
Σκοπός
Η ρήξη του στροφικού πετάλου που περι-

λαμβάνει τον υποπλάτιο μυ είναι πολύ σπα-
νιότερη από αυτήν που περιλαμβάνει την 
ανώτερη μοίρα του. Ο σκοπός της μελέτης 
αυτής είναι να αναδείξει, με βάση τη βιβλι-
ογραφία, τα αποτελέσματα αποκατάστασης 
των ρήξεων του υποπλατίου.

Υλικό
Οι βιβλιογραφικές αναφορές για τους ασθε-

νείς αυτούς ποικίλλουν σε διάφορες ομάδες, 
όσον αφορά στην ηλικία, την αιτιολογία, την 
εντόπιση και την αποκατάσταση. Έτσι, λοιπόν, 
η μέση ηλικία των ασθενών αυτών είναι 50 
έτη, με εύρος από 24 έως 68 έτη. Οι περισ-
σότερες ρήξεις είναι τραυματικές και λιγότε-
ρες εκφυλιστικές σε αναλογία 2/1 και συνδέ-
ονται με ένα προφίλ ασθενών που ασκούν 
χειρωνακτική εργασία. Η εντόπιση της βλά-
βης αφορά κυρίως στα δύο ανώτερα τριτη-
μόρια του υποπλατίου σε αναλογία 3/1 με 
τις ολοκληρωτικές ρήξεις, όταν αυτές συμ-
βαίνουν. Η μέση διάρκεια από την έναρξη 
των συμπτωμάτων έως το χειρουργείο ποι-
κίλλει, όπως αναφέρεται στις διάφορες με-
λέτες, από 0 έως 130 μήνες. Στο 70% πε-
ρίπου των ασθενών υπάρχει στο ιστορικό 
σαφές τραυματικό επεισόδιο που προκάλε-
σε την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ στο 
30% των ασθενών δεν υπάρχει τέτοιο επει-
σόδιο. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει συ-
νοδό εξάρθρημα (45%) ή υπεξάρθρημα 
(21%) της μακράς κεφαλής του δικεφάλου 
βραχιονίου. Σπανιότερες είναι οι συνοδές ρή-
ξεις (12%) της μακράς κεφαλής του δικεφά-
λου βραχιονίου.

Οι ρήξεις αφορούν κυρίως άνδρες σε ανα-
λογία 8/1, λόγω των χειρωνακτικών εργασι-
ών και της καταπόνησης που υφίστανται σε 
σχέση με τις γυναίκες. Επίσης, οι περισσότε-
ρες ρήξεις αφορούν κυρίως στη δεξιά πλευ-
ρά σε ποσοστό 80% περίπου, λόγω της επι-
κράτησης του δεξιού άνω άκρου στο γενι-
κό πληθυσμό.

Έχει επισημανθεί, επίσης, η ύπαρξη τυχόν 

γληνοβραχιόνιας αρθρίτιδας στις διάφορες 

μελέτες και πιστεύεται ότι όσο πιο σοβαρή 
είναι η αρθρίτιδα τόσο δυσμενέστερη είναι 
η πρόγνωση για την αποκατάσταση.

Το follow up των ασθενών ποικίλλει όσον 
αφορά στη χρονική διάρκεια, ενώ περιγρά-
φονται έως και 12 έτη παρακολούθησης.

Το Constant Score χρησιμοποιείται για την 
αξιολόγηση των ασθενών προεγχειρητικά 
και μετεγχειρητικά.

 
Κλινική εκτίμηση

Οι ασθενείς αξιολογούνται κυρίως με βάση 
το CONSTANT SCORE, με παραμέτρους που 
λαμβάνουν υπόψιν τον πόνο (15 πόντοι), τη 
δραστηριότητα (20 πόντοι), την ενεργητική 
κίνηση (40 πόντοι), τη δύναμη (βάρος που 
είναι ικανός να σηκώσει ο ασθενής πολλα-
πλασιασμένο με 2,2), την ηλικία και το φύ-
λο (πίνακας 1). Κλινικώς οι ασθενείς αξιολο-
γούνται με το lift off test και το belly press 
test. Το lift off test (εικόνα 1) συνίσταται στην 
τοποθέτηση της άκρας χειρός του ασθενούς 
πίσω από τη ράχη του, σε κάποια απόστα-
ση και στη διατήρηση της απόστασης αυτής 
κατά την εφαρμογή πίεσης στην άκρα χείρα 
του ασθενούς από τον εξεταστή. Είναι θετι-
κό όταν ο ασθενής δεν είναι ικανός να δια-
τηρήσει την απόσταση αυτή. Το belly press 
test (εικόνα 2) συνίσταται στην τοποθέτηση 
του χεριού του ασθενούς στην κοιλιά του χω-
ρίς να είναι λυγισμένος ο καρπός του, ενώ ο 
εξεταστής ασκεί πίεση στον αγκώνα και κά-
ποια στιγμή ξαφνικά αποσύρει την πίεση. 
Είναι θετικό όταν ο αγκώνας του ασθενούς 
μετακινείται προς τα πίσω ή όταν ο ασθενής 
λυγίζει τον καρπό του (εικόνα 3). Και τα δύο 
τεστ όταν είναι θετικά δείχνουν ανεπάρκεια 
του υποπλατίου.

Απεικονιστικός έλεγχος
Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποι-

ούνται είναι ακτινογραφίες προσθιοπίσθιες, 
με τον ώμο σε εξωτερική στροφή, σε εσω-
τερική στροφή, σε ουδέτερη στροφή, κα-
θώς και μασχαλιαίες λήψεις. Συνήθως εκτι-
μάται η ύπαρξη γληνοβραχιόνιας αθρίτιδας 

και χαρακτηρίζεται:

Α) ήπια, αν το διάστημα είναι φυσιολογικό 
ή υπάρχει οστεόφυτο μικρότερο των 3mm,

B) μέτρια, αν υπάρχει οστεόφυτο μεγαλύ-
τερο των 3mm και το διάστημα είναι φυσι-
ολογικό και 

Γ) σοβαρή, αν υπάρχει εξάλειψη του γλη-
νοβραχιόνιου διαστήματος.

Η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει τη λι-
πώδη εκφύλιση του υποπλατίου και ταξινο-
μείται ως εξής:  
• φυσιολογικός μυς
• μερικές λιπώδεις διηθήσεις
• αρκετές λιπώδεις διηθήσεις
• έντονη λιπώδης διήθηση τόση όση και η 

μυϊκή μάζα και
• εντονότατη λιπώδης διήθηση περισσότε-

ρη από τη μυϊκή μάζα.

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας
Βάσει της βιβλιογραφίας, η χειρουργική 

θεραπεία επιλέγεται για τους ασθενείς εκεί-
νους που έχουν τραυματική/εκφυλιστική ρή-
ξη του υποπλατίου, όταν έχει αποτύχει η συ-
ντηρητική αγωγή και οι ασθενείς επιθυμούν 
να εκτελέσουν πρόγραμμα αποκατάστασης. 
Η συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει 3 μή-
νες απόλυτης ξεκούρασης, αντιφλεγμονώ-
δη αγωγή και αλλαγή των συνηθειών του 
ασθενούς. Άλλη εξαίρεση είναι οι ασθενείς 
που έχουν συνδυασμό ρήξεων υπερακαν-
θίου και υποπλατίου. Αρθροσκοπικά επιλέ-
γονται μόνο οι ασθενείς που δεν επιθυμούν 
την μετεγχειρητική αγωγή.

Χειρουργική τεχνική
Οι προσπελάσεις που αναφέρονται είναι:

• η θωρακοδελτοειδής προσπέλαση,
• η πρόσθια διατομή του δελτοειδούς σε 

συνδυασμό με ακρωμιοπλαστική και αφαί-
ρεση 1cm από το απομακρυσμένο άκρο 
της κλείδας και

• η πρόσθια διατομή του δελτοειδούς σε 
συνδυασμό με ακρωμιοπλαστική.
Η τεχνική συνίσταται στην τοποθέτηση ενός 

ή περισσότερων ραμμάτων στο ανώτερο 
τμήμα του υποπλατίου, στην έλξη του τέ-

νοντα με τα ράμματα που έχουν τοποθετη-

θεί και στην επανατοποθέτηση του τένοντα 
στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα, μετά από 
απόξεσή του, με τη χρήση μεταλλικών sta-
ples ή αγκύρων ή διοστικών ραμμάτων. Αν 
δεν επιτυγχάνεται η κινητοποίηση του υπο-
πλατίου τότε διατέμνονται οι γληνοβραχιό-
νιοι σύνδεσμοι.

Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται τενοντόδεση 
της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (58%), 
με τη χρήση είτε διοστικών απορροφήσι-
μων ραμμάτων είτε με τη χρήση απορρο-
φήσιμης βίδας ή επανακαθήλωσή της στην 
αύλακα (6%).

Σημειώνεται ότι όλοι οι ασθενείς υποβάλ-
λονται σε γενική αναισθησία σε ημικαθι-
στή θέση.

Οι ενδείξεις για χειρουργείο του δικεφά-
λου είναι το εξάρθρημα της μακράς κεφα-
λής του δικεφάλου βραχιονίου, καθώς και 
το υπεξάρθρημα αυτής, ή η πεποίθηση του 
χειρουργού ότι με την κινητοποίηση του υπο-
πλατίου αποσταθεροποιείται η μακρά κεφα-
λή του δικεφάλου βραχιονίου.

Μετεγχειρητική αγωγή
Μετεγχειρητικώς προτείνονται τα εξής:

• Μαξιλάρι απαγωγής άνω άκρου
• Παθητική κινητοποίηση από την 1η ημέ-

ρα
• Αποφυγή ασκήσεων ενδυνάμωσης για 

6 μήνες
• Ενεργητική κινησιοθεραπεία 6 εβδομάδες 

μετά το χειρουργείο 
• Υδροθεραπεία.
Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα δείχνουν βελτίωση σε 
όλες τις μελέτες του CONSTANT SCORE 
(50=>78). Υπάρχει μείωση του αριθμού 
των θετικών lift off test και belly press test, 
αλλά αύξηση της μετεγχειρητικής γληνοβρα-
χιόνιας αρθρίτιδας.

Υποκειμενικά οι ασθενείς στις περισσότερες 
αναφορές χαρακτηρίζουν άριστα τα αποτε-
λέσματα σε ποσοστό περίπου 50%, καλά σε 
35% και μέτρια ή πτωχά σε 15%.

Επιπλοκές
Οι επιπλοκές αφορούν δυσκαμψία του 

ώμου, νέα ρήξη του τένοντα του υποπλατί-
ου, μετανάστευση των μεταλλικών staples, 
παράλυση του μυοδερματικού νεύρου, πά-
ρεση του αισθητικού κλάδου του μασχαλι-
αίου νεύρου και φλεγμονή. Τα ποσοστά κυ-
μαίνονται στη βιβλιογραφία, με τη δυσκαμ-
ψία και τη νέα ρήξη να αναφέρονται συχνό-
τερα (9%), ενώ οι άλλες επιπλοκές καταγρά-
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ΣΕΛΙΔΑ 15

Λειτουργικότητα και πόνος 0 = σοβαρός 5 = μέτριος 10 = ήπιος 15 = καθόλου  
Λειτουργικότητα και εργασία 0 = μη ικανός για εργασία 1 = σοβαρή ανικανότητα  2 = μέτρια ανικανότητα  3 = ήπια ανικανότητα  4 = πλήρης ικανότητα 
  για εργασία για εργασία για εργασία για εργασία
Λειτουργικότητα και  0 = καμία  1 = σοβαρός περιορισμός  2 = μέτριος περιορισμός  3 = ήπιος περιορισμός  4 = πλήρης δραστηριότητα
ψυχαγωγικές δραστηριότητες δραστηριότητα δραστηριότητας δραστηριότητας δραστηριότητας 
Λειτουργικότητα και ύπνος 0 = αϋπνία 1 = σοβαρή ενόχληση  2 = καμία ενόχληση στον ύπνο
  στον ύπνο 
Λειτουργικότητα και  2 = κάτω από τη μέση  4 = μεταξύ μέσης και  6 = μεταξύ ξιφοειδούς  8 = μεταξύ τραχήλου  10 = πάνω από την 
επίπεδο κίνησης  ξιφοειδούς απόφυσης απόφυσης και τραχήλου και κεφαλής κεφαλή
Λειτουργικό εύρος κάμψης 0 = 0-30 μοίρες 2 = 31-60 μοίρες 4 = 61-90 μοίρες 6 = 91-120 μοίρες 8 = 121-150 μοιρες 10 = 151-180 μοιρες 
Λειτουργικό εύρος απαγωγής 0 = 0-30 μοίρες 2 = 31-60 μοίρες 4 = 61-90 μοίρες 6 = 91-120 μοίρες 8 = 121-150 μοίρες 10 = 151-180 μοίρες
Λειτουργικό εύρος  0 = σοβαρός περιορισμός   2 = πίσω από την κεφαλή με 4 = πίσω από την κεφαλή με 6 = πάνω από την κεφαλή με 8 = πάνω από την κεφαλή με  10 = όλες οι πρώην κινήσεις
εξωτερικής στροφής  τους αγκώνες εμπρός ή πίσω τους αγκώνες εμπρός και πίσω τους αγκωνες εμπρός ή πίσω τους αγκώνες εμπρός και πίσω και πλήρη ανύψωση
Λειτουργικό εύρος  0 = η ράχη της άκρας  2 = η ράχη της άκρας  4 = η ράχη της άκρας  6 = η ράχη της άκρας  8 = η ράχη της άκρας χειρός 10 = η ράχη της άκρας χειρός
εσωτερικής στροφής χειρός στον μηρό χειρός στο γλουτό χειρός στην ιερολαγόνιο χειρός στη μέση στο 12ο θωρακικό σπόνδυλο  στον 7ο θωρ. σπόνδυλο
Λειτουργική δύναμη του μυός 0 = λιγότερο από 1kg 3 = 1-2kg 5 = 2-3kg 7 = 3-4kg 9 = 4-5kg 11 = 5-6kg
 13 = 6-7kg 15 = 7-8kg 17 = 8-9kg 19 = 9-10kg 21 = 10-11kg 23 = 11-12kg”
 25 = 12kg η <

Constant Score

Εικόνα 1. Lift off test. Εικόνα 2. Belly press test. Εικόνα 3. Θετικό belly press test.



φονται σποραδικά.
Σχεδόν από όλους τους χειρουργούς επιση-

μαίνεται ότι η εμπειρία σε αυτά τα χειρουρ-
γεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα μείω-
σης των επιπλοκών.

Συζήτηση
Ο ρόλος της λιπώδους εκφύλισης είναι 

δυσμενής στην πρόγνωση του χειρουργεί-
ου, με σαφή χειρότερα αποτελέσματα στα 
στάδια 3 και 4.

Ο ρόλος της επέμβασης στον τένοντα του 
δικεφάλου είναι ευμενής για την πρόγνωση, 
τόσο σε σχέση με τα υποκειμενικά αποτελέ-
σματα όσο και με τα αντικειμενικά. Έτσι, οι 
ασθενείς αναφέρουν ύφεση του πόνου, ενώ 
υπάρχει και βελτίωση του Constant Score σε 

όλες τις μελέτες. Η καθυστέρηση στην επέμ-
βαση επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην 
πρόγνωση. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν 
πτωχά αποτελέσματα μετά παρέλευση ενός 
έτους από την έναρξη των συμπτωμάτων μέ-
χρι το χειρουργείο. Υπάρχουν αρκετές επι-
πλοκές στις διάφορες σειρές με κυριότερη 
την δυσκαμψία του ώμου, τη νέα ρήξη του 
τένοντα, καθώς και τη μετανάστευση των sta-
ples. Δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια για 
την αύξηση της γληνοβραχιόνιας αρθρίτιδας 
που παρατηρείται μετά από αυτά τα χειρουρ-
γεία, αλλά πιστεύεται ότι οφείλεται σε αλλα-
γή της εμβιομηχανικής του ώμου.

Δυστυχώς, η εμπειρία από τα χειρουργεία 
αυτά είναι μικρή και δεν έχουν θεσπιστεί σα-
φή κριτήρια για την επιλογή των ασθενών, 

ενώ δεν υπάρχουν μεγάλες σειρές στη βιβλι-
ογραφία για αυτές τις περιπτώσεις. 
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