przyciągnięcie kciuka do dłoniowej powierzchni przedramienia,
− bierne odgięcie małego palca ręki do kąta 90° względem zewnętrznej części dłoni,
− dotknięcie pełnymi dłońmi podłoża przy wyprostowanych kolanach.
• Dyskinezą łopatki (scapular dyskinesia)
Dyskinezę łopatki (SD) określa się jako dysfunkcję łopatki zarówno na poziomie statycznym, jak i dynamicznym. W trakcie badania, wzrokowa obserwacja pozycji łopatki
i ruchów powinna uwzględniać zarówno pozycje statyczne, jak i dynamiczne. Ponadto
the scapular assistance test oraz the scapular retraction test mogą być bardzo pomocne
w ocenie wszelkich nieprawidłowości w funkcji łopatki.
• Zespołem Ehlersa-Danlosa (Ehlers Danlos syndrome)
Zespół Ehlersa-Danlosa jest autosomalnie recesywną, dziedziczną, systemową chorobą
tkanki łącznej. Ze względu na zmienną penetrację objawy kliniczne nie zawsze są oczywiste. Nierozpoznana choroba tkanki łącznej koreluje z gorszym wynikiem po stabilizacji chirurgicznej.
• Dystrofią twarzowo-łopatkowo-ramienną FMD
(facioscapulohumeral muscular dystrophy)
Jest to trzecia co do częstości występowania dystrofia mięśniowa, dziedziczona autosomalnie dominująco. Choroba ta ma bardzo charakterystyczną prezentację kliniczną,
z zajęciem mięśni twarzy i asymetrycznie mięśni obręczy barkowej. Początek objawów
ma zwykle miejsce przed dwudziestym rokiem życia.
Identyfikacja wymienionych czynników może mieć zasadniczy wpływ na podejście do
leczenia, poradnictwo dla pacjentów oraz wyniki leczenia.
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Rozpoznanie
Wywiad
Najczęściej zgłaszanymi problemami są: niespecyficzny ból podczas codziennych czynności
oraz poczucie zmniejszenia siły mięśni obręczy barkowej. Pacjenci mogą również skarżyć
się na podwichnięcia lub zwichnięcia. Większość pacjentów nie jest w stanie zidentyfikować jednego konkretnego zdarzenia traumatycznego, które byłoby początkiem problemów
ze stabilnością stawu ramiennego. Innym, kluczowym punktem diagnostyki MDI jest ustalenie, czy niestabilność jest dobrowolna/umyślna. Dobrowolny element niestabilności jest
rzadki, ale leczenie chirurgiczne tych pacjentów ma wyższy wskaźnik niepowodzeń, zwłaszcza że często cierpią oni na współistniejące choroby psychiczne.

Badanie kliniczne
W badaniu klinicznym pomocne są testy:
–

test bruzdy (sulcus sign),

–

test obawy (apprehension test) oraz test relokacji (relocation test),

–

anterior and posterior load and shift test,

–

Neer and Hawkins test.
Dodatkowo należy ocenić, czy nie występuje uogólniona wiotkość stawowa, na przy-

kład za pomocą opisanej wcześniej skali Beightona.

Badania dodatkowe
Badania obrazowe mogą być bardzo pomocnym narzędziem
w rozpoznawaniu niektórych krytycznych patologii w MDI. Zdjęcia RTG, najczęściej przeprowadzane badania obrazowe, należy bezwzględnie wykonywać w trzech projekcjach:
prawdziwe AP (Grashey view), projekcja Y (Neer view) i pachowa. W celu identyfikacji
zmian w tkankach miękkich zaleca się wykonanie badania MRI lub MRA. Należy jednak pamiętać, że żadne zmiany w badaniach obrazowych nie są specyficzne tylko dla pacjentów
z MDI i mogą występować również w innych jednostkach chorobowych.

Proces podejmowania decyzji
o sposobie postępowania
Celem leczenia w MDI jest przywrócenie statycznej i dynamicznej stabilności barku, tak aby
pacjent mógł wykonywać codzienne czynności i/lub być aktywnym fizycznie. Wiek, dominująca kończyna, palenie tytoniu, aktywność sportowa, choroby psychiczne i oczekiwania
pacjentów powinny być brane pod uwagę.
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Powikłania przedoperacyjne można zdefiniować jako nieudane wyniki leczenia, oparte na błędnej diagnozie i błędnym procesie podejmowania decyzji. Jednym z najczęstszych
błędów jest przypisanie objawów pacjenta do MDI lub tzw. MDL (Multidirectional laxity),
a w konsekwencji skupienie terapii na powyższych, zamiast na prawdziwym problemie. Częstym błędem jest także mylenie MDL z MDI.

Możliwości leczenia i rokowanie
Leczenie zachowawcze stanowi tzw. „złoty standard” postępowania w opiece nad pacjentami z MDI. Opiera się na rehabilitacji mającej na celu zwiększenie stabilności i zmniejszenia
objawów. Fizjoterapia powinna trwać co najmniej 6 miesięcy i koncentrować się na pracy
dynamicznych stabilizatorów obręczy barkowej, a także na edukacji pacjentów w zakresie
ryzykownych pozycji i unikania działań zaostrzających objawy. Badania wykazały, że postępowanie nieoperacyjne może być skuteczne w 30- 80% przypadków.
Leczenie chirurgiczne zalecane jest w przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego. Rozważyć należy zastosowanie technik otwartych i artroskopowych. Wśród technik
otwartych „open inferior capsular shift” jest jedną z pierwszych opisanych i wciąż powszechnie praktykowanych procedur chirurgicznych. Polega na zmniejszeniu objętości torby stawowej poprzez nałożenie jej części na siebie, wykonanym z klasycznego, otwartego dostępu. Nawracająca niestabilność jest jednak najczęściej obserwowanym powikłaniem tego
zabiegu opisywanym w literaturze. Odsetek powikłań w postaci nawrotów niestabilności
waha się od 1,5% do nawet 26% leczonych przypadków.
Spośród zabiegów artroskopowych najczęściej przeprowadzaną procedurą jest „pancapsular plication”, czyli zmarszczenie torby stawowej 360° dookoła panewki łopatki. Podobnie jak w przypadku technik otwartych, najczęstszym powikłaniem leczenia artroskopowego jest nawracająca niestabilność. Może to być spowodowane przeoczeniem zmian
towarzyszących (np. Bankart lesion).
Innymi możliwymi powikłaniami leczenia operacyjnego są:
–

ból (stosunkowo często zgłaszana komplikacja po zabiegach stabilizacji, może dotyczyć
nawet połowy pacjentów),

–

opóźniony powrót do sportu (po zabiegach artroskopowych odsetek zawodników powracających do sportu waha się od 22% do 95%; nadal kontrowersyjne jest to, która
technika jest bardziej odpowiednia dla sportowców: prace pozostają niejednoznaczne,
nie faworyzując żadnego z tych podejść),

–

uszkodzenie nerwów (urazy nerwów są stosunkowo rzadkie, mogą się one zdarzyć podczas zwichnięcia oraz w trakcie zabiegu – najbardziej narażone są nerwy pachowe oraz
mięśniowo-skórne),
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–

infekcja (w literaturze brakuje badań oceniających częstość infekcji wyłącznie po zabiegach u pacjentów z MDI – w chirurgii barku najczęściej izolowanym patogenem jest
staphylococcus aureus),

–

sztywność barku (sztywność pooperacyjna jest powikłaniem rzadko spotykanym u pacjentów z MDI – w rzeczywistości tylko kilka badań odnotowało wystąpienie tej komplikacji – w większości przypadków z dobrą reakcją na fizjoterapię).

Zapamiętaj
1. MDI pozostaje jedną z najtrudniejszych diagnoz stojących przed chirurgiem barku.
2. Zawsze należy ocenić uogólnioną wiotkością stawową.
3. Nie ma specyficznych objawów w badaniach, charakterystycznych wyłącznie dla MDI.
4. Złotym standardem leczenia MDI jest leczenie zachowawcze.
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6
Uszkodzenia
stożka rotatorów
Autorzy: lek. Maciej Płachta
Nadzór merytoryczny: lek. Krzesimir Sieczych, lek. Bartosz Dominik

Wprowadzenie
Mówiąc o uszkodzeniach stożka rotatorów warto zapoznać się z podstawową nomenklaturą
dotyczącą tematu:
–

uszkodzenie stożka rotatorów – rotator cuff tear (RCT),

–

uszkodzenie częściowe – partial thickness tear (PTT),

–

uszkodzenie całkowite – full thickness tear (FTT),

–

uszkodzenie nienaprawialne – irreparable rotator cuff tear (IRCT),

–

PASTA = Partial Articular-sided Supraspinatus Tendon Avulsion – częściowe
odstawowe awulsyjne uszkodzenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego

Podział uszkodzeń
Uszkodzenia częściowe
Dr Harvard Ellman dokonał 3-stopniowej klasyfikacji uszkodzeń częściowych w zależności
od lokalizacji uszkodzenia dzieląc je na: odstawowe, odkaletkowe, wewnątrzścięgniste.
W zależności od głębokości uszkodzenia dzielimy je na I, II, III stopnia (Tab. 1).
Klasyfikacja ta jest istotna, ponieważ na jej podstawie podejmuje się decyzje o sposobie
leczenia.
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Ryc. 1. Prawidłowe ścięgno mięśnia
nadgrzebieniowego.

Ryc. 2. Uszkodzenie odstawowe.

Ryc. 3. Uszkodzenie odkaletkowe.

Ryc. 4. Uszkodzenie wewnątrzścięgniste.

Tabela 1. Klasyfikacja uszkodzeń częściowych w zależności od lokalizacji wg Ellmana.
Stopień uszkodzenia dla każdej z lokalizacji
I: <3 mm głębokości / <25% głębokości
II: 3-6 mm głębokości / 25-50% głębokości
III: >6 mm głębokości / >50 % głębokości
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Ryc. 5. Uszkodzenie częściowe odstawowe
I stopnia.

Ryc. 6. Uszkodzenie częściowe odstawowe
II stopnia.

Ryc. 7. Uszkodzenie częściowe odstawowe III
stopnia.

Uszkodzenia całkowite

Ryc. 8. Uszkodzenie całkowite ścięgna mięśnia
nadgrzebieniowego.
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Ze względu na kształt uszkodzenia dzielimy na:

Ryc. 9. Uszkodzenie
C-kształtne.

Ryc. 10. Uszkodzenie
U-kształtne.

Ryc. 11. Uszkodzenie
L-kształtne.

Ryc. 12. Przykład sposobów naprawy uszkodzenia w zależności od jego kształtu.

Ze względu na rozmiar:
– małe (do 1 cm),
– średniej wielkości (1-3 cm),
– duże (3-5 cm),
– masywne (>5 cm lub ≥ 2 ścięgien).

Ryc. 13. Uszkodzenie masywne.
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Uszkodzenia delaminacyjne – wewnątrzścięgniste horyzontalne rozwarstwienie ścięgna
mięśnia nadgrzebieniowego lub podgrzebieniowego, z różnego stopnia retrakcją jednej
z warstw (ryc. 14). Przez długi czas ich rola i częstość występowania były umniejszane.
Obecnie uważa się, że rozwarstwienie towarzyszy aż 40-70% uszkodzeń i niekorzystnie
wpływa na wynik pooperacyjny.
Zaopatrzenia chirurgiczne tego typu uszkodzeń wymaga specyficznego mocowania, co
zostało szerzej opisane w podrozdziale dotyczącym leczenia operacyjnego.

Ryc. 14. Uszkodzenie delaminacyjne.

Uszkodzenia nienaprawialne – o uszkodzeniu nienaprawialnym mówimy, gdy pacjent nie
został zakwalifikowany do operacji ze względu na zbyt duże ryzyko niepowodzenia bądź,
gdy podczas operacji naprawa poprzez bezpośrednią refiksację ścięgna w miejscu jego
natywnego przyczepu na guzku większym okazała się niemożliwa.

Epidemiologia
Uszkodzenia stożka rotatorów zdarzają się częściej niż mogłoby się wydawać. W badaniach kadawerowych znajdowano je w 30% przypadkowo wybranych barków, z tego 40%
stanowiły uszkodzenia całkowite, a 60% częściowe. Jeszcze większą liczbę uszkodzeń
wykazano u pacjentów bezobjawowych przeprowadzając badanie USG – 39%. W grupie
tej stwierdzono 56% uszkodzeń całkowitych i 44% częściowych. Warto zaznaczyć, że częstość uszkodzeń znacznie zwiększa się z wiekiem – można je zaobserwować u 7% badanych w wieku <40 roku życia i aż u 46% pacjentów w wieku >70 roku życia.
Częstość uszkodzeń u osób starszych jest tak duża, że niektórzy badacze uważają je za
naturalny element starzenia się organizmu.

Czynniki ryzyka
W przypadku uszkodzeń stożka rotatorów możemy mówić o określonej charakterystyce
pacjentów w zależności od wieku.
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Osoby młode (20-30 lat):
–

wyczynowi sportowcy rzucający (tzw. throwersi) lub używający ręki ponad głową (tzw.
overhead athletes), a więc: siatkarze, tenisiści, pływacy, bejsboliści itp.,

–

osoby po urazach.

Osoby w średnim wieku (40-50 lat):
–

pracownicy fizyczni: magazynierzy, pracownicy budowlani,

Osoby starsze (60-70 lat):
–

wiek jest największym czynnikiem ryzyka.
W większości są to uszkodzenia degeneracyjne.
Od każdej reguły są wyjątki i zdarzają się zarówno młodzi pacjenci z uszkodzeniami

degeneracyjnymi, jak i starsi z uszkodzeniami urazowymi.
Ponieważ większość urazów dokonuje się w strefie ubogo ukrwionej (tzw. critical zone),
dodatkowymi czynnikami ryzyka są wszelkie stany, w których dochodzi do upośledzenia
mikrokrążenia, a więc między innymi nikotynizm, cukrzyca, hipercholesterolemia, czynniki
genetyczne.

Anatomia i biomechanika
Stożek rotatorów tworzą cztery mięśnie:
–

nadgrzebieniowy,

–

podgrzebieniowy,

–

obły mniejszy,

–

podłopatkowy.
Każdy z tych mięśni ma swoją specyficzną funkcję (nadgrzebieniowy – odwodzenie,

podgrzebieniowy i obły mniejszy – rotacja zewnętrzna, podłopatkowy – rotacja wewnętrzna), natomiast najważniejsza rola mięśni stożka rotatorów wynika z ich wspólnego działania – jest to ustalenie i stabilizacja głowy kości ramiennej w panewce stawu. W uproszczeniu można powiedzieć, że mięśnie stożka rotatorów balansują siłę mięśnia naramiennego,
przez co zapobiegają podwichnięciu górnemu i migracji głowy kości ramiennej w kierunku
do góry i do tyłu. Przy uszkodzeniach, zwłaszcza masywnych, dochodzi do migracji głowy
kości ramiennej w wyżej wymienionym kierunku, a w uszkodzeniu przewlekłym do artropatii opisanej w 1990 r. przez K. Hamadę. Cechy charakteryzujące ten rodzaj zwyrodnienia to,
poczynając od pierwszego stadium, zwężenie przestrzeni podbarkowej, następnie acetabulizacja wyrostka barkowego, zwężenie szpary stawowej stawu ramienno-łopatkowego, aż
do martwicy głowy kości ramiennej i jej górnego podwichnięcia w stadium szóstym.
W zależności od miejsca uszkodzenia danego mięśnia wyróżniamy:
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uszkodzenie kostne,

–

uszkodzenie ścięgna,
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– uszkodzenie połączenia ścięgnisto-mięśniowego,
– niewydolność brzuśca mięśniowego.
Ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego najczęściej ulega uszkodzeniu w odległości około
10 mm od przyczepu do guzka większego kości ramiennej. Ze względu na słabe unaczynienie miejsce to nazywamy critical/avascular zone (ok. 90% uszkodzeń). Nie znaleziono podobnych ubogo unaczynionych stref w pozostałych ścięgnach.
Inne typy uszkodzeń występują rzadziej. Uszkodzenie kostne to najczęściej złamanie
awulsyjne guzka większego/mniejszego (odpowiednio typ IV/V w klasyfikacji Neera). Przyczyną niewydolności brzuśca mięśniowego może być również uszkodzenie neurologiczne
lub stłuszczenie.
Ważnym pojęciem w anatomii stożka rotatorów jest tzw. „footprint”, czyli miejsce przyczepu ścięgien mięśni stożka do głowy kości ramiennej. Ścięgna niejako owijają się wokół
głowy na znacznej powierzchni, co zapewnia siłę tego połączenia. Jest to istotne, ponieważ
w operacjach naprawczych dąży się do jak najdokładniejszego odtworzenia przyczepu pod
względem anatomicznym i biomechanicznym.
Kolejną ważną, anatomiczną strukturą jest tzw. kabel rotatorów (ang. rotator cable).
Po raz pierwszy opisany przez Clarka i Harrymana w 1992 roku, a rok później dokładnie
zbadany i nazwany przez Burkharta. Kabel rotatorów to pęczek włókien ścięgnistych
o grubości około 4,7 mm (sąsiadujące części ścięgna mają grubość ok. 1,8 mm), biegnących
prostopadle w stosunku do ścięgien mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego,
około 15 mm przyśrodkowo od przyczepu dalszego ścięgien. Przyczep początkowy i końcowy znajdują się na głowie kości ramiennej, odpowiednio na przedniej części dla ścięgna
mięśnia nadgrzebieniowego i tylnej części głowy dla ścięgna mięśnia podgrzebieniowego.
Patrząc od góry, kabel rotatorów przypomina półokrąg lub wiszący most i stąd jego nazwa. Burkhart w swojej pracy dowodzi znaczącej roli kabla rotatorów w biomechanice
stawu ramiennego – według niego jest to miejsce zwiększonej wytrzymałości. W wielu
przypadkach, pomimo znacznego uszkodzenia części ścięgna znajdującej się pomiędzy
dwoma przyczepami kabla rotatorów, o ile sam kabel nie został uszkodzony, zapewnia on
mięśniom stożka rotatorów biomechaniczną funkcjonalność. Idea częściowej naprawy masywnych, nienaprawialnych uszkodzeń stożka rotatorów polega na odtworzeniu ciągłości
kabla rotatorów.

Patofizjologia i mechanizm powstawania
Uszkodzenia urazowe stożka rotatorów nie są częste. Warto zaznaczyć, że zdecydowana
większość uszkodzeń spowodowana jest przyczynami przewlekłymi. Istnieją dwie klasyczne teorie wyjaśniające powstawanie przewlekłych uszkodzeń stożka rotatorów. W 1931
roku Ernest Codman zaproponował teorię czynników wewnętrznych. Zakłada ona, że do
uszkodzenia stożka rotatorów dochodzi z powodu związanych z wiekiem mikrourazów,
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przewlekłego stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego, prowadzących do powstawania
nieprawidłowości w strukturze włókien kolagenowych i ich osłabienia, a w konsekwencji
uszkodzenia degeneracyjnego ścięgna. Druga teoria, zwana teorią czynników zewnętrznych, zaproponowana przez Charlesa Neera w 1972 r. dotyczy uwarunkowań anatomicznych i funkcjonalnych sprzyjających powstawaniu konfliktu podbarkowego. Do czynników
zewnętrznych zaliczamy również powtarzające się mikrourazy wynikające z przeciążenia,
na przykład u sportowców rzucających, niestabilności stawu ramiennego czy konfliktu wewnętrznego barku.
Obecnie badacze są zgodni, że powstawanie uszkodzeń stożka rotatorów jest sumą wielu
czynników, a obie wyżej zaproponowane teorie nie wykluczają się, lecz wzajemnie uzupełniają.
W patofizjologii uszkodzeń stożka rotatorów u sportowców rzucających podkreśla się
znaczącą rolę konfliktu wewnętrznego barku (internal impingement). Powstaje on podczas
rzutu w fazie odwiedzenia i rotacji zewnętrznej ramienia – w tej pozycji dochodzi do konfliktowania tylnej części ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego z tylnogórną częścią obrąbka stawowego.

Różnicowanie:
–

uszkodzenia obrąbka stawowego,

–

niestabilność stawu ramiennego,

–

bark zamrożony (u osób starszych),

–

choroba zwyrodnieniowa stawu ramiennego,

–

wapniejące zapalenie stożka rotatorów,

–

jałowa martwica głowy kości ramiennej,

–

choroby kręgosłupa szyjnego,

–

choroby układowe (np. RZS, SLE).
Uszkodzenie stożka rotatorów nie zawsze jest uszkodzeniem izolowanym. Często,

zwłaszcza u sportowców, współistnieje z niestabilnością stawu ramiennego i uszkodzeniem obrąbka oraz więzadeł stawu ramiennego.
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Rozpoznanie
Wywiad
Jak już napisano, uszkodzenia stożka rotatorów bywają bezobjawowe i można je wykryć
u pewnej liczby przypadkowo badanych osób, zwłaszcza starszych. Skupmy się jednak na
pacjentach objawowych.
Najczęstszymi objawami uszkodzenia stożka rotatorów i powodem zgłaszania się pacjentów do lekarza jest ból i osłabienie siły mięśniowej. Ból jest spowodowany stanem
zapalnym kaletki podbarkowej i koreluje z jego nasileniem, nie koreluje natomiast z wielkością uszkodzenia. Jest tępy, rozlany, umiejscowiony poniżej stawu ramiennego, nasila się
podczas unoszenia kończyny ponad głowę (tzw. bolesny łuk), a także w nocy. Osłabienie
siły mięśniowej najczęściej dotyczy ruchów odwodzenia i zgięcia ramienia. Młodsi pacjenci
często w wywiadzie będą podawać uraz lub uprawianie sportu silnie angażującego obręcz
barkową. Pozostałe objawy to sztywność stawu, a nawet pseudoparaliż, definiowany jako
przewlekła niemożność uniesienia ramienia powyżej 90° przy zachowanym biernym zakresie ruchomości.

Badanie kliniczne
Badanie zakresu ruchomości odwodzenia, zginania, rotacji wewnętrznej i zewnętrznej –
zarówno czynnego jak i biernego. Wynik należy porównać z drugą kończyną. Ograniczenie
czynnego zakresu ruchomości przy prawidłowym zakresie biernym świadczy o niewydolności mięśnia. Ograniczenie zarówno zakresu czynnego jak i biernego może świadczyć
między innymi o przykurczach mięśniowych, zmianach zwyrodnieniowych, wadach anatomicznych, barku zamrożonym.
Testy kliniczne w kierunku konfliktu podbarkowego:
–

objaw bolesnego łuku,

–

test Neera,

–

test Hawkinsa–Kennedyego,

–

powtórzenie testów po iniekcji do kaletki podbarkowej leku znieczulającego, na przykład lidokainy – jeśli dolegliwości ustąpiły, jest to dowód na zapalenie kaletki podbarkowej,

–

badanie siły mięśniowej poszczególnych mięśni – zawsze porównujemy z drugą kończyną,

–

mięsień nadgrzebieniowy – test Jobe’a. Pacjenci z uszkodzeniem mięśnia nadgrzebieniowego próbują kompensować uszkodzenie używając mięśni otaczających i przy próbie odwiedzenia ramienia charakterystycznie unoszą do góry bark (shrug sign), zginając
jednocześnie tułów do boku,
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–

mięsień podgrzebieniowy – test rotacji zewnętrznej,

–

mięsień obły mniejszy – test rotacji zewnętrznej w pozycji 90-90,

–

mięsień podłopatkowy – test Lift Off, Belly press test, Bear hug test.

Badania dodatkowe
Badanie podmiotowe i przedmiotowe może sugerować patologię stożka rotatorów, jednak
do postawienia pewnego rozpoznania i podjęcia decyzji o sposobie leczenia, niezbędne jest
wykonanie dodatkowych badań obrazowych.
Badanie RTG w projekcji „AP” i „Y”, mimo, że nie jest badaniem dedykowanym do rozpoznawania uszkodzeń stożka rotatorów, powinno być wykonane w każdym wypadku. Nie
umożliwia ono zobrazowania samych ścięgien, ale pozwala wykluczyć obecność złamania
lub zmiany ogniskowej, uwidacznia zmiany zwyrodnieniowe, zwapnienia w obrębie ścięgien, sklerotyzację guzka większego i zmiany torbielowate w jego obrębie. Projekcja „Y”
pozwala ocenić morfologię wyrostka barkowego łopatki. Dodatkową projekcją jest projekcja „true AP”, zwana również projekcją Grasheya, która cechuje się większą czułością
wykrywania charakterystycznych zmian towarzyszących uszkodzeniu stożka rotatorów
w porównaniu ze standardową projekcją „AP”. Pozwala również na określenie tzw. „critical
shoulder angle” (kąt zawarty między linią przechodzącą przez brzeg wydrążenia stawowego łopatki, a drugą, przecinającą koniec wyrostka barkowego).
Zwiększona wartość tego parametru (>35°) predysponuje do uszkodzeń ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego.
Badaniami, które dokładniej obrazują patologie stożka rotatorów są USG, MRI i MRA
(MRA – artrografia rezonansu magnetycznego, czyli MRI z podaniem kontrastu dostawowo). USG i MRI cechują się porównywalną czułością (65%) i swoistością (92%) w rozpozna-

Ryc. 15. Critical shoulder angle.
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waniu uszkodzeń stożka rotatorów. Jeśli weźmiemy pod uwagę dostępność, cenę i możliwość badania dynamicznego, USG wydaje się być lepszym wyborem z zastrzeżeniem, że:
–

powinno być przeprowadzone dobrej jakości, nowoczesnym aparatem USG,

–

powinno być wykonane przez lekarza doświadczonego w ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego.
Badaniem o najlepszej czułości i swoistości jest MRA – odpowiednio 86% i 96%. Jest

wskazane u pacjentów, u których klinicznie podejrzewamy uszkodzenie stożka rotatorów,
a badanie USG nie uwidoczniło patologii (zdarza się to np. w uszkodzeniach częściowych)
oraz u pacjentów urazowych.
Zarówno w środowisku ortopedów jak i radiologów brakuje jednego algorytmu planowania badań obrazowych przy podejrzeniu uszkodzenia stożka rotatorów. Często jest on
wynikiem osobistych preferencji i doświadczeń danego lekarza.

Ryc. 16. Algorytmu planowania badań obrazowych przy podejrzeniu uszkodzenia stożka
rotatorów oparty o dane z literatury i doświadczenia opiekunów merytorycznych.
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Proces podejmowania decyzji
o sposobie postępowania
Uszkodzenia stożka rotatorów bywają przypadkowym znaleziskiem u bezobjawowych
pacjentów. W związku z tym należy odpowiedzieć na pytanie, czy bezobjawowych pacjentów powinno się leczyć. Warto przyjrzeć się naturalnej historii tych uszkodzeń. Według
badania Denkersa polegającego na biernej, 4,5-letniej obserwacji pacjentów z częściowymi uszkodzeniami stożka rotatorów, tylko 10% z tych uszkodzeń wygoiło się samoistnie,
24% wykazało progresję, z czego 8% do uszkodzeń całkowitych. Znacznie większe ryzyko
progresji wykazywały uszkodzenia >50% grubości ścięgna, w porównaniu z uszkodzeniami
<50% grubości. Uszkodzenia całkowite nie goją się samoistnie. Pomimo tej wiedzy, wśród
lekarzy panuje ogólnie przyjęty konsensus, że bezobjawowych pacjentów nie należy leczyć.
Przejdźmy zatem do pacjentów objawowych, których, bądź co bądź, częściej można
spotkać w gabinecie ortopedycznym. W procesie podejmowania decyzji o sposobie postępowania należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czy dla pacjenta lepsze będzie
leczenie zachowawcze, czy operacyjne? Istnieją osobne kryteria, co do wyboru sposobu
leczenia dla uszkodzeń częściowych i całkowitych, dlatego zostaną one omówione osobno.
Uszkodzenia częściowe
Leczenie zachowawcze daje satysfakcjonujące rezultaty w około 50% przypadków. Czynniki, które skłaniają do wyboru tej metody leczenia to:
–

atraumatyczne uszkodzenie,

–

uszkodzenie w kończynie niedominującej,

–

uszkodzenie obejmujące <50% grubości ścięgna, czyli stopień I i II wg Ellmana,

–

starszy wiek pacjenta >60 roku życia.
Z kolei leczenie operacyjne może przynieść lepszy efekt w następujących sytuacjach:

–

niepowodzenie leczenia zachowawczego,

–

przyczyna urazowa,

–

uszkodzenie w kończynie dominującej,

–

uszkodzenie obejmujące >50% grubości ścięgna – stopień III wg Ellmana,

–

młodszy wiek pacjenta <60 roku życia.
W przypadku sportowców rzucających preferuje się leczenie zachowawcze z kilku po-

wodów:
–

często pozostają skąpo objawowi, nawet mimo rozległych uszkodzeń,

–

z obawy przed niepowodzeniem leczenia operacyjnego i „przesztywnieniem” barku, co
pogarsza wyniki sportowe,

–

leczenie operacyjne wraz z okresem pooperacyjnym powoduje dłuższą absencję zawodnika.
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Uszkodzenia całkowite:
•

•

Leczenie zachowawcze:
–

atraumatyczne uszkodzenie,

–

uszkodzenie w kończynie niedominującej,

–

starszy wiek pacjenta >60 roku życia.

Leczenie operacyjne:
–

niepowodzenie leczenia zachowawczego,

–

przyczyna urazowa,

–

uszkodzenie w kończynie dominującej,

–

młodszy wiek pacjenta <60 roku życia.

W przypadku uszkodzenia całkowitego, kwalifikując pacjenta do operacji, lekarz
powinien z dużą rozwagą ocenić również:
Czy uszkodzenie jest naprawialne?
Jest to istotne pytanie, ponieważ w przypadku uszkodzeń naprawialnych operacja polega
na przyszyciu kikuta ścięgna do miejsca jego anatomicznego przyczepu, natomiast
w przypadku uszkodzeń nienaprawialnych takie postępowanie jest z definicji niemożliwe.
Takiemu pacjentowi należy zaproponować leczenie zachowawcze lub jeden z zabiegów
dedykowanych uszkodzeniom nienaprawialnym, które zostały pokrótce opisane
w następnym podrozdziale.
Czy naprawa uszkodzenia jest obarczona dużym ryzykiem ponownego zerwania?
Można to ocenić uwzględniając klasyfikacje oceniające biologiczną kondycję mięśnia:
–

klasyfikacja Warnera – ocenia objętościowy zanik mięśni w przekroju strzałkowym
w badaniu MRI.

–

klasyfikacja Goutalliera – wskaźnik stłuszczenia mięśnia, do którego dochodzi po
uszkodzeniu. Ocenia stosunek ilości tkanki mięśniowej do tłuszczowej w mięśniach
stożka rotatorów, w przekroju strzałkowym w badaniu MRI.

Tabela 2. Klasyfikacja wg Goutalliera.
Stopień w klasyfikacji Goutalliera

Widok w przekroju strzałkowym w MRI

0

normalny mięsień, bez cech stłuszczenia

1

niewielkie pasma tłuszczu wewnątrz mięśnia

2

stłuszczenie istotne, ale mniej tłuszczu niż mięśnia

3

tyle samo tłuszczu co mięśnia

4

więcej tłuszczu niż mięśnia

Wynik powyżej 2 stopnia w klasyfikacji Goutalliera jest czynnikiem prognostycznym
złego wyniku operacyjnego.
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Ryc. 17. Ryzyko niepowodzenia operacji w zależności
od stopnia w skali Goutalliera.

–

klasyfikacja Patte’a – ocenia retrakcję ścięgna, do której dochodzi po uszkodzeniu
całkowitym. Do oceny wykorzystujemy przekrój czołowy w badaniu MRI.

Długość ścięgna <15 mm jest czynnikiem prognostycznym złego wyniku operacyjnego.

Ryc. 18. Ryzyko niepowodzenia operacji w zależności
od stopnia w klasyfikacji Goutalliera i długości ścięgna
mięśnia nadgrzebieniowego.
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Pozostałe czynniki ryzyka złego wyniku operacyjnego:
–

obecność osteoporozy – ponieważ w operacji rekonstrukcji ścięgno jest mocowane
w miejscu przyczepu przy użyciu implantów (kotwic), słaba jakość kości utrudnia lub
uniemożliwia ich umocowanie,

–

obecność chorób towarzyszących/nałogów upośledzających gojenie: cukrzyca, hipercholesterolemia, nikotynizm,

–

stare, przewlekłe uszkodzenia, ponieważ zazwyczaj cechują się znacznym stłuszczeniem i retrakcją,

–

zaawansowany wiek pacjenta >65 roku życia,

–

uszkodzenie delaminacyjne.

Możliwości leczenia i rokowanie
Sposoby leczenia zachowawczego są podobne w przypadku uszkodzeń częściowych i całkowitych, dlatego zostaną opisane łącznie dla obu grup. Sposoby leczenia operacyjnego
natomiast różnią się i zostaną opisane oddzielnie.
Leczenie zachowawcze powinno trwać 3-6 miesięcy.
Leczenie farmakologiczne: leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.
Leczenie rehabilitacyjne: Jest najważniejszym elementem leczenia zachowawczego. Ma
na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych pacjenta, poprawę zakresu ruchu, wzmocnienie mięśni obręczy barkowej i przede wszystkim poprawę biomechaniki ruchu.
Iniekcje steroidowe: glikokortykosteroidy działają objawowo, zmniejszając dolegliwości
bólowe jednorazowo na około 2-3 miesiące, jednak nie sprzyjają gojeniu uszkodzeń stożka
rotatorów. Podawanie tych środków dostawowo jest przeciwwskazane ze względu na ich
toksyczne działanie względem ścięgien. Jeżeli pacjentowi towarzyszą silne dolegliwości
bólowe, uniemożliwiające podjęcie rehabilitacji, dopuszcza się podawanie steroidów do
przestrzeni podbarkowej, aby zmniejszyć stan zapalny kaletki. Jeżeli po 2-3 miesięcznej
rehabilitacji dolegliwości nie ustępują, można wykonać drugą iniekcję, po kolejnym niepowodzeniu należy zaproponować pacjentowi leczenie operacyjne.
Iniekcje osocza bogatopłytkowego w miejsce uszkodzenia. Najnowsze badania zdają
się potwierdzać skuteczność PRP w badanych zmiennych takich jak: potencjał gojenia,
zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawa wyniku funkcjonalnego. Wciąż jednak brak
jest jasnych konkluzji co do skuteczności stosowania tej metody.
Terapia multipotentnymi komórkami macierzystymi: na ten moment wydaje się być tylko
i aż piękną wizją przyszłości.
Leczenie operacyjne: Obecnie, w zdecydowanej większości przypadków, leczenie operacyjne uszkodzeń stożka rotatorów jest wykonywane artroskopowo.
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Leczenie operacyjne uszkodzeń częściowych:
–

debridement, czyli artroskopowe „czyszczenie” miejsca uszkodzenia, może być połączone z bursektomią, czyli wycięciem kaletki podbarkowej. Zabieg jest skuteczny
i mało inwazyjny. Wskazany u pacjentów z uszkodzeniem stopnia I, II w skali Ellmana.

–

akromioplastyka – wykonywana jest u pacjentów z nieprawidłową morfologią wyrostka barkowego i uszkodzeniami zlokalizowanymi odkaletkowo. Powoduje dekompresję
przestrzeni podbarkowej. Obecnie wykonywanie jest kontrowersyjne. W wielu badaniach pooperacyjne wyniki kliniczne pacjentów poddanych zabiegowi debridementu
i akromioplastyki nie wykazały wyższości względem wyników osiąganych przez pacjentów poddanych jedynie debridementowi. Podobnie jak leczenie zachowawcze, debridement +/- akromioplastyka cechują się satysfakcjonującymi wynikami klinicznymi,
poprawiają funkcjonowanie i zmniejszają dolegliwości bólowe pacjentów z uszkodzeniami <50% grubości. Trzeba jednak mieć na uwadze, że obie metody leczenia nie zapobiegają ryzyku progresji uszkodzenia.
Naprawa jest wskazana w przypadku uszkodzeń częściowych III stopnia w skali Ellma-

na (>50% grubości), choć niektórzy autorzy zalecają naprawę już przy uszkodzeniu sięgającym 35% grubości. Wyjątkiem od tej reguły są sportowcy rzucający, u których naprawa
jest wskazana dopiera przy uszkodzeniach powyżej 75% grubości (ze względów przytoczonych we wcześniejszej części rozdziału). Istnieją dwie techniki naprawy – tzw. transtendon
i konwersja do pełnego uszkodzenia z rekonstrukcją. Badania nie wykazały wyższości żadnej z technik, obie zapewniają dobry wynik pooperacyjny.
–

technika „transtendon” – implant wkręcany jest w obrębie „footprintu”, nici wiązane są
na mięśniu, w przestrzeni podbarkowej.

Ryc. 19. Leczenie operacyjne metodą „transtendon”.

–

konwersja do pełnego uszkodzenia –przebiega podobnie do naprawy pełnych uszkodzeń, nie będzie więc omawiana osobno.
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Leczenie operacyjne uszkodzeń całkowitych
Leczenie operacyjne uszkodzeń całkowitych polega na umocowaniu oderwanego ścięgna
w miejscu jego anatomicznego przyczepu przy użyciu implantów (kotwic). Istnieje na to
kilka sposobów. Najstarszym typem jest mocowanie za pomocą pojedynczego rzędu kotwic (ang. single-row), nowszą metodą jest użycie dwóch rzędów kotwic (ang. double-row),
a najnowocześniejszą jest użycie dwóch rzędów kotwic z dodatkowym opasaniem kikuta
ścięgna nićmi (ang. transsosseus equivalent suture anchor repair lub double-row suture bridge).

Ryc. 20. Mocowanie za pomocą pojedynczego
rzędu kotwic –„single-row”.

Ryc. 21. Mocowanie za pomocą dwóch
rzędów kotwic – „double-row”.

Ryc. 22. Mocowanie za pomocą dwóch rzędów kotwic
z dodatkowym opasaniem kikuta ścięgna nićmi –
„double-row”.
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Powstało wiele prac debatujących nad tym, który sposób umocowania jest najbardziej
korzystny, w których wykazano, że mocowanie „double-row” ma przewagę nad „single
-row” w następujących właściwościach:
––umożliwia pokrycie większej powierzchni „footprintu”,
––w badaniach biomechanicznych potrzeba większej siły do zerwania takiego połączenia,
––zapewnia lepszą szczelność połączenia, ograniczając penetrację płynu stawowego
w miejsce gojenia,
––zapewnia szybsze gojenie,
––zapewnia bardziej zbliżoną do naturalnej biomechanikę połączenia.
Jednak co najważniejsze, dotychczas w żadnym badaniu nie wykazano przewagi klinicznej połączenia „double-row” względem „single-row” dla uszkodzeń o wielkości poniżej 3 cm.

Ryc. 23. Mobilizacja ścięgna.

Poniżej i na następnej stronie przedstawiono kolejne etapy szycia ścięgna.

1
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Ryc. 24. Kolejne etapy szycia ścięgna.
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Nową metodą mocowania uszkodzeń delaminacyjnych jest tak zwana metoda „double layer”. Polega ona na tym, że warstwę głęboką i powierzchowną mocuje się osobno. Dzięki temu
jeszcze wierniej odtwarza się naturalną biomechanikę połączenia ścięgna i głowy kości ramiennej. Taki rodzaj mocowania w uszkodzeniach delaminacyjnych zapobiega martwicy przyśrodkowej części ścięgna, która była obserwowana podczas mocowania techniką „double-row”.

Ryc. 25. Leczenie uszkodzeń delaminacyjnych „double- layer”.

Leczenie operacyjne uszkodzeń nienaprawialnych
Wskazane jest u pacjentów po niepowodzeniu leczenia zachowawczego, bądź jako pierwszy wybór u młodych, aktywnych pacjentów po uszkodzeniach urazowych. Leczenie
operacyjne nienaprawialnych uszkodzeń stożka rotatorów stanowi duże wyzwanie dla
współczesnej ortopedii i stale się rozwija. Trudnością jest brak jednoznacznych wskazań
do kwalifikacji pacjentów do konkretnego rodzaju zabiegu i brak dobrej jakości prospektywnych badań porównujących ich skuteczność. Należy zwrócić również uwagę na to, że
oczekiwania co do wyników tych operacji powinny być znacznie mniejsze w porównaniu
do uszkodzeń naprawialnych.
Naprawiając uszkodzony stożek rotatorów za dobry wynik leczenia uznaje się na przykład powrót pacjenta do uprawiania sportu. Natomiast w przypadku uszkodzeń nienaprawialnych, dobrym wynikiem określimy możliwość wykonywania codziennych czynności oraz
spowolnienie powstawania zmian zwyrodnieniowych stawu ramiennego. Dokładne omawianie kolejnych typów operacji przekracza zakres tego rozdziału, jego celem jest jedynie
wskazanie kierunków, w których zmierza leczenie operacyjne uszkodzeń nienaprawialnych.
Debridement – metoda omówiona przy leczeniu uszkodzeń częściowych.
Częściowa naprawa – celem częściowej naprawy jest spowolnienie progresji uszkodzenia
i choćby częściowe polepszenie kinematyki ruchu.
Tenodeza/ tenotomia bicepsa – przeniesienie przyczepu głowy długiej bicepsa na bruzdę
międzyguzkową lub jej całkowite odcięcie. Badania pokazują, że tendinopatia głowy długiej bicepsa bardzo często towarzyszy uszkodzeniom nienaprawialnym i jest przyczyną
dolegliwości bólowych. Wykonanie tenodezy lub tenotomii znacznie je zmniejsza.
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Ryc. 26. Tenotomia ścięgna głowy długiej bicepsa.

Rekonstrukcja górnej torebki stawowej (ang. superior capsular reconstruction – SCR) – polega na wszyciu „łatki” z autograftu powięzi szerokiej, skórnego allograftu, głowy długiej
bicepsa, bądź implantu (znacznie zwiększa koszt operacji). Zabieg wykonywany jest w celu
zapobiegania górnej migracji głowy kości ramiennej, co poprawia ruchomość barku oraz
spowalnia postęp zmian zwyrodnieniowych.
Transfery mięśniowe – dużym problemem pacjentów z uszkodzeniem mięśnia podgrzebieniowego jest utrata rotacji zewnętrznej ramienia. Mięśniem najczęściej transferowanym jest mięsień najszerszy grzbietu +/- mięsień obły większy. Transfer na tylną część kości ramiennej zmienia jego funkcję z rotacji wewnętrznej na zewnętrzną, zastępując w tym
mięsień podgrzebieniowy. Warunkiem kwalifikacji pacjenta do tego typu operacji jest zachowana funkcja mięśnia podłopatkowego, który odpowiada za rotację wewnętrzną.
Balon „InSpace” – umieszczany w przestrzeni podbarkowej i wypełniany solą fizjologiczną
mechanicznie obniża głowę kości ramiennej, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości bólowe
i spowalnia powstawanie zmian zwyrodnieniowych. Niewątpliwą zaletą tego zabiegu jest
niski poziom trudności jej wykonania w porównaniu z pozostałymi wymienionymi operacjami, wadą – wysoki koszt implantu.

Ryc. 27. InSpace Balloon w stawie ramiennym przed wypełnieniem i po wypełnieniu.
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Biologiczna augmentacja – polega na wszyciu „łatki” z materiału biologicznego, bądź syntetycznego, która tworzy swego rodzaju pomost między ścięgnami a miejscem przyczepu,
co pozwala zachować choćby część funkcji mięśni stożka rotatorów.

Ryc. 28. Biologiczna augmentacja.

Odwrócona alloplastyka (ang. reverse shoulder arthroplasty – RSA) – zabieg wykonywany z wyboru u pacjentów z obecnymi zmianami zwyrodnieniowymi stawu ramiennego
i uszkodzeniem stożka rotatorów. Budowa protezy pozwala na zastąpienie funkcji mięśni
stożka rotatorów przez mięsień naramienny. Preferowana u starszych pacjentów, z niskimi
wymaganiami co do funkcji kończyny. Zaletą tej operacji jest krótki okres unieruchomienia
i rehabilitacji.

Ryc. 29. Odwrotna proteza stawu ramiennego.
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Zapamiętaj
1. Uszkodzenia stożka rotatorów występują często, zwłaszcza u osób starszych
i wielokrotnie pozostają bezobjawowe.
2. Pacjenci objawowi wymagają leczenia.
3. Leczenie zachowawcze daje dobre rezultaty w określonych grupach chorych.
4. Kwalifikując pacjentów do danego sposobu leczenia należy bardzo dokładnie
przeanalizować czynniki predykcyjne złego wyniku operacyjnego.
5. Leczenie operacyjne przy odpowiedniej kwalifikacji daje dobre rezultaty.
6. Istnieje wiele rodzajów zabiegów operacyjnych poprawiających funkcjonowanie
pacjentów z nienaprawialnym uszkodzeniem stożka rotatorów.
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7
Uszkodzenia stawu
barkowo-obojczykowego
Autorzy: lek. Jakub Sobczyk
Nadzór merytoryczny: lek. Krzesimir Sieczych, lek. Bartosz Dominik

Wprowadzenie
Uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego (ACJ) to jedne z częstszych urazów
w obrębie obręczy kończyny górnej. Pierwsze wzmianki o urazie ACJ pochodzą z zapisków
Hipokratesa, datowanych na około 400 r. p.n.e. Także sam Galen (ur. ok. 130 r. n.e.) cierpiał
z powodu tej niestabilności. Opisywał on trudności, jakie spotykały go podczas stosowania
ówczesnych metod leczenia, polegających na ciasnym bandażowaniu – stając się tym samym jednym z pierwszych chorych ortopedycznych niestosujących się do zaleceń lekarza.
O ile w dzisiejszych czasach klasyfikacja objawów i rozpoznanie uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego nie sprawiają trudności, tak metody optymalnego leczenia pozostają
przedmiotem wielu debat i sporów. Aktualnie mamy do dyspozycji szereg możliwości terapeutycznych – począwszy od leczenia zachowawczego, a kończąc na najnowszych technikach artroskopowych. Taki wachlarz postępowań stwarza dodatkowo problem określenia odpowiedniego momentu, w którym pacjent powinien zostać zakwalifikowany do leczenia operacyjnego.

Epidemiologia
Biorąc pod uwagę wszystkie uszkodzenia w obrębie obręczy kończyny górnej w populacji
ogólnej, szacuje się, że urazy ACJ stanowią 12% z nich. Wartość ta może być jednak zaniżona ze względu na duży procent pacjentów, którzy przy niewielkim stopniu urazu (I, II
wg Rockwood) nie szukają pomocy medycznej. Najwięcej zwichnięć przypada na trzecią
dekadę życia wśród mężczyzn (8:1), prawdopodobnie ze względu na większą skłonność do
zachowań ryzykownych oraz częstsze uczestnictwo w sportach kontaktowych.
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Znacznie częściej niż w populacji ogólnej uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego dotykają młodych sportowców, szczególnie uprawiających sporty kontaktowe (tj. piłka
nożna, hokej, rugby, jazda konna lub sporty walki). W tej grupie jest to niemal 50% wszystkich dolegliwości ze strony barku.

Czynniki ryzyka
Jak wspomniano powyżej, uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego są najczęściej powiązane z:
––płcią męską,
––młodym wiekiem,
––uprawianiem sportów kontaktowych tj. piłka nożna, hokej, jeździectwo, rugby, sporty
walki, narciarstwo, kolarstwo.

Anatomia i biomechanika
Staw barkowo-obojczykowy (ACJ) to staw łączący, jedynie pozornie, koniec barkowy
obojczyka z wyrostkiem barkowym łopatki, jednak w rzeczywistości wraz z obojczykiem
i stawem mostkowo-obojczykowym stanowi miejsce połączenia całej kończyny górnej ze
szkieletem osiowym. Powierzchnia stawowa obojczyka stanowi główkę stawową i jest ona
wypukła oraz pochylona nieco ku dołowi, w przeciwieństwie do powierzchni na wyrostku
barkowym łopatki, która jest wklęsła i skierowana ku górze. Takie ustawienie powierzchni
stawowych powoduje spoczywanie barkowego końca obojczyka na wyrostku barkowym.
W obrębie stawu może znajdować się krążek stawowy, jednakże ulega on szybkiej degeneracji już w 4 dekadzie życia, a jego rola nie jest do końca zrozumiała. Staw barkowo-obojczykowy wzmocniony jest wieloma stabilizatorami zarówno statycznymi, jak i dynamicznymi.
Stabilizatory statyczne stawu barkowo-obojczykowego
••Więzadło barkowo-obojczykowe (AC)
––górne – szerokie, bardzo silne i wytrzymałe, wzmacnia powierzchnię górną torebki
stawowej, a jego włókna przeplatają się z włóknami ścięgien mięśnia naramiennego
i czworobocznego,
––dolne
––przednie.

znacznie cieńsze i słabsze.

––tylne
••Więzadło kruczo-obojczykowe (CC)
––stożkowate – tylno-przyśrodkowe pasmo zabezpieczające głównie przed przedniogórnym przemieszczeniem obojczyka,
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––czworoboczne – przednio-boczne pasmo zapobiegające nadmiernej kompresji końca barkowego obojczyka w wyrostek barkowy łopatki.
••Więzadło kruczo-barkowe (CA)
Stabilizatory dynamiczne stawu barkowo-obojczykowego
Poprzez przeplatanie włókien ścięgnistych z torebką stawową i więzadłami dodatkowo
napinają, wzmacniają i stabilizują staw:
••Mięsień naramienny
••Mięsień czworoboczny
Fukuda i wsp. dowiedli, że więzadła czworoboczne i stożkowate przeciwstawiają się
odpowiednio 65 i 50% sił wywieranych na staw. Więzadła barkowo-obojczykowe (AC)
działają jako główne stabilizatory zapobiegające przemieszczaniu się obojczyka do tyłu
oraz jego tylnej rotacji osiowej.
Podsumowując, stabilność w płaszczyźnie horyzontalnej utrzymywana jest przez więzadła barkowo-obojczykowe (AC), a w płaszczyźnie wertykalnej poprzez więzadła kruczo
-obojczykowe (CC).

Patofizjologia i mechanizm urazu
Mechanizm urazu prowadzący do uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego można
podzielić na bezpośredni i pośredni. Jedną z najczęstszych przyczyn urazu jest upadek
na wyrostek barkowy z kończyną górną w przywiedzeniu. Tak wytworzone siły powodują
przemieszczenie łopatki ku dołowi, z następczym wyhamowaniem obojczyka na pierwszym żebrze. Pierwszymi strukturami narażonymi na uszkodzenie w takim przypadku są
więzadła barkowo-obojczykowe (AC), a w następnej kolejności kruczo-obojczykowe (CC).
Mechanizm pośredni polega na przeniesieniu siły poprzez inne struktury (najczęściej kość
ramienną) na staw barkowo-obojczykowy, np. podczas upadku na grzbiet z amortyzacją
ciała przez staw łokciowy lub podczas upadku na wyprostowaną kończynę górną (Ryc. 1).

Ryc. 1. Bezpośredni mechanizm urazu.
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Mnogość uszkodzeń, jakie mogą powstać podczas urazu, wymusiły konieczność ich klasyfikacji. Pierwszą systematykę niestabilności stawu barkowo-obojczykowego stworzyli
w latach 60. XX w. Tossy i wsp. Była to skala trzystopniowa, która następnie została rozbudowana o kolejne trzy typy przez Rockwooda i jest aktualnie najczęściej wykorzystywaną
w praktyce klinicznej (Tab. 1).
Tabela 1. Klasyfikacja Rockwooda uszkodzeń stawu barkowo-obojczykowego.
Typ

Więzadła
barkowo-obojczykowe

Więzadła
kruczo-obojczykowe

Przyczepy
mięśniowe

Kierunek
przemieszczenia

I

skręcone

nienaruszone

nienaruszone

brak

II

całkowicie uszkodzone

skręcone

nienaruszone

25% ku górze

III

całkowicie uszkodzone

całkowicie
uszkodzone

uszkodzone

25-100% ku górze

IV

całkowicie uszkodzone

całkowicie
uszkodzone

oderwane

do tyłu przez mięsień
czworoboczny

V

całkowicie uszkodzone

całkowicie
uszkodzone

oderwane

100-300% ku
górze, uwięźnięcie
obojczyka w mięśniu
czworobocznym

VI

całkowicie uszkodzone

całkowicie
uszkodzone

oderwane

do dołu – pod wyrostek
kruczy

Klasyfikacja Rockwooda bazuje na obrazach radiologicznych w standardowej projekcji AP, Zanca oraz pachowej, a także na porównaniu z drugim, zdrowym stawem barkowo
-obojczykowym pacjenta.
W uszkodzeniu typu I mamy do czynienia jedynie ze skręceniem lub częściowym
uszkodzeniem włókien torebki stawowej i więzadła barkowo-obojczykowego. W badaniu
klinicznym i radiologicznym nie stwierdza się cech niestabilności (Ryc. 2).

Ryc. 2. Uszkodzenie typu I wg Rockwooda.
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Uszkodzenie typu II obejmuje całkowite uszkodzenie więzadeł barkowo-obojczykowych
bez naruszenia więzadeł kruczo-obojczykowych. W badaniu klinicznym i radiologicznym
widoczna jest jedynie minimalna depresja wyrostka barkowego łopatki. Uszkodzenie typu
II można dużo lepiej uwidocznić na zdjęciach stresowych z obciążeniem kończyny górnej
odważnikami (Ryc. 3).

Ryc. 3. Uszkodzenie typu II wg Rockwooda.

Uszkodzenie typu III wg Rockwooda dotyczy całkowitego przerwania ciągłości zarówno
więzadeł barkowo-obojczykowych, jak i kruczo-obojczykowych. Skutkuje to przemieszczeniem obojczyka ku górze do 100% fizjologicznej odległości pomiędzy wyrostkiem kruczym a obojczykiem po przeciwnej stronie (Ryc. 4).

Ryc. 4. Uszkodzenie typu III wg Rockwooda.
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W typie IV uszkodzeniu ulegają tak jak poprzednio obie grupy więzadeł – barkowo-obojczykowe oraz kruczo-obojczykowe. Dodatkowo dochodzi do tylnego przemieszczenia
obojczyka, niekiedy z przebiciem przez powięź mięśnia czworobocznego (Ryc. 5).

Ryc. 5. Uszkodzenie typu IV wg Rockwooda.

Typ V wg Rockwooda charakteryzuje się, podobnie jak w typie III, przerwaniem ciągłości
więzadeł barkowo-obojczykowych, jak i kruczo-obojczykowych, jednak przemieszczenie
obojczyka ku górze wynosi 100-300% w porównaniu z przeciwną, nieuszkodzoną stroną
(Ryc. 6). W RTG typ III i V mogą wyglądać bardzo podobnie, lecz w typie V obojczyk nie daje
się odprowadzić ze względu na uwięźnięcie obojczyka w mięśniu czworobocznym.

Ryc. 6. Uszkodzenie typu V wg Rockwooda.
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Typ VI uszkodzenia wg Rockwooda jest wynikiem przemieszczenia końca barkowego obojczyka pod wyrostek kruczy i wspólne ścięgno mięśnia kruczo-ramiennego i głowy krótkiej
mięśnia dwugłowego ramienia. Jest to niezwykle rzadki przypadek i towarzyszy on najczęściej dużym urazom obejmującym znacznie większy obszar aniżeli tylko staw barkowo
-obojczykowy (Ryc. 7).

Ryc. 7. Uszkodzenie typu VI wg Rockwooda.

Różnicowanie
Objawy uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego są na tyle charakterystyczne, że nie
powinny sprawiać większych trudności diagnostycznych. Oczywiście, mając do czynienia
z wywiadem urazowym należy poszukiwać poważniejszych uszkodzeń w tej okolicy, tj. złamania końca barkowego obojczyka, złamania wyrostka kruczego łopatki, złamania końca
bliższego kości ramiennej lub zwichnięcia w stawie ramiennym. Przy prawidłowo przeprowadzonym badaniu klinicznym i obrazowym wszystkie powyższe sytuacje mogą zostać
z powodzeniem wykluczone.

Rozpoznanie
Wywiad
Pacjent zgłaszający się do gabinetu lekarza będzie skarżył się na silny ból zlokalizowany
w obrębie końca barkowego obojczyka. Najczęściej będzie w stanie dokładnie wskazać
palcem miejsce bólu. Kończyna górna, która daje dolegliwości, będzie typowo podparta
w okolicy stawu łokciowego przez zdrową, przeciwną kończynę. W wywiadzie pacjent
wskaże na ostry uraz tej okolicy, najpewniej bezpośredni upadek na bark.
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Badanie kliniczne
Prawidłowo przeprowadzone badanie kliniczne wraz z charakterystycznym wywiadem są
w większości przypadków wystarczające do postawienia rozpoznania uszkodzenia stawu
barkowo-obojczykowego. Objawy są najczęściej mocno nasilone i łatwe do wychwycenia
przy starannym obejrzeniu i zbadaniu pacjenta.
Jak w każdym przypadku ostrego urazu powinno się należycie zbadać unerwienie
i ukrwienie kończyny, z uwagi na bliskie sąsiedztwo anatomiczne splotu ramiennego i tętnicy podobojczykowej, które w rzadkich przypadkach mogą zostać uszkodzone.
W przypadku ostrego urazu typowo spodziewamy się tkliwości w rzucie stawu i silnego
bólu. W bardziej zaawansowanych uszkodzeniach widoczna będzie deformacja tej okolicy,
a obojczyk wyczuwalny palpacyjnie tuż pod skórą. Charakterystycznym znaleziskiem jest
tzw. „objaw klawisza”, polegający na możliwości odprowadzenia barkowego końca obojczyka
do prawidłowej pozycji anatomicznej, a przy zwolnieniu ucisku jego powrót do pozycji wyjściowej, podobnie jak zwolniony klawisz fortepianu. Zakres ruchu w stawie ramiennym nie
powinien być zmniejszony, jednak z powodu silnego bólu może być znacznie ograniczony.
Aby upewnić się co do właściwego rozpoznania można wykonać testy dodatkowe.
W 2004 r. Chronopoulos i wsp. ocenili przydatność testów klinicznych dla rozpoznania izolowanego uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego. Najwyższą czułością odznaczały
się: cross body adduction stress test (77%), AC resisted extension test (72%) oraz O’Brien test
(41%). Połączenie wszystkich trzech testów zwiększało ich specyficzność do 95%.

Ryc. 8. Cross body adduction stress test.

Ryc. 9. AC resisted extension test.

Ryc. 10. O’Brien test.
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Badania dodatkowe
Przy podejrzeniu uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego każdemu pacjentowi powinno zlecić się wykonanie zdjęć rentgenowskich (RTG) w trzech projekcjach (AP, Zanca
oraz pachowej).
Projekcja Zanca powinna obejmować na jednej kasecie oba stawy barkowo-obojczykowe.
Dzięki takiej samej orientacji kamery w stosunku do obu stawów możliwe jest porównanie
odległości między wyrostkiem kruczym łopatki a obojczykiem, ze stroną zdrową. Projekcja
Zanca powstaje poprzez pochylenie wiązki RTG 10-15° dogłowowo i zastosowaniu jedynie
50% siły penetracji w stosunku do standardowej projekcji AP.

Ryc. 11. Prawidłowe RTG stawu barkowo-obojczykowego w projekcji Zanca.

Projekcja pachowa jest wyjątkowo pomocna przy ustalaniu uszkodzenia typu IV wg Rockwooda, które wynika z przednio-przyśrodkowego przemieszczenia łopatki. Dzięki takiej
wizualizacji możliwa jest ocena zwichniętego do tyłu obojczyka w stosunku do wyrostka
barkowego.
Zdjęcia stresowe uważane są za pomocne podczas różnicowania pomiędzy II, a III stopniem uszkodzenia wg Rockwooda, pozwalając ocenić sprawność więzadeł kruczo-obojczykowych. Polegają one na zawieszeniu odpowiednich odważników na nadgarstkach pacjenta, wykonaniu zdjęcia w projekcji Zanca i ponownym pomiarze odległości pomiędzy
wyrostkiem kruczym a obojczykiem. Jednakże wobec najnowszych doniesień, różnica pomiędzy II a III stopniem jest rzadko znacząca klinicznie i zdjęcia stresowe nie są wymaganą
projekcją do postawienia rozpoznania.
Według zaleceń ISAKOS, zawartych w konsensusie postępowania z uszkodzeniami
typu III wg Rockwooda, wykonywana powinna być również dodatkowa projekcja pozwalająca zróżnicować klinicznie stabilne i niestabilne zwichnięcia. Tak zwana projekcja Basamania/Alexander polega na wykonaniu zdjęcia AP wraz z przywiedzeniem kończyny górnej, podobnie jak w teście cross body adduction. Jeżeli w takiej projekcji obojczyk wysuwa
się ponad wyrostek barkowy, mamy do czynienia z uszkodzeniem niestabilnym, co znacząco wpływa na postępowanie terapeutyczne.
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W przypadku zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego z prawidłową odległością
pomiędzy wyrostkiem kruczym łopatki a obojczykiem, należy podejrzewać złamanie
wyrostka kruczego. W takim przypadku stosuje się dodatkową projekcję zwaną Stryker
notch view.
Tabela 2. Najważniejsze elementy procesu diagnostycznego
Proces

Badanie

Badanie kliniczne

––zbadaj pacjenta w pozycji stojącej lub siedzącej
––poszukaj miejscowego bólu, obrzęku, tkliwości nad stawem barkowo
-obojczykowym
––sprawdź stabilność obojczyka w każdym kierunku
––wykonaj testy kliniczne (opis w tekście)
––poszukaj towarzyszących uszkodzeń w stawie ramiennym
––zbadaj dokładnie ukrwienie i unerwienie kończyny

Badanie radiologiczne

––wykonaj standardowe projekcje AP, Zanca, pachowa
––oceń odległość między wyrostkiem kruczym a obojczykiem i porównaj
ze stroną przeciwną
––w przypadku podejrzenia niestabilności obojczyka wykonaj dodatkowe
projekcje (Basamania/Alexander)

Proces podejmowania decyzji
Głównym celem leczenia, niezależnie czy zachowawczego, czy operacyjnego, jest osiągnięcie pełnego, bezbolesnego zakresu ruchu, optymalnej siły mięśniowej oraz braku ograniczeń w codziennych aktywnościach. Ostateczne oczekiwania będą się różnić wśród pacjentów i należy je uwzględnić podczas podejmowania decyzji terapeutycznych.
Klasyfikacja Rockwooda pozwala zakwalifikować pacjenta do odpowiedniego typu
uszkodzenia, co następnie przekłada się na wybór odpowiedniej metody leczenia.
W przypadku uszkodzeń typu I i II wg Rockwooda większość autorów jest zgodna i opisuje zadowalające wyniki leczenia zachowawczego.
Leczenie operacyjne jest bezwzględnie wskazane w przypadku poważniejszych uszkodzeń związanych z urazem, tj. tylne przemieszczenie obojczyka w typie IV, znaczne uszkodzenie tkanek miękkich w typie V oraz zwichnięcie obojczyka pod wyrostek kruczy łopatki
w typie VI.
•

Leczenie zachowawcze
Typ I
Typ II

•

Leczenie operacyjne
Typ IV
Typ V
Typ VI

114

„CO W STAWIE TRZESZCZY?”

Największe kontrowersje budzi postępowanie w przypadku uszkodzenia typu III. Aby
zapobiec dalszym debatom i sporom ISAKOS opublikował w 2014 r. konsensus w sprawie
postępowania z tym rodzajem uszkodzenia.

Ryc. 12. Schemat postępowania w uszkodzeniu typu III (na podstawie ISAKOS).

Zaproponowano dodanie nowych podtypów IIIA i IIIB w zależności od stabilności
stawu, co miało pomóc wybrać pacjentów, którzy odniosą największe korzyści z leczenia
operacyjnego. Wszyscy chorzy zakwalifikowani jako typ III powinni przez 3-4 tygodnie zastosować leczenie zachowawcze. Część osób po tym czasie będzie dalej odczuwać przewlekły ból i nie będzie mogła powrócić do pracy lub sportu. Leczenie operacyjne u takich
pacjentów, mimo iż opóźnione, cały czas pozwala na powrót do sprawności sprzed urazu.
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Możliwości leczenia i rokowanie
Leczenie zachowawcze
Leczenie zachowawcze polega na krótkim (3-7 dni) unieruchomieniu kończyny w temblaku oraz miejscowym stosowaniu okładów z lodu. Pacjent powinien rozpocząć codzienną
aktywność w zakresie ruchomości już w pierwszym tygodniu, aby zredukować ból i proces
zapalny.
Gladstone i wsp. zaproponowali czteroczęściowy protokół rehabilitacyjny. Faza 1. polega na, jak już wspomniano, unieruchomieniu i ochronie stawu w temblaku wraz z ćwiczeniami zapobiegającymi atrofii mięśni. Preferowane są ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, które są lepiej tolerowane przez pacjentów we wczesnym okresie
pourazowym. Faza 2. skupia się na odzyskaniu pełnego zakresu ruchomości i wzmacnianiu
siły mięśniowej w ćwiczeniach izotonicznych. W fazie 3. głównym celem jest odzyskanie
dynamicznej stabilizacji stawu barkowo-obojczykowego. Faza 4. to indywidualny schemat
treningowy przygotowujący do powrotu do sportu i aktywności sprzed urazu. Pełna rehabilitacja powinna zakończyć się w przeciągu 6-12 tygodni.
Leczenie operacyjne
Do 2013 roku opisano łącznie 162 techniki operacyjne naprawy lub rekonstrukcji stawu
barkowo-obojczykowego. Taka ilość metod wskazuje jednoznacznie, że nie ma w przypadku tego urazu złotego standardu leczenia.
Procedury operacyjne można podzielić na 4 duże grupy:
––stabilizacja AC i/lub CC za pomocą śrub i/lub drutów K,
––płyty hakowe,
––stabilizacja CC przy pomocy tzw. „suture buttons”,
––rekonstrukcja więzadeł przy pomocy auto- lub allograftów.
Pierwsze metody naprawy operacyjnej niestabilnego stawu barkowo-obojczykowego
polegały na zastosowaniu drutów K lub grotów Steinmana. Przeprowadzenie tych mocowań przez staw wiązało się jednak z jeszcze większą jego traumatyzacją i mogło powodować przyspieszenie artrozy. Pominięcie rekonstrukcji więzadeł kruczo-obojczykowych
przekładało się na duży odsetek niepowodzeń tej metody.
Śruba Bosworth’a to metoda polegająca na sztywnym połączeniu obojczyka z wyrostkiem
kruczym łopatki. Przez wiele dekad uznawana jako najlepsza technika leczenia urazów
ostrych. Jednak zastąpienie dynamicznej struktury, jakim jest więzadło kruczo-obojczykowe, sztywnym, metalowym materiałem powodowało częste powikłania w postaci złamań
śruby. Dodatkowo pacjenci z implantem zmuszeni byli ograniczać odwodzenie kończyny
górnej do 90°. Dużą wadą była również konieczność usunięcia śruby po 6-8 tygodniach.
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Płyta hakowa była początkowo stosowana przy złamaniach barkowego końca obojczyka,
a dopiero później zaadaptowano ją do stabilizacji stawu barkowo-obojczykowego. Specjalny kształt płyty umożliwia zakotwiczenie jej, niczym hak, na dolnej powierzchni wyrostka
barkowego, a następnie przechodzi ona wewnątrzstawowo na górną powierzchnię obojczyka, gdzie jest stabilizowana śrubami. Metoda ta wiąże się jednak z wysokim odsetkiem
powikłań tj. osteoliza wyrostka barkowego, konflikt podbarkowy, uszkodzenia stożka rotatorów, czy artroza stawu. Podobnie jak śruba Bosworth’a, płyta wymaga usunięcia po 3-4
miesiącach.
Suture Buttons to najnowsza i jednocześnie jedna z częściej używanych metod stabilizacji
ostrych uszkodzeń stawu barkowo-obojczykowego. Technika ta może zostać zastosowana
zarówno w sposób artroskopowy, jak i na otwarto. Metoda polega na użyciu dwóch metalowych guzików, opartych od góry o obojczyk, a od dołu o wyrostek kruczy i odtworzeniu
więzadeł kruczo-obojczykowych za pomocą szwu niewchłanialnego lub specjalnej taśmy.
Badania biomechaniczne wykazały porównywalną do natywnego więzadła siłę stabilizacji.

Ryc. 13. Stabilizacja stawu barkowo-obojczykowego
za pomocy „suture buttons”.

Rekonstrukcja więzadeł CC – pierwszą metodą rekonstrukcji więzadeł była opisana
w 1972 r. technika Weaver-Dunn polegająca na usunięciu dystalnego fragmentu obojczyka oraz transferze więzadła kruczo-barkowego (CA) na obojczyk, w celu odtworzenia stabilności kruczo-obojczykowej. Niestety taki zabieg był biomechanicznie niewydolny i osiągał maksymalnie 25% wytrzymałości natywnego więzadła.
Przez kolejne dekady powstawały liczne techniki rekonstrukcji więzadeł kruczo-obojczykowych za pomocą autograftów między innymi ze ścięgna m. półścięgnistego, smukłego lub prostownika długiego palucha. Omówienie wszystkich metod stabilizacji przekracza jednak ramy niniejszej publikacji.
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Zapamiętaj
1. Najczęstszą przyczyną urazów stawu-barkowo-obojczykowego są bezpośrednie
upadki na bark, z reguły podczas sportów kontaktowych.
2. Podstawą rozpoznania jest badanie kliniczne oraz RTG stawu AC.
3. Zawsze oceń wskazania do leczenia zachowawczego (Typ I, II, IIIA)
oraz operacyjnego (Typ IIIB, IV, V, VI).
4. W przypadku ostrego urazu preferowaną metodą jest małoinwazyjna stabilizacja
przy pomocy tzw. „suture buttons”.
5. Rekonstrukcje więzadłowe przy pomocy graftów biologicznych powinny być
zarezerwowane dla uszkodzeń przewlekłych (>3 tyg.).
6. Techniki anatomicznej rekonstrukcji więzadeł powinny być metodami preferowanymi.
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8
Bark „zamrożony”
Autorzy: lek. Tomasz Mrozek
Nadzór merytoryczny: dr n. med. Krzysztof Hermanowicz

Wprowadzenie
Bark zamrożony jest schorzeniem idiopatycznym, definiowanym jako znaczne ograniczenie ruchu czynnego i biernego, które następuje bez uszkodzenia tkanek stawu ramiennego. Charakteryzuje się bólem, głównie nocnym, ograniczeniem ruchomości czynnej
i biernej barku we wszystkich kierunkach i brakiem objawów innych schorzeń w badaniu
klinicznym i obrazowym barku.

Epidemiologia
Występuje u 2-5% społeczeństwa, zwykle u osób w wieku od 40 do 60 lat, częściej u kobiet.

Czynniki ryzyka
Częstość zachorowania wzrasta u osób z zaburzeniami neurologicznymi, reumatologicznymi, a także jest wyższa w przypadku występujących zaburzeń endokrynologicznych –
nadczynności i niedoczynności tarczycy oraz cukrzycy.

Patofizjologia i mechanizm jednostki chorobowej
Utrata elastyczności i zmniejszenie objętości stawu następuje na skutek zmian zapalnych
i włóknienia torebki stawowej. Przyczyny wystąpienia stanu zapalnego nie są znane.
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Różnicowanie
Pooperacyjna lub pourazowa sztywność barku, uszkodzenia stożka rotatorów, a także inne
dolegliwości powodujące ograniczenie ruchomości oraz ból – choroba zwyrodnieniowa,
reumatoidalne zapalenie stawu.

Rozpoznanie
Rozpoznanie wykonuje się na podstawie charakterystycznych objawów – takiego samego
ograniczenia ruchomości czynnej i biernej stawu ramiennego, pogrubienia torebki stawowej w MRI lub braku odchyleń w badaniach obrazowych i niemożności znalezienia innych
przyczyn bolesności i ograniczenia ruchomości barku.

Wywiad
Ze względu na brak określonych kryteriów diagnostycznych, wywiad jest kluczowym
elementem rozpoznania choroby. Jej przebieg jest długotrwały, dzieli się na trzy fazy.
W pierwszej fazie „zamrażania” – pojawia się ból, któremu stopniowo towarzyszy ograniczanie ruchu. Ból może być silny, występować w spoczynku oraz w nocy. W fazie drugiej
„zamrożenia” – ból ustępuje, a ograniczenie ruchu jest największe. W ostatniej fazie „topnienia” – następuje stopniowe zwiększenie się zakresu ruchu.

Badanie kliniczne
W badaniu klinicznym charakterystyczne jest znaczne ograniczenie zakresu ruchu –
w pierwszej kolejności rotacji zewnętrznej, następnie odwiedzenia oraz zgięcia. Istotne,
a zarazem różnicujące z innymi jednostkami chorobowymi, jest takie samo ograniczenie
ruchów czynnych i biernych. W przypadku bólu w trakcie badania warto znieczulić okolicę stawu. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego celu lidokainę, aby wyeliminować bólowe
ograniczenie ruchomości i poprawnie ocenić ruchomość bierną i czynną.

Badania dodatkowe
Badania obrazowe mają na celu przede wszystkim wykluczenie innych przyczyn występowania bólu i ograniczenia ruchu. W barku zamrożonym RTG nie wykazuje odchyleń od
normy, zaś w MRI widoczne może być pogrubienie torebki stawowej lub obraz może być
prawidłowy
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Ryc. 1. MRI barku prawego.
Pogrubiała dolna torebka stawowa.

Proces podejmowania decyzji
o sposobie postępowania
W zależności od fazy trwania choroby, pacjentowi bardziej dolegać będzie ból lub ograniczenie ruchomości. W fazie pierwszej choroby proces leczniczy skupiony będzie przede
wszystkim na uśmierzeniu bólu, zwalczaniu stanu zapalnego i zachowaniu ruchomości stawu w zakresie tolerowanego bólu.
W drugiej i trzeciej fazie choroby, głównym celem działań leczniczych będzie poprawa
ruchomości i funkcji stawu ramiennego.

Możliwości leczenia i rokowanie
1. Choroba ma tendencję do samoograniczania się, jednakże nieleczona może trwać wiele
lat, a pacjent może nigdy nie odzyskać pełnej ruchomości w stawie.
2. W fazie pierwszej dolegliwości bólowe leczy się za pomocą środków przeciwbólowych
i przeciwzapalnych podawanych systemowo oraz miejscowo, włącznie z iniekcjami dostawowymi. Stosuje się także ćwiczenia utrzymujące zakres ruchomości w stawie w zakresie
tolerowanego bólu.
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3. W fazie drugiej i trzeciej, w której dominuje ograniczenie ruchomości, przy niedużym
nasileniu dolegliwości, dobre efekty daje połączenie leczenia kortykosteroidami w postaci
trzech iniekcji dostawowych wykonywanych w miesięcznych odstępach z codzienną, intensywną rehabilitacją chorego.
4. W przypadku braku efektów powyższej kuracji przez 6-12 miesięcy, przy znacznym,
nieakceptowanym przez chorego ograniczeniu ruchomości zastosować można jedną z poniżej wymienionych metod leczniczych:
–

rozprężanie torebki stawowej solą fizjologiczną pod kontrolą USG,

–

manipulacje w znieczuleniu – ta metoda może okazać się niewystarczająca, gdyż
w niektórych przypadkach torebka jest na tyle sztywna i pogrubiała, że same manipulacje nie przynoszą efektu, a w skrajnych przypadkach można nawet doprowadzić do
złamania kości ramiennej,

–

artroskopowa kapsulotomia wraz z usunięciem zrostów – daje szybkie i dobre efekty,
zarówno w ograniczeniu bólu, jak i zwiększeniu ruchomości stawu. Po zastosowaniu
którejkolwiek z wymienionych wyżej metod pacjent jest zobligowany do odbycia rehabilitacji, której celem jest utrzymanie zwiększonego zakresu ruchomości.

Zapamiętaj
1. Bark „zamrożony” jest zapalną chorobą torebki stawowej o niejasnej etiologii i zmiennym przebiegu z bólem i ograniczeniem ruchomości barku we wszystkich kierunkach.
2. Brak jasno określonych kryteriów diagnostycznych.
3. Trzyfazowy przebieg – zamrażania, zamrożenia i topnienia.
4. Brak odchyleń od normy w badaniach obrazowych lub pogrubienie torebki stawowej w MRI
5. Większość pacjentów poddaje się leczeniu zachowawczemu.
6. W procesie leczniczym bardzo istotna jest skuteczna fizjoterapia.
Piśmiennictwo
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9
Choroba zwyrodnieniowa
stawu ramiennego
Autorzy: lek. Radosław Rogacki
Nadzór merytoryczny: dr n. med. Filip Dąbrowski

Wprowadzenie
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą przyczyną przewlekłych dolegliwości
bólowych stawowych, absencji w pracy, kalectwa, niepełnosprawności. Ze względu na
wzrost średniej długości życia, spadek codziennej aktywności ruchowej, epidemię otyłości
oraz coraz większe rozpowszechnienie chorób o podłożu zapalnym i metabolicznym, przewidywany jest wzrost częstości występowania choroby zwyrodnieniowej stawów. W przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawu ramiennego dochodzi do uszkodzenia chrząstki
szklistej, warstwy podchrzęstnej kości oraz pozostałych struktur tworzących staw.
Chrząstka stawowa charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami trybologicznymi, wynikającymi z gładkiej powierzchni, niskiego współczynnika tarcia oraz właściwego nawilżenia płynem stawowym. Nie posiada ona własnego unaczynienia. Odżywiana
jest przez płyn stawowy i przez dyfuzję z warstwy podchrzęstnej kości, w związku z czym
cechuje ją brak właściwości regeneracyjnych. Raz zniszczona chrząstka szklista nie jest
w stanie się odbudować. Uszkodzone miejsce może wygoić się jedynie poprzez wytworzenie blizny z chrząstki włóknistej, która nie posiada właściwości trybologicznych natywnej
powierzchni stawowej.
Objawy towarzyszące chorobie zwyrodnieniowej mogą różnić się w zależności od etiologii, lecz zwykle są to sztywność stawu oraz ból z przodu lub tyłu barku, promieniujący
do łopatki (nerw nadłopatkowy) lub wzdłuż ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Często występuje także ból spoczynkowy barku nasilający się przy ruchach
czynnych lub biernych (ruchy rotacji oraz odwiedzenia są szczególnie bolesne) oraz ograni-
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czenie ruchomości, początkowo bólowe, w późniejszych etapach spowodowane przykurczami lub osteofitami. Najczęściej dochodzi do ograniczenia rotacji zewnętrznej w wyniku
przykurczów przedniej części torebki stawowej.
Wskutek urazu, przeciążenia i niedotlenienia w chrząstce dochodzi do produkcji czynników stanu zapalnego, między innymi interleukiny-1, czynnika martwicy nowotworów
alfa (TNF-alfa), reaktywnych cząstek tlenu i tlenku azotu. Czynniki te powodują aktywację metaloproteinaz rozkładających macierz zewnątrzkomórkową chrząstki poprzez
uszkodzenie kolagenu. Metaloproteinazy aktywują również apoptozę chondrocytów
i wydzielanie kolejnych czynników zapalnych, między innymi interleukin 6 i 8. Postępująca destrukcja macierzy zewnątrzkomórkowej doprowadza do wzrostu zawartości wody
w chrząstce, jej powierzchownego włóknienia oraz powstawania w niej szczelin powodujących spadek elastyczności i wytrzymałości. Kolejnym etapem jest wzrost ciśnienia
w warstwie podchrzęstnej kości, powodujący pogorszenie ukrwienia, a co za tym idzie,
pogorszenie utlenowania chrząstki i warstwy podchrzęstnej. Powoduje to dalszą apoptozę chondrocytów, osteoblastów, narastanie stężenia czynników stanu zapalnego oraz
aktywację osteoklastów, które dokonują resorpcji warstwy podchrzęstnej kości.
Za sprawą czynników prozapalnych dochodzi do obrzęku, przekrwienia błony maziowej i jej kosmówkowego przerostu, a ostatecznie bliznowacenia. Stan zapalny błony
maziowej powoduje produkcję płynu stawowego w nadmiernej ilości i o niewłaściwym
składzie, na skutek czego dochodzi do wzrostu ciśnienia śródstawowego. Prowadzi to do
dalszego pogorszenia odżywienia i utlenowania chrząstki stawowej. Dochodzi do ścieńczenia, zmatowienia i włóknienia chrząstki, która staje się podatna na urazy oraz traci właściwości trybologiczne. Zwiększone tarcie, nakładające się na pogarszającą się wytrzymałość mechaniczną chrząstki powoduje uszkodzenia powierzchni stawowych i odsłonięcie
kości. Degradacja warstwy podchrzęstnej prowadzi do powstawania cyst (geod kostnych).
W wyniku stanu zapalnego dochodzi do formowania wyrośli kostnych (osteofitów) na
granicy błony maziowej oraz chrząstki. Również wewnątrz stawu mogą tworzyć się wolne
ciała chrzęstne lub chrzęstno-kostne.
Czynniki powodujące powstawanie zmian zwyrodnieniowych w stawie ramienno-łopatkowym to:
––choroby autoimmunologiczne, najczęściej reumatoidalne zapalenie stawów,
––urazy (złamania śródstawowe, szyjki chirurgicznej, uszkodzenia stożka rotatorów),
––przyczyny jatrogenne (operacje stawu, szycie torebki stawowej),
––jałowa martwica głowy kości ramiennej,
––dna moczanowa, pseudodna,
––infekcyjne zapalenie stawu.
Możliwe są także zmiany idiopatyczne.
Jatrogenne zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego najczęściej rozwijają się po
operacjach w obrębie przedniej części torebki stawowej. Napinanie przednich struktur
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jest najczęstsze przy leczeniu operacyjnym niestabilności przedniej stawu ramiennego.
Nadmierne ich napięcie powoduje upośledzenie rotacji zewnętrznej oraz wymuszoną tylną
translację głowy kości ramiennej, co prowadzi do przyspieszonego zużywania powierzchni
stawowej obciążanej w sposób odmienny od fizjologicznego.
Najczęstszą przyczyną prowadzącą do nasilonych zmian zwyrodnieniowych stawu ramiennego jest przewlekła niewydolność stożka rotatorów, tzw. Cuff Tear Arthropathy (CTA).

Diagnostyka
Podstawą diagnostyki obrazowej jest badanie RTG w projekcji AP Grashey oraz Y, na którym to możemy dostrzec zwężenie szpary stawowej, sklerotyzację podchrzęstną, geody,
osteofity, wolne ciała w stawie lub patologie świadczące o wtórnej przyczynie zmian zwyrodnieniowych (np. zmiany pourazowe).
W pierwotnej chorobie zwyrodnieniowej najpierw dochodzi do zużycia centralnej powierzchni głowy kości ramiennej, a następnie powstają osteofity brzeżne. Obraz ten nosi
nazwę „objawu mnisiej tonsury”. W wyniku progresji choroby dochodzi do spłaszczania się
głowy i powstawania w dolnym biegunie osteofitu nazywanego „kozią brodą”. Na skutek
przykurczów przedniej torebki stawowej i tylnej translacji głowy kości ramiennej dochodzi do przesunięcia się miejsca kontaktu głowy z panewką, co doprowadza do erozyjnych
zmian zwyrodnieniowych tylnej części panewki. Następstwem jest powstanie tzw. panewki dwuwklęsłej. Przednia, pierwotnie wklęsła część panewki zostaje oddzielona wałem od
wtórnej, zwyrodnieniowej wklęsłości powstałej na tylnej części panewki.
Bardzo przydatnymi badaniami są USG i MRI pozwalające uwidocznić patologie tkanek
miękkich (uszkodzenia stożka rotatorów oraz przerost błony maziowej) lub ścieńczenie
chrząstki stawowej (MRI).

Leczenie
Cele leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu ramiennego:
––zniesienie bólu,
––polepszenie zakresu ruchomości,
––skrócenie czasu trwania objawów,
––powrót pacjenta do codziennych zajęć.
W jaki sposób osiągnąć powyższe cele?
Po pierwsze, jeżeli choroba zwyrodnieniowa ma charakter wtórny (najczęściej tło autoimmunologiczne lub metaboliczne), należy leczyć chorobę pierwotną. Optymalne leczenie choro-
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by podstawowej pozwala na poprawę dolegliwości ze strony stawu ramiennego. Następnie, w celu zmniejszenia bólu, zastosować można systemowe leczenie przeciwzapalne lekami
z grupy NSLPZ (np. diklofenak, ketoprofen itp.), posiadającymi również komponentę przeciwbólową. Stosować można również leki opioidowe, działające jedynie przeciwbólowo oraz
kortykosteroidy stosowane doustnie, charakteryzujące się bardzo silną komponentą przeciwzapalną.
Rozważyć należy także leczenie miejscowe, które może obejmować iniekcje dostawowe kortykosteroidów, wiskosuplementację za pomocą iniekcji dostawowych kwasu hialuronowego, iniekcje osocza bogatopłytkowego, terapię multipotentnymi komórkami macierzystymi, blokadę nerwu nadłopatkowego. Niestety skuteczność wyżej wymienionych
metod jest dyskusyjna, a ich nadmierne stosowanie może być dla pacjenta niepotrzebnym
obciążeniem ekonomicznym.
Zmniejszenie bólu umożliwia poprawę ruchomości w stawie, lecz kolejnym elementem
ważnym dla zachowania funkcji kończyny jest przeciwdziałanie powstawaniu przykurczów i spadku masy mięśniowej poprzez zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia.
W razie niepowodzenia leczenia zachowawczego rozważyć należy interwencję chirurgiczną metodami klasycznymi bądź artroskopowymi (najczęściej zarezerwowane dla osób
młodych i/lub bardzo aktywnych). W najbardziej zaawansowanych przypadkach wykonuje się endoprotezoplastykę stawu ramiennego. Wyróżniamy kilka typów alloplastyki tego
stawu. Niezależnie od rodzaju, ich celem jest zniesienie dolegliwości bólowych oraz poprawa ruchomości w stawie.

Leczenie chirurgiczne
Endoprotezoplastyka połowicza. W endoprotezoplastyce połowiczej zamieniamy jedynie zniszczoną powierzchnię stawową głowy kości ramiennej na metalowy implant.
Endoprotezoplastyka połowicza z biologiczną endoprotezoplastyką powierzchniową panewki. Poza wymianą powierzchni stawowej kości ramiennej, na powierzchni stawowej łopatki umieszczamy wszczep biologiczny. Może on podchodzić z rozmaitych struktur
ludzkiego ciała, na przykład z powięzi szerokiej, łąkotki bocznej, ścięgna Achillesa. Zastosowanie biologicznej endoprotezoplastyki powierzchniowej panewki umożliwia nam
ochronę tkanki kostnej łopatki przed kontaktem z metalowym implantem.
Całkowita endoprotezoplastyka stawu ramiennego. Wyróżniamy protezę anatomiczną i odwróconą:
a) endoprotezoplastyka całkowita anatomiczna – możemy zastosować jedynie przy
zachowanej funkcji wszystkich mięśni stożka rotatorów. Za pomocą metalowego implantu odtwarzamy kształt głowy kości ramiennej, natomiast powierzchnię stawową
łopatki rekonstruujemy za pomocą polietylenowej wkładki osadzonej w kości na metalowych klinach lub kołkach w metylomekrylacie,
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b) endoprotezoplastyka całkowita odwrócona – niewydolny mięsień nadgrzebieniowy
lub uszkodzone inne mięśnie stożka rotatorów skłaniają do rozważenia endoprotezy
odwróconej, w której panewkę montujemy w głowie kości ramiennej, a głowę w ło
patce.
Główny problem po zabiegach endoprotezoplastyki stanowi aseptyczne obluzowanie
implantów, wymagające reoperacji, powodujące utratę kości i wymuszające założenie nowych implantów.
Ostateczną opcją leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu ramiennego jest wykonanie artrodezy pomiędzy kością ramienną i łopatką. Polega ona na usunięciu powierzchni
stawowych i usztywnieniu stawu za pomocą stabilizacji wewnętrznej. Celem leczenia
jest zniesienie dolegliwości bólowych oraz zapewnienie maksymalnej możliwej w tym wypadku funkcjonalności kończyny. Z tego powodu staw ramienny usztywnia się w 20° zgięcia, 30° odwiedzenia i 40° rotacji wewnętrznej, aby pacjent był w stanie bez trudu sięgnąć
ręką do ust i do okolic krocza.

Zapamiętaj
1. Choroba zwyrodnieniowa jest najczęstszą przyczyną pogorszenia jakości życia
u pacjentów.
2. Chrząstka szklista nie posiada zdolności regeneracyjnych.
3. Podstawowym celem leczenia jest zniesienie dolegliwości bólowych, polepszenie
ruchomości, możliwość powrotu pacjenta do codziennych zajęć.

Piśmiennictwo
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Wyd. I, Poznań, Exemplum, 2017.
3. Thomas M, Bidwai A, Rangan A, et al.: Glenohumeral osteoarthritis. Shoulder Elbow. 2016; 8(3):
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Uszkodzenia nerwów
okolicy stawu ramiennego
Autorzy: lek. Bartosz Maciąg, Grzegorz Maciąg
Nadzór merytoryczny: dr hab. n. med. Artur Stolarczyk

Wprowadzenie
Uszkodzenia nerwów splotu ramiennego są uważane za jedne z najbardziej traumatycznych przeżyć z punktu widzenia chorego. Funkcja kończyny górnej jest zaburzona, uniemożliwiając choremu wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego.
Neuropatie okolicy stawu ramiennego mogą być spowodowane przyczynami takimi jak: uraz, infekcja, guz, uszkodzenie jatrogenne podczas operacji barku, czy też zespół
uciskowy spowodowany kompresją nerwu przez otaczające go tkanki. Patologie dotyczą
1-5% chorych z mnogimi obrażeniami ciała. W większości przypadków podstawową etiologią uszkodzenia jest wypadek dwukołowego pojazdu (>90% przypadków), najczęściej
w mechanizmie trakcji splotu ramiennego w wyniku zaburzonego kąta między szyją a okolicą barku. Jeżeli podczas upadku ramię znajduje się w przywiedzeniu, uszkodzeniu ulegają
najczęściej włókna nerwowe wywodzące się z korzeni C5-6, czasem również C7 – dochodzi do tzw. porażenia Erba, określanego w literaturze anglosaskiej również jako „waiter’s tip
deformity”, z powodu utraty funkcji rotatorów zewnętrznych stawu ramiennego (unerwianych przez nerwy nadłopatkowy i pachowy), zginaczy ramienia (nerw mięśniowo-skórny)
oraz prostowników ręki (nerw promieniowy). Natomiast, gdy w momencie urazu ramię
znajduje się w odwiedzeniu, częściej uszkodzeniu ulegają nerwy wywodzące się z dolnego
pnia splotu ramiennego (korzenie C8-Th1). Uszkodzenia te mogą dotyczyć korzeni nerwów
zarówno przed, jak i po utworzeniu przez nie dolnego pnia. Druga możliwość określana jest
jako niedowład Klumpke. Jest to wariant rzadszy, objawiający się upośledzeniem głównie
funkcje zginaczy nadgarstka i palców (nerw promieniowy i łokciowy) oraz mięśni środko-
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wych dłoni. W przypadku, gdy siła działająca na nerwy jest duża, może również dojść do
przerwania ciągłości wszystkich struktur splotu ramiennego, wywołując całkowite porażenie kończyny górnej. Thatte i wsp. podają, że tego typu uszkodzenia stanowią nawet do
50% wszystkich uszkodzeń splotu ramiennego o podłożu urazowym.
Należy również pamiętać o możliwości uszkodzenia odgałęzień splotu ramiennego
podczas złamania panewki stawu ramiennego czy zwichnięcia głowy kości ramiennej. Niektórzy autorzy podają, że neuropatie uciskowe stanowią około 2% przyczyn bólu barku
u zawodowych sportowców.

Diagnostyka
Diagnostyka uszkodzenia nerwów splotu ramiennego stanowi wyzwanie zarówno dla klinicysty, jak i radiologa. Odpowiednie zrozumienie problemu determinuje wykonanie właściwych badań diagnostycznych, a także podjęcie decyzji dotyczących czasu oraz rodzaju
leczenia. Podczas badania fizykalnego kluczowe jest określenie, które składowe splotu
ramiennego zostały uszkodzone. Thatte i wsp. wyszczególnili elementy, które należy przeanalizować podczas badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, u którego podejrzewamy uszkodzenie splotu ramiennego:
–

przeprowadź szczegółowe badanie przedmiotowe – określenie czasu od uszkodzenia,

–

oceń mięśnie i ich ewentualny zanik,

–

oceń zaburzenia czucia (zwracaj uwagę na suchość skóry w danym dermatomie),

–

wyklucz dodatkowe urazy (np. złamanie obojczyka),

–

oceń tętno na tętnicy promieniowej (w celu wykluczenia uszkodzenia tętnicy podobojczykowej),

–

wyklucz zespół Hornera (w uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym).
Badania obrazowe odgrywają kluczową rolę w diagnostyce uszkodzenia nerwu. Trady-

cyjne radiogramy wykonuje się w celu oceny stawu ramiennego oraz stawu barkowo-obojczykowego, a także w celu wykluczenia istnienia takich anomalii, jak: występowanie żeber
szyjnych, złamań lub zwichnięć w przypadkach chorych urazowych. Złotym standardem
pozostaje jednak badanie elektromiograficzne (EMG), które pozwala ocenić funkcję
nerwu, a także zróżnicować, czy uszkodzenie jest przed, czy zazwojowe. Jednakże ma
ono ograniczenia, zwłaszcza we wczesnym okresie po urazie lub w przypadku łagodnych
neuropatii. W takim wypadku kluczowe jest wykonanie dodatkowych badań oceniających
morfologię nerwów, takich jak rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa
(CT), czy ultrasonografia (USG). W ostrej fazie po urazie badanie USG może dostarczyć dokładniejszych informacji o stanie uszkodzenia tkanek niż badanie MRI, którego obraz może
być zaburzony przez obrzęk czy krwiak w tkankach miękkich.
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Uszkodzenia splotu ramiennego można podzielić na: rozciągnięcie nerwu (neuropraksja), awulsyjne uszkodzenie (części przedzwojowej rdzenia kręgowego), pseudomeningocele (uszkodzenie okolicy korzeni nerwowych z wypływem płynu mózgowo-rdzeniowego)
oraz uszkodzenie zazwojowe (zaburzenie ciągłości nerwów splotu dystalnie od zwojów
nerwowych). Rozróżnienie pomiędzy tymi uszkodzeniami może zostać postawione na podstawie badań elektrofizjologicznych mięśni przykręgosłupowych.
Określenie miejsca uszkodzenia jest kluczowe dla doboru odpowiedniego sposobu leczenia.
W uszkodzeniach przedzwojowych leczenie polega przede wszystkim na transferach
nerwów, na przykład nerwów międzyżebrowych do nerwu skórno-mięśniowego w celu
odzyskania funkcji łokcia.
W odróżnieniu od uszkodzeń przedzwojowych, w uszkodzeniach zazwojowych przerwana ciągłość tkanki nerwowej może być zaopatrzona poprzez przeszczepy nerwów, polegające na połączeniu dwóch kikutów nerwu za pomocą graftu pobranego z innej okolicy
ciała lub poprzez neurolizę.
Najlepsze rokowanie mają uszkodzenia, w których nie doszło do całkowitego przerwania ciągłości nerwu, a jego końce zachowują kontakt, gdyż taki stan implikuje bardzo dużą
szansę samoistnej naprawy.

Leczenie
Najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas planowania leczenia
chorego z uszkodzeniem splotu ramiennego jest czas od urazu. Wskazaniami do leczenia
w trybie nagłym są dodatkowe uszkodzenia naczyń, otwarte rany penetrujące oraz rany
skażone. Ponadto zaleca się wykonywanie operacji w ciągu pierwszego lub drugiego tygodnia od urazu w przypadku niedowładu wynikającego z uszkodzenia korzeni nerwów
C5-Th1. Wczesny zabieg operacyjny wskazany jest także u chorych, u których niedowład
wynika z przyczyn jatrogennych. Leczenie operacyjne jest rekomendowane pozostałym
chorym, jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie doszło do powrotu funkcji nerwów.
Rekonstrukcja nie jest wskazana w przypadku chorych, u których czas od urazu przekroczył 9 miesięcy. Jednakże w literaturze odnaleźć można doniesienia o udanych próbach
leczenia zabiegowego nawet u takich osób. Niektórzy autorzy uznają również wiek chorego >50 lat za bezwzględne przeciwwskazanie do leczenia operacyjnego. Podstawowym celem leczenia chirurgicznego jest odzyskanie zgięcia stawu łokciowego, zaś kolejne zadania
to przywrócenie stabilności stawu ramiennego, ruchów odwiedzenia i rotacji zewnętrznej
stawu ramiennego oraz stabilności łopatki.
Należy zauważyć, że większość uszkodzeń splotu ramiennego to uszkodzenia wynikające z nadmiernego rozciągnięcia włókien nerwowych i te potrzebują od około 3 do 5 mie-
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sięcy na regenerację. Do tego czasu obrzęk tkanek może się zmniejszyć, a objawy neurapraksji ustąpić, pozwalając na demarkację uszkodzonej tkanki nerwowej od zachowanych
włókien.
Przeszczep nerwu jest dominującą techniką przy prostych uszkodzeniach z zachowanymi zdrowymi kikutami, którym nie towarzyszy uszkodzenie ośrodkowe. Na wynik zabiegu ma wpływ długość przeszczepu, liczba użytych graftów, obecność zdrowego kikuta
umożliwiającego przeszczep, dystans między zachowanymi fragmentami tkanki nerwowej,
obecność blizny. Po operacji nerw powinien reagować na wywołane potencjały oraz zachowywać przewodnictwo stymulowanych korzeni rdzeniowych. Ta procedura jest podstawą
aktualnego leczenia chirurgicznego uszkodzeń zazwojowych. Jeśli uraz jest rozległy, niektóre nerwy traktowane są priorytetowo pod względem kolejności przeszczepu lub naprawy. W pierwszym rzucie przeszczepom poddawane są nerwy związane ze zginaniem łokcia, odwiedzeniem ramienia oraz czuciem przedramienia. Nerw łydkowy, gałąź czuciowa
nerwu łokciowego oraz nerw skórny przyśrodkowy przedramienia stanowią najczęstsze
źródło materiału używanego do przeszczepów. Bezpośrednio przed procedurą przeszczepu nerw powinien zostać odwrócony w celu zminimalizowania utraty włókien aksjalnych.
W literaturze opisywanych jest wiele technik operacyjnych dotyczących leczenia
uszkodzeń splotu ramiennego, lecz omówienie ich wszystkich przekracza ramy tego opracowania.
W przypadku braku poprawy po leczeniu zachowawczym lub po niepowodzeniu leczenia chirurgicznego konieczne mogą być dodatkowe operacje wykonywane na tkankach
innych niż tkanka nerwowa. Należą do nich: artrodeza, transfery ścięgien, transfery całych
mięśni.
Celem artrodezy jest ustabilizowanie stawu w pozycji funkcjonalnej, umożliwiającej
pacjentowi bezbólowe życie i akceptowalne wykorzystywanie kończyny. Dla stawu ramiennego pozycją taką jest 20° odwiedzenia, 30° zgięcia, 30-40° rotacji wewnętrznej

Transfery ścięgien
Wskazaniem do transferów ścięgien w obrębie barku jest częściowy paraliż po urazie
górnej lub dolnej części splotu ramiennego. Używając na przykład mięśnia najszerszego
grzbietu można przywrócić funkcję zginania łokcia. Jest to możliwe dzięki unerwieniu tego
mięśnia przez gałęzie nerwowe z poziomów C6-8 rdzenia kręgowego. Opisano wiele technik transferów ścięgien, na przykład mięśnia czworobocznego w celu przywrócenia odwiedzenia ramienia, najszerszego grzbietu do przywrócenia rotacji zewnętrznej. Mnogość
rozwiązań i odpowiednie zrozumienie problemu pozwalają na dobranie odpowiedniego
transferu do deficytu neurologicznego pacjenta.
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Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego
Patologie splotu ramiennego u noworodków najczęściej spowodowane są uszkodzeniem
korzeni nerwów splotu ramiennego podczas traumatycznego porodu, na przykład wskutek
wystąpienia dystocji barkowej. Niektórzy autorzy podają, iż do patologii tych może dojść
już podczas życia wewnątrzmacicznego. Uznaje się, że w trakcie pierwszego roku życia 7590% tych uszkodzeń ulega regresji, nie pozostawiając żadnego deficytu neurologicznego.
Najczęściej występującymi zaburzeniami są te wywodzące się z nerwów rdzeniowych odcinka C5-6 rdzenia kręgowego, które powodują od najwcześniejszych lat życia postępujące
upośledzenie unerwienia i balansu pomiędzy grupami mięśniowymi działającymi na staw
ramienny. Charakterystyczny jest nadmierny rozwój siły mięśni przywodzących ramię oraz
rotatorów wewnętrznych w stosunku do odwodzicieli i rotatorów zewnętrznych. Ten brak
harmonii prowadzi do występowania niesymetrycznie działających sił na rozwijające się
struktury stawowe, powodując daleko posunięte deformacje i przednie podwichnięcie głowy kości ramiennej oraz zbytnie tyłopochylenie panewki. Leczenie operacyjne ma na celu
przywrócenie prawidłowego balansu pomiędzy grupami mięśniowymi oraz zapobieganie
kolejnym zniekształceniom struktur kostnych. Większość technik operacyjnych to modyfikacje dwóch oryginalnych metod opisanych przez Severa oraz L’Episcopo. Pierwszy sugerował uwalnianie mięśnia podłopatkowego oraz piersiowego większego, drugi natomiast
przenoszenie przyczepu ścięgien mięśni obłego mniejszego oraz najszerszego grzbietu
na kość ramienną tuż pod boczną głową mięśnia trójgłowego ramienia, zmieniając w ten
sposób ich funkcje na rotatory zewnętrzne. Przez lata opisywano wiele kolejnych technik,
lecz pierwotny sens pozostał podobny. Zabiegi te polegają na odpowiednim uwalnianiu,
oddzielaniu czy przenoszeniu jednych mięśni i zamianie ich funkcji na mięśnie antagonistyczne.

Wybrane neuropatie
Neuropatia nerwu nadłopatkowego jest jedną z najczęstszych manifestacji ucisku obwodowych gałęzi splotu ramiennego. Powszechnie występuje u zawodowych siatkarzy
i tenisistów. Ucisk tkanki może zachodzić we wcięciu nadłopatkowym lub bardziej dystalnie we wcięciu łopatkowym większym (grzebieniowo-łopatkowym). Patofizjologia ucisku
jest wieloprzyczynowa. Powtarzające się nagłe i w dużym zakresie ruchy łopatki napinają
nerw we wspomnianych dwóch lokalizacjach. Do najczęstszych objawów ucisku nerwu
nadłopatkowego należą dolegliwości bólowe, które mogą występować podczas wysiłku
fizycznego lub mieć charakter przewlekły, tępy i nasilający się podczas ruchów stawu.
Czasem może dochodzić do zauważalnej atrofii mięśni pod- i nadgrzebieniowego. Ucisk
we wcięciu nadłopatkowym częściej doprowadza do deficytu funkcji barku, upośledzając
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nawet o 75% siłę odwiedzenia i rotacji zewnętrznej. Podczas diagnostyki niezwykle istotne jest wykluczenie patologii dotyczących odcinka C5-6 kręgosłupa szyjnego lub ścięgien
mięśni stożka rotatorów. Jednym z możliwych sposobów leczenia operacyjnego w przypadku niepowodzenia fizjoterapii jest artroskopowe uwolnienie uciśniętego nerwu poprzez rozcięcie więzadła nadłopatkowego. Zaznaczyć trzeba, że podczas takiej procedury
należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość jatrogennego uszkodzenia tętnicy nadłopatkowej przechodzącej w bliskiej odległości obu tych struktur.
Neuropatia nerwu pachowego oraz zespół otworu pachowego bocznego jest rzadką
patologią. Polega na ucisku nerwu pachowego oraz tętnicy okalającej ramię tylnej przez
tkanki miękkie. Ucisk nerwu pachowego może być również wywołany między innymi krwiakiem, guzem lub torbielą w tylno-dolnej części obrąbka stawu ramiennego. Należy pamiętać
o ryzyku uszkodzenia nerwu pachowego podczas złamania głowy kości ramiennej, zwichnięcia stawu ramiennego oraz w trakcie artroskopii barku (powikłanie jatrogenne). Typowym pacjentem jest młoda osoba (20-35 lat), której dolegliwości bólowe wywoływane są
podczas utrzymywania pozycji odwiedzenia i rotacji zewnętrznej ramienia przez około minutę. Niekiedy obszary skóry unerwiane czuciowo przez nerw pachowy mogą wykazywać
parestezję.
Neuropatia nerwu piersiowego długiego upośledza funkcjonowanie mięśnia zębatego przedniego, co powoduje występowanie przyśrodkowo odstającej łopatki oraz deficyt
zgięcia przedniego stawu ramiennego. Uraz nerwu piersiowego długiego został opisany
u wielu sportowców, między innymi: kulturystów, ciężarowców, koszykarzy, tenisistów,
pływaków czy futbolistów amerykańskich. Patomechanizm tego uszkodzenia nie jest do
końca poznany, ale za najbardziej prawdopodobny uznaje się ucisk nerwu między mięśniem pochyłym środkowym i jego przyczepem do przednio-górnej część mięśnia zębatego przedniego, do którego dochodzi podczas rotacji głowy i przechylenia jej do boku w kierunku przeciwnym niż podnoszone ramię. Wspomniane uprzednio ograniczenia zgięcia
przedniego stawu ramiennego jest najczęściej występującym objawem. Ponadto, zauważalne może być odstawanie przyśrodkowego brzegu łopatki najbardziej wyrażone podczas
„pchania ściany” przez pacjenta. Podstawą leczenia jest odpowiednia, długotrwała rehabilitacja, która przynosi poprawę w 80% przypadków. Średni czas trwania objawów wynosi
około 8 miesięcy (między 1 a 24 według literatury). W rzadkich przypadkach konieczne
jest leczenie operacyjne, polegające na stabilizacji łopatki do klatki piersiowej
Neuropatia nerwu dodatkowego ma głównie przyczynę jatrogenną, lecz może być
również wywołana urazem tylnej części odcinka szyjnego lub bardzo rzadko podczas
aktywności fizycznych. Boczne gałęzie nerwu dodatkowego są najbardziej narażone na
uszkodzenia w tylnym trójkącie szyi. Uszkodzenie na tym poziomie może prowadzić do
paraliżu mięśnia czworobocznego. Najczęściej do takiego uszkodzenia dochodzi w wyniku
działalności chirurga, jednak czasami ucisk może wystąpić w wyniku aktywności sportowych (w mechanizmie nadmiernego rozciągnięcia nerwu). W grupie ryzyka są zapaśnicy,
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podnoszący ciężary czy hokeiści. Typowo pacjent zgłasza się do lekarza z niespecyficznym
bólem barku oraz deficytem odwiedzenia stawu ramiennego. Niemal w każdym przypadku można zauważyć nieprawidłowe położenie łopatki z jej przyśrodkowym odstawaniem
oraz położeniem, w którym kąt górny łopatki znajduje się bardziej bocznie niż kąt dolny.
Charakterystyczne jest „opadanie” barku oraz atrofia mięśnia czworobocznego. Objawy
uwidaczniają się najbardziej podczas odwiedzenia oraz rotacji zewnętrznej stawu ramiennego z oporem, a zanikają podczas przedniego zgięcia. Podstawą leczenia jest fizjoterapia,
która daje pozytywne rezultaty po około 6-18 miesiącach.
Reasumując, należy zauważyć, jak trudnym zadaniem jest diagnostyka i leczenie neuropatii w obrębie stawu ramiennego. Domniemanie, że dolegliwości chorego mogą wynikać
z zaburzeń neurologicznych może być nieoczywiste. Zarówno u chorych po urazach, jak
i osób z przewlekłymi problemami, właściwe postępowanie stanowi wyzwanie nawet dla
najbardziej doświadczonych lekarzy.

Zapamiętaj
1. Uszkodzenia nerwów splotu ramiennego są uważane za jedne z najbardziej traumatycznych przeżyć z punktu widzenia chorego.
2. 2. Kluczowe jest szczegółowe badanie przedmiotowe z oceną współwystępowania
innych urazów.
3. 3. Głównymi czynnikami warunkującymi czas oraz metodę leczenia są dokładne określenie miejsca uszkodzenia oraz czas od urazu.
4. 4. Jak najszybsze zdiagnozowanie uszkodzenia jest kluczowe dla wdrożenia i efektywności odpowiedniej metody leczenia
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