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Τι είναι: 

Το ςφνδρομο υπακρωμιακισ προςτριβισ 

αποτελεί μια από τισ ςυχνότερεσ αιτίεσ πόνου 

ςτον ϊμο των ενθλίκων.  Ρροκφπτει από πίεςθ 

του τενοντίου πετάλου από τμιμα τθσ 

ωμοπλάτθσ (ακρϊμιο) κατά τθν ανφψωςθ του 

βραχίονα.  Το ακρϊμιο αποτελεί τθν προζκταςθ 

τθσ ωμοπλάτθσ προσ τα μπροςτά και βρίςκεται 

ακριβϊσ πάνω από τθν κεφαλι του βραχιονίου.  

Κατά τθν ανφψωςθ λοιπόν του βραχίονα το 

τενόντιο πζταλο «τρίβεται» ι προςκροφει ςτο 

ακρϊμιο με αποτζλεςμα να προκαλείται πόνοσ 

και να περιορίηεται θ κίνθςθ..  

 
Προςτριβι του τενοντίου πετάλου 

Πωσ προκφπτει: 

Ο πόνοσ ςτα αρχικά ςτάδια ςυνικωσ οφείλεται 

ςε ερεκιςμό του κυλάκου (ορογόνοσ κφλακοσ), ο 

οποίοσ βρίςκεται ανάμεςα από το τενόντιο 

πζταλο και το ακρϊμιο και ζχει ωσ ςκοπό τθν 

προςταςία των τενόντων από τθν τριβι.  Κακϊσ 

εξελίςςεται θ πάκθςθ ακολουκεί ο ερεκιςμόσ του 

τενοντίου πετάλου, θ λεγόμενθ τενοντίτιδα, και 

ςταδιακά με τον επαναλαμβανόμενο 

τραυματιςμό των τενόντων από τθν προςτριβι 

ςτο ακρϊμιο οδθγοφμαςτε ςτθ μερικι και τελικά 

ςτθν ολικι ριξθ του τενοντίου πετάλου. 

Προδιακεςικοί παράγοντεσ: 

Η πάκθςθ είναι πολφ ςυχνι ςτουσ μεςιλικεσ 

αλλά και ςτουσ νεαροφσ ακλθτζσ που ςθκϊνουν 

επανειλθμμζνα τουσ βραχίονεσ πάνω από το 

κεφάλι, όπωσ ακοντιςτζσ, κολυμβθτζσ, τενίςτεσ, 

κ.α.  Γενικά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι 

οποιαδιποτε δραςτθριότθτα θ εργαςία απαιτεί 

επανειλθμμζνθ κίνθςθ των χεριϊν πάνω από το 

κεφάλι μπορεί να προκαλζςει πόνο ςτον ϊμο 

 
Ριξθ τενοντίου πετάλου 

Συμπτώματα: 

Στα αρχικά ςτάδια τα ςυμπτϊματα είναι ιπια με 

αποτζλεςμα οι αςκενείσ ςπάνια να αναηθτοφν 

ιατρικι βοικεια.  Κακϊσ εξελίςςεται θ πάκθςθ οι 

αςκενείσ παρουςιάηουν: 

 Ρόνο ςτον ϊμο που αρχικά εμφανίηεται 

μετά από δραςτθριότθτα και αργότερα 

και ςτθν θρεμία. 

 Ρόνο που ακτινοβολεί από τθν πρόςκια 

επιφάνεια του ϊμου ςτθν πλάγια 

επιφάνεια του βραχίονα. 

 Ξαφνικό πόνο με το ςικωμα του 

βραχίονα πάνω από το κεφάλι ι ακόμα 

και με το κατζβαςμα του άκρου από τθν 

ανυψωμζνθ κζςθ. 

 Νυκτερινό πόνο ςε προχωρθμζνα ςτάδια. 

 Ευαιςκθςία και πριξιμο ςτθν πρόςκια 

επιφάνεια του ϊμου. 

 Ρεριοριςμόσ τθσ κίνθςθσ λόγω πόνου. 

 Απϊλεια δφναμθσ και κίνθςθσ ςε 

περίπτωςθ ριξθσ των τενόντων, με 

αποτζλεςμα ο αςκενισ να μθν μπορεί να 

εκτελζςει βαςικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ 

είναι θ προςωπικι του υγιεινι. 

Διάγνωςθ: 
Η διάγνωςθ του ςυνδρόμου γίνεται από το 

ιςτορικό του αςκενοφσ και τθν κλινικι εξζταςθ.  

Οι απλζσ ακτινογραφίεσ αναδεικνφουν ςτισ 

οςτικζσ άκανκεσ που προκαλοφν προςτριβι του 
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πετάλου.  Επίςθσ με τισ απλζσ ακτινογραφίεσ 

βλζπουμε αν υπάρχει αρκρίτιδα ςτθν άρκρωςθ 

του ϊμου και ςτθν ακρωμιοκλειδικι άρκρωςθ.  

Αν υπάρχει κλινικι υποψία ριξθσ του πετάλου, 

λόγω αδυναμίασ του άκρου, αυτι μπορεί να 

επιβεβαιωκεί με τθ βοικεια τθσ Μαγνθτικισ 

Τομογραφίασ. 

 
Απλζσ ακτινογραφίεσ φυςιολογικοφ ώμου και 

ώμου με προςτριβι των τενόντων λόγω άκανκασ. 

Αντιμετώπιςθ: 
Η κεραπεία τθσ πάκθςθσ διακρίνεται ςε 

ςυντθρθτικι και χειρουργικι.  Στα αρχικά ςτάδια 

και εφόςον ο πόνοσ είναι ιπιοσ μποροφν να 

βοθκιςουν τα αντιφλεγονϊδθ φάρμακα και θ 

φυςιοκεραπεία.  Η φυςιοκεραπεία είναι 

ςθμαντικι ςτο ςτάδιο αυτό γιατί βοθκάει να 

βελτιωκεί θ κίνθςθ του ϊμου και ταυτόχρονα 

ζχει ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των μυϊν του 

τενοντίου πετάλου.  Σε περίπτωςθ που τα 

αντιφλεγμονϊδθ δεν παρζχουν τθν αναμενόμενθ 

βελτίωςθ τότε μποροφμε να προχωριςουμε ςε 

ενδαρκρικι ζνεςθ κορτιηόνθσ.  Οι ενζςεισ αυτζσ 

βοθκοφν να υποχωριςει ο ερεκιςμόσ και ζχουν 

απόλυτα τοπικι δράςθ χωρίσ τισ ςυςτθματικζσ 

επιπλοκζσ τθσ κορτιηόνθσ. 

 
Ενδάρκρικι ζνεςθ κορτιηόνθσ 

Επανειλθμμζνεσ ενζςεισ (πάνω από 2-3 ετθςίωσ) 

ςθμαίνει αποτυχία τθσ ςυντθρθτικισ κεραπείασ 

και θ λφςθ πρζπει να αναηθτθκεί χειρουργικά.  

Επίςθσ οι ενζςεισ πρζπει να αποφεφγονται ςτθν 

περίπτωςθ τθσ ριξθσ του τενοντίου πετάλου γιατί 

είναι αναποτελεςματικζσ.   

Στθν περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ ςυντθρθτικισ 

κεραπείασ ζνδειξθ ζχει θ χειρουργικι 

αντιμετώπιςθ.  Πταν πρόκειται αποκλειςτικά και 

μόνο για ςφνδρομο υπακρωμιακισ προςτριβισ θ 

κεραπεία είναι θ αποςυμπίεςθ του 

υπακρωμιακοφ χώρου αρκροςκοπικά.  Με τθ 

βοικεια του αρκροςκοπίου εκτελείται εκτενισ 

κακαριςμόσ του υπακρωμιακοφ χϊρου που 

περιλαμβάνει τθν αφαίρεςθ του ερεκιςμζνου 

ορογόνου κυλάκου, των οςτικϊν ακανκϊν που 

προκαλοφν προςτριβι και του προςκίου 

τμιματοσ του ακρωμίου με ςκοπό τθν διεφρυνςθ 

του χϊρου ζτςι ϊςτε το τενόντιο πζταλο να 

κινείται πιο ελεφκερα.  Επίςθσ με το αρκροςκόπιο 

ελζγχονται και οι υπόλοιπεσ ανατομικζσ δομζσ 

μζςα ςτον ωμό και αν υπάρχει πρόβλθμα μπορεί 

να διορκωκεί με τισ ανάλογεσ τεχνικζσ. 

 
Αρκροςκοπικζσ πόρτεσ (τομζσ δζρματοσ) 

Στθν περίπτωςθ τθσ ριξθσ του τενοντίου 

πετάλου θ κεραπεία είναι θ αποκατάςταςθ τθσ 

ςυνζχειασ του με επανακακιλωςθ αυτοφ ςτθν 

ανατομικι του κζςθ με τθ βοικεια οςτικϊν 

αγκυρϊν.  Η επιδιόρκωςθ μπορεί να γίνει 

αρκροςκοπικά. Οι πολφ μεγάλεσ ριξεισ είναι 

τεχνικά δφςκολο να αντιμετωπιςτοφν 

αρκροςκοπικά και πολλζσ φορζσ χρειάηεται να 
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γίνει ανοικτι αποκατάςταςθ αυτϊν μζςω μιασ 

μικρισ τομισ ςτον ϊμο. 

 
Τομι ανοικτισ αποκατάςταςθσ τενοντίου 

πετάλου. 

Αποκατάςταςθ: 

Η επζμβαςθ γίνεται με γενικι αναιςκθςία. Ο 

αςκενισ μπορεί να πάει ςτο ςπίτι του τθν ίδια 

μζρα ι τθν επόμενθ.  Πταν πρόκειται για 

ςφνδρομο προςτριβισ ο αςκενισ ζχει το 

χειρουργθμζνο άκρο κρεμαςμζνο ςε ανάρτθςθ 

για 10 θμζρεσ μζχρι να βγουν τα ράμματα, και 

μπορεί να αρχίςει φυςιοκεραπεία τθν θμζρα 

μετά από το χειρουργείο.  Στθν περίπτωςθ τθσ 

ριξθσ του τενοντίου πετάλου ο αςκενισ ζχει το 

άκρο ςε απαγωγι, μακρια από το ςϊμα του, με 

τθ βοικεια ενόσ νάρκθκα.  Ο αςκενισ αρχίηει 

φυςιοκεραπεία ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ριξθσ 

που είχε, ςε 2-4 εβδομάδεσ από το χειρουργείο, 

πρϊτα με πακθτικζσ κινιςεισ ςτον ϊμο και 

ςταδιακά προχωράει ςε ενεργθτικι κίνθςθ. 


