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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας φυσιοθεραπευτής είναι ο
πόνος στον αυχένα και τον ώμο (20-35% των περιπτώσεων σύμφωνα με τις έρευνες  που
μελετήθηκαν στις οποίες αναφέρεται ότι συνήθως είναι χρόνιος). Σε έναν μεγάλο βαθμό τα
δύο αυτά προβλήματα συνυπάρχουν και αλληλεπικαλύπτονται.  Στόχος της εργασίας ήταν η
εύρεση αξιόπιστων μεθόδων αξιολόγησης ασθενών με  πόνο στον ώμο και τον αυχένα για την
έγκυρη και εύστοχη εντόπιση της κύριας πηγής του πόνου.  Για την καλύτερη κατανόηση της
αξιολόγησης γίνεται αναφορά στην ανατομία της περιοχής του ώμου και του αυχένα καθώς
και οι συχνότερες και σημαντικότερες παθήσεις των περιοχών. 

Λέξεις κλειδιά: neck pain, shoulder pain, neck pathology, shoulder pathology, diagnosis
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ABSTRACT

One of the most common problems faced by a physiotherapist is pain in the neck and shoulder
(20-35% of cases according to studies that are reported to be usually chronic). To a large 
extent these two problems coexist and overlap. The aim of the work was to find reliable 
methods of assessing patients with shoulder and abdominal pain for the correct and 
appropriate identification of the main source of pain. For better understanding of the 
assessment, reference is made to the anatomy of the shoulder and abdomen area as well as the
most frequent and important diseases of the areas.

Key-words: neck pain, shoulder pain, neck pathology, shoulder pathology, diagnosis
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο διάστημα Απρίλιου- Αυγούστου 2018 επιλέχθηκαν τυχαιοποιημένες έρευνες  χαμηλού
κινδύνου ποσοστού λάθους από 2000-2017 στις οποίες μελετούσαν διαφορές μεθόδους για
την εντόπιση του πόνου στον αυχένα και τον ώμο με σκοπό την στοχευόμενη διάγνωση και
θεραπεία των ασθενών και την αποφυγή άτοπων χειρισμών. 

Λόγω  της  μεγάλης  συχνότητας  ενασχόλησης  των  φυσιοθεραπευτών  με  τις  παρακάτω
παθήσεις των δύο αυτών περιοχών, κρίνεται  αναγκαία η σωστή και μεθοδική αξιολόγηση
τους.  Στην  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  γίνεται  ανάλυση  της  ανατομίας,  των  συχνότερων
παθήσεων, του πόνου και όλη η διαδικασία της αξιολόγησης με την σειρά που θα ήταν καλό
να εφαρμόζεται.  Επιπλέον περιγράφονται πάνω από 60 διαφορετικά  test αξιολόγησης των
παθήσεων και των δύο περιοχών.

Κρίθηκαν απαραίτητα στοιχεία για την διάγνωση η συμπλήρωση ενός ιστορικού από τον
ασθενή,  η  εκτενής  φυσική  εξέταση  τους   από  εξειδικευμένα  άτομα.  Σε  κάθε  έρευνα
αναλύονται διάφορες τεχνικές που μελετήθηκαν για την αξιοπιστία τους. Σε συνδυασμό με
ακτινογραφία/  μαγνητική  και  την  ηλεκτροδιαγνωστική  μέθοδο  μπορούμε  να  έχουμε  μία
άριστη εικόνα για τον ασθενή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Ανατομία της Αυχενικής Μοίρας
της Σπονδυλικής Στήλης

1.1 Αυχενικοί Σπόνδυλοι και Μεσοσπονδύλιοι Δίσκοι  

Η Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (Α.Μ.Σ.Σ.)  αποτελείται από 7 σπονδύλους (Α1,
Α2,…Α7). Το φυσιολογικό κύρτωμα της στο οβελιαίο επίπεδο είναι με το κυρτό να προβάλει
προς τα εμπρός (λόρδωση). Κάθε ένας σπόνδυλος της διαφέρει σε σχέση με τους  υπολοίπους
της Σ.Σ. 

«Η πλάγια κάμψη και η στροφή στους Α3-Θ6 σπονδύλους γίνεται ταυτόχρονα προς την ίδια
κατεύθυνση.  Οι  σπόνδυλοι  Θ1-Θ4  λειτουργούν  μαζί  με  τους  σπονδύλους  της  αυχενικής
μοίρας κατά την πλάγια κάμψη και στροφή.» (Carolyn Kisner /  Lynn Allen Colby, 1996;
570). 

«Η θέση κλειδώματος της άνω αυχενικής μοίρας Α1-Α2 είναι πλάγια κάμψη με στροφή στο
σύστοιχο, ενώ για την κατώτερη αυχενική μοίρα είναι πλάγια κάμψη με στροφή στο αντίθετο
πλάγιο.» ( Jochen Schomacher/ Ola Grimsby/ Freddy Kaltenborn, 2014; 272)

                                                 

Εικόνα 1 πρόσθια όψη σπονδύλων                                      Εικόνα 2 φυσιολογικά κυρτώματα Σ.Σ.

                

Κοινά χαρακτηριστικά σπονδύλων

 Σπονδυλικό σώμα  : βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος.
 Σπονδυλικά  τόξα  :  αποτελούν  συνέχεια  του  σώματος  και  απολήγουν  στην

ακανθώδη απόφυση (μυϊκή) με αυτήν του Α7 να προεξέχει περισσότερο.
 Εγκάρσιες αποφύσεις (μυϊκές):   βρίσκονται δεξιά και αριστερά του σπονδύλου .
 Αρθρικές  αποφύσεις    facet  :  2  ανάντεις  και  2  κατάντεις,  βρίσκονται  ουραία  και

κρανιακά  αντίστοιχα  επιτρέποντας  την  κάμψη  και  έκταση  του  αυχένα  ενώ  η
πλάγια  κάμψη  συνοδεύεται  πάντα  από  στροφή  των  σπονδύλων  στο  σύστοιχο
πλάγιο. 
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 Σπονδυλικό τρήμα  :  βρίσκεται ανάμεσα στο σώμα και τα τόξα. Η συνέχεια από
πολλά  σπονδυλικά  τρήματα  των  διαδοχικών  σπονδύλων  δημιουργεί  τον
σπονδυλικό σωλήνα μέσα στον οποίο προφυλάσσεται ο νωτιαίος μυελός.

 Εγκάρσια τρήματα:   εμφανίζονται στις εγκάρσιες αποφύσεις για την διέλευση της
σπονδυλικής αρτηρίας.

 Μεσοσπονδύλια τρήματα:   σχηματίζονται ανάμεσα στις σπονδυλικές εντομές. Από
εδώ διέρχονται τα νωτιαία νεύρα.

                             

Εικόνα 3 Κοινά χαρακτηριστικά σπονδύλων                   Εικόνα 4 Σπόνδυλοι της Α.Μ.Σ.Σ.

Χαρακτηριστικά Α1 σπονδύλου

«Ο Α1 ή αλλιώς  Άτλας δεν έχει σπονδυλικό σώμα και ακανθώδη
απόφυση ,αλλά αντίθετα εμφανίζει  δυο τόξα (πρόσθιο/  οπίσθιο)
και  δύο  φύματα  (πρόσθιο/οπίσθιο).  Πλάγια  του  σπονδυλικού
τρήματος  υπάρχουν  δύο  πλάγια  ογκώματα  τα  οποία  εμφανίζουν
αρθρικές  επιφάνειες  για την ένωση με τους ινιακούς  κονδύλους
(ατλαντοϊνιακή  ή  άνω  κεφαλική  διάρθρωση)  επιτρέποντας  την
κάμψη, έκταση και πλάγια κάμψη της κεφαλής. » (Werner Platzer,
2009;  38)  ,  (Laura K.  Smith,  Elizabeth L.  Weiss,  L.  Don
Lehmkuhl,  2005;  426),  (Sandra J.  Shultz,  Peggy A.  Houglum,
David H. Perrin, 2009; 201-202).

                                    

Χαρακτηριστικά Α2 σπονδύλου 

«Στον Α2 ή αλλιώς Άξονα υπάρχει η οδοντοειδής απόφυση η οποία ενώνεται με τον Α1 στο
βοθρίο του οδόντα (ατλαντοαξονική ή κάτω κεφαλική διάρθρωση) και είναι υπεύθυνη για την
στροφή της  κεφαλής. Επίσης  έχει  μικρότερες  σε μέγεθος  εγκάρσιες  αποφύσεις.»  (Werner
Platzer, 2009; 38) , (Laura K. Smith, Elizabeth L. Weiss, L. Don Lehmkuhl, 2005; 426).

Μεσοσπονδύλιοι δίσκοι
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«Βρίσκονται  ανάμεσα  σε  δύο  διαδοχικούς  σπονδύλους  και  αποτελούνται  από  τον  ινώδη
δακτύλιο,  πηκτοειδή  πυρήνα  και  δύο  υαλοειδείς  χόνδρινους  δίσκους.  Προστατεύουν  τις
μεσοσπονδύλιες  αρθρώσεις  από  δυνάμεις  συμπίεσης  και  δόνησης,  κατανέμουν  σωστά  τα
φορτία,  επιτρέπουν αλλά παράλληλα περιορίζουν τις κινήσεις  των σπονδύλων.  » (Werner
Platzer, 2009; 54) , (Laura K.  Smith,  Elizabeth L.  Weiss,  L.  Don Lehmkuhl, 2005; 431) ,
(Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby, 2003; 565-566).

                              Εικόνα 6 Χαρακτηριστικά μεσοσπονδύλιου δίσκου

1.2 Σύνδεσμοι Αυχενικής Μοίρας  

 Πρόσθιος επιμήκης (  Anterior     longitudinal     ligament  )  :  εκτίνεται από τον Α1 μέχρι
και το ιερό οστό. Είναι πολύ στενά συνδεδεμένος με τα σώματα των σπονδύλων
και όχι με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την
έκταση και  ενισχύοντας  την  πρόσθια  επιφάνεια  του κυρτώματος  (κυρίως  στην
οσφυϊκή μοίρα) και την σταθερότητα της Σ.Σ.

 Οπίσθιος επιμήκης (  Posterior     longitudinal     ligament  )  : εκτίνεται από τον Α2 μέχρι
τον  ιερό  σωλήνα.  Συνδέεται  με  την  οπίσθια  επιφάνεια  του  άνω  χείλους  του
σώματος  των  σπονδύλων  και  κυρίως  με  τους  μεσοσπονδύλιους  δίσκους
περιορίζοντας την κάμψη και ενισχύοντας τους μεσοσπονδύλιους δίσκους.

 Ωχροί σύνδεσμοι ή μεσοτόξιοι (  Intertransverse     ligament  )  : βρίσκονται μεταξύ των
σπονδυλικών τόξων από τον Α2 και μετά. Βρίσκονται διαρκώς σε τάση κυρίως
όμως διατείνονται κατά την κάμψη της Σ.Σ. και βοηθούν στην επάνοδο της στην
όρθια θέση.

                                                                     Εικόνα 7 Αυχενικοί σύνδεσμοι
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 Αυχενικός σύνδεσμος (  Nuhal     ligament  )  : καλύπτει τις ακανθώδεις αποφύσεις μόνο των
αυχενικών  σπονδύλων καθώς  μετά  συνεχίζει  ως  μεσακανθώδης  και  υπερακάνθιος
σύνδεσμος. Περιορίζει την κάμψη.

 Μεσεγκάρσιοι  σύνδεσμοι  (  facet  
capsulary     ligament  )  : βρίσκονται ανάμεσα στις εγκάρσιες αποφύσεις ελέγχοντας
τις πλάγιες κάμψεις.

 Κορυφαίος σύνδεσμος   : εκτείνεται από την
κορυφή της οδοντοειδούς απόφυσης μέχρι
το πρόσθιο τμήμα του μείζονος τμήματος.
Εμποδίζει την απομάκρυνση Α0-Α1.

 Εγκάρσιος σύνδεσμος του άτλαντα (  transverse     ligament  )  : εκτείνεται πίσω από την
οδοντοειδή απόφυση ενώνοντας  τα πλάγια ογκώματα του Α1 σταθεροποιώντας
έτσι την οδοντοειδή απόφυση.

                                                          Εικόνα 10 Εγκάρσιος σύνδεσμος άτλαντα

 Σταυρωτός σύνδεσμος   : αποτελείται από τον
εγκάρσιο σύνδεσμο και τις επιμήκεις ταινίες οι
οποίες τον ενισχύουν. Βρίσκονται από την πάνω
μεριά μέχρι το πρόσθιο χείλος του μείζονος
τρήματος και από την κάτω μεριά μέχρι την οπίσθια
επιφάνεια του σώματος του Α2.

10

 Εικόνα 8 Αυχενικός σύνδεσμος
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 Πτερυγοειδείς  σύνδεσμοι  (  Check     ligament  )  : οι  δύο αυτοί  σύνδεσμοι εκτείνονται
από  την  οδοντοειδή  απόφυση  μέχρι  το  πλάγιο  χείλος  του  μείζονος  τρήματος
περιορίζοντας έτσι την στροφή στην ατλαντοαξονική διάρθρωση.

 Επιπωματικός  υμένας   (πρόσθιος  και  οπίσθιος  ατλαντοϊνιακός  (Tamponade):
εκτείνεται από τα τόξα του Α1 μέχρι το ινιακό οστό.

(Werner Platzer,  2009; 56-60) ,  (Laura K.  Smith,  Elizabeth L.  Weiss,  L.  Don Lehmkuhl,
2005; 430-433) , ( Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 621). 

1.3 Μυς Αυχενικής Μοίρας  

Αυτόχθονες μύες

Βρίσκονται σε ζεύγη εκατέρωθεν της Σ.Σ. και της κεφαλής και είναι γνωστοί ως ορθωτήρες
μυς καθώς είναι πολύ σημαντικοί για την διατήρηση της όρθιας θέσης. 

 Αυχενικός λαγονοπλευρικός     (  Cervical iliocostales)  
Έκφυση: 6η-3η πλευρά
Κατάφυση: εγκάρσιες αποφύσεις Α6-Α4
Μυϊκή  δράση:  σε  αμφοτερόπλευρη  δράση  κάνουν
έκταση της αυχενικής μοίρας και έλεγχο της κάμψης,
ενώ σε  μονόπλευρη  δράση  μπορούν  να  συμβάλλουν
μερικώς στην πλάγια κάμψη και στροφή.
Μυϊκή διάταση: κάμψη της αυχενικής μοίρας.
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους Α1-Θ4

 Μήκιστος αυχενικός (  L  ongissimus cervicis)  
Έκφυση: εγκάρσιες αποφύσεις Θ1-Θ6
Κατάφυση: οπίσθια φύματα εγκάρσιων αποφύσεων Α2-
Α5
Μυϊκή  δράση:  έκταση  της  αυχενικής  μοίρας  και
συμβάλλει στην σταθεροποίηση της Σ.Σ.
Μυϊκή διάταση: κάμψη της αυχενικής μοίρας
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους Α1-Θ4

 Μήκιστος     κεφαλικός  (  Musculus longissimus capitis)  

Έκφυση: εγκάρσιες αποφύσεις Θ3-Θ5 και Α4-Α7
Κατάφυση: μαστοειδή απόφυση
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Μυϊκή  δράση:  βοηθάει  στην  όρθια  στάση  του  σώματος  συμβάλλοντας  στην
σταθεροποίηση  της  Σ.Σ.  Σε  αμφοτερόπλευρη  δράση  συμμετέχει  στην  έκταση  της
κεφαλής και της Α.Μ.Σ.Σ. 
Μυϊκή διάταση: κάμψη κεφαλής και αυχένα 
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους A1-Θ4

 Σπληνιοειδής αυχενικός   (Cervical splenii)  
Έκφυση: ακανθώδεις αποφύσεις Θ4-Θ6
Κατάφυση: εγκάρσιες αποφύσεις Α1-Α2
Μυϊκή  δράση:  βοηθάει  στην  όρθια  στάση,  έκταση
Α.Μ.Σ.Σ. σε αμφοτερόπλευρη δράση και πλάγια κάμψη
στο σύστοιχο πλάγιο σε μονόπλευρη δράση
Μυϊκή διάταση: κάμψη κεφαλής και πλάγια κάμψη στο
αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους Α1-Α8

  Σπληνιοειδής κεφαλικός(

Έκφυση: ακανθώδεις αποφύσεις Α4-Θ3
Κατάφυση: μαστοειδή απόφυση
Μυϊκή  δράση:  βοηθάει  στην  όρθια  στάση,  έκταση
κεφαλής  και  Α.Μ.Σ.Σ.  σε  αμφοτερόπλευρη  δράση,
ενώ σε μονόπλευρη σύσπαση συμβάλλει στην πλάγια
κάμψη και στροφή της κεφαλής στο σύστοιχο πλάγιο
Μυϊκή διάταση: κάμψη αυχένα και κεφαλής με πλάγια
κάμψη και στροφή 
στο αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους Α1-Α8 

 Μεσακάνθιοι (interspinalis)  

Είναι 6 αυχενικοί και βρίσκονται ανάμεσα στις ακανθώδεις αποφύσεις.
Μυϊκή  δράση:  έκταση  της  Α.Μ.Σ.Σ.  και  ελέγχουν  την  θέση  των  σπονδύλων
αυξάνοντας την ιδιοδεκτικότητα
Μυϊκή διάταση: κάμψη της Α.Μ.Σ.Σ.
Ψηλάφηση: -
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Εικόνα 14 Μήκιστος κεφαλικός μυς

Εικόνα 15 Σπληνιοειδής αυχενικός μυς

Εικόνα 16 Σπληνιοειδής κεφαλικός 
μυς



Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους Α1-Θ3 

 Μεσεγκάρσιοι  (intertransversi) 
Είναι 6 αυχενικοί και βρίσκονται ανάμεσα στις εγκάρσιες αποφύσεις των σπονδύλων.
Μυϊκή δράση: πλάγια κάμψη της Α.Μ.Σ.Σ. και έλεγχος της θέσης των σπονδύλων με
αύξηση της ιδιοδεκτικότητας
Μυϊκή διάταση: πλάγια κάμψη στο αντίθετο πλάγιο 
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους Α1-Α6

         

 Ακανθώδης αυχενικός (spinalis cervicis)  
Έκφυση: ακανθώδεις αποφύσεις Θ2-Α6
Κατάφυση: ακανθώδεις αποφύσεις Α4-Α2
Μυϊκή  δράση: έκταση  της  Α.Μ.Σ.Σ.  σε
αμφοτερόπλευρη  σύσπαση  και  πλάγια  κάμψη  στο
σύστοιχο πλάγιο σε μονόπλευρη σύσπαση
Μυϊκή  διάταση:  κάμψη  της  Α.Μ.Σ.Σ.  και  πλάγια
κάμψη στο αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους Α2-Θ10
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Εικόνα 17 Μεσακάνθιοι μυς

Εικόνα 19 οπίσθιοι 
αυχενικοί μεσεγκάρσιοι

Εικόνα 18 Πρόσθιοι 
αυχενικοί μεσεγκάρσιοι

Εικόνα 20 Ακανθώδης αυχενικός μυς



 Πολυσχιδής αυχενικός(multifidus)  

Έκφυση: εγκάρσιες  αποφύσεις  θωρακικών  και  αρθρικές  αποφύσεις  Α5-Α4  και
διασχίζουν δύο με τέσσερα σπονδυλικά τμήματα
Κατάφυση: ακανθώδεις αποφύσεις των ανώτερων σπονδύλων
Μυϊκή  δράση:  εμποδίζει  την  κάμψη,  κάνει  έκταση  της  Σ.Σ.  και  συμβάλει  στην
σταθερότητα της ενώ θεωρείται και στροφικός μυς
Μυϊκή διάταση: κάμψη της Α.Μ.Σ.Σ.
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους Α3-Ι1 (φτάνει μέχρι το ιερό οστό)

 Ημιακανθώδης     αυχενικός  (  Semispinalis     cervicis  )  
Έκφυση: εγκάρσιες αποφύσεις Θ1-Θ12
Κατάφυση: ακανθώδεις αποφύσεις Α4-Θ6
Μυϊκή  δράση: σε  αμφοτερόπλευρη  σύσπαση
έκταση  της  Σ.Σ.  και  υποστήριξη  της,  ενώ  σε
μονόπλευρη  δράση  της  στροφή  στο  σύστοιχο
πλάγιο
Μυϊκή  διάταση:  κάμψη  και  στροφή  στο  αντίθετο
πλάγιο
Ψηλάφηση: από όρθια θέση με έκταση της κεφαλής
και  της  Α.Μ.  ,για  χαλάρωση  του  μυός  ,κάνει
κάμψη.  Εάν από την θέση κάμψης  κάνει  στροφή
δεξιά και αριστερά μπορεί επίσης να ψηλαφηθούν
Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους Α1-Α5,Α3-Α6 και Θ4-Θ6

 Ημιακανθώδης κεφαλικός     (Semispinalis   capitis)     

Έκφυση:  αρθρικές  αποφύσεις  Α3-Α7  και  εγκάρσιες
αποφύσεις Θ1-Θ7
Κατάφυση: αυχενική γραμμή του κρανίου
Μυϊκή δράση: κάμψη και στροφή στο αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση:  από όρθια  θέση με  έκταση της  κεφαλής
και της Α.Μ. ,για χαλάρωση του μυός ,κάνει κάμψη.
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Εικόνα 21 Πολυσχιδής αυχενικός μυς

Εικόνα 22 Ημιακανθώδης 
αυχενικός μυς



Εάν  από  την  θέση  κάμψης  κάνει  στροφή  δεξιά  και  αριστερά  μπορεί  επίσης  να
ψηλαφηθούν
Νεύρωση: ραχιαίους κλάδους Α1-Α5, Α3-Α6 και Θ4-Θ6

 Ελάσσων  οπίσθιος  ορθός  κεφαλικός  (rectus  capitis  
posterior minor)
Έκφυση: οπίσθιο φύμα του Α1
Κατάφυση: έσω μοίρα της κάτω αυχενικής γραμμής
Μυϊκή  δράση:  σε  αμφοτερόπλευρη  σύσπαση  κάνουν
έκταση της κεφαλής και ελέγχουν την θέση της κεφαλής,
ενώ σε μονόπλευρη σύσπαση μπορεί να συμβάλει στη
στροφή στο σύστοιχο πλάγιο
Μυϊκή  διάταση:  κάμψη  της  κεφαλής  με  στροφή  στο
αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση: από ύπτια θέση με τους μύες του αυχένα
σε χάλαση (έκταση της κεφαλής)
Νεύρωση: υπινιακό νεύρο Α1

 Μείζον οπίσθιος ορθός κεφαλικός (rectus capitis posterior major)  
Έκφυση: ακανθώδη απόφυση Α2 
Κατάφυση: εξωτερικά  του  ελάσσονος  οπίσθιου  ορθού
κεφαλικού στην κάτω αυχενική γραμμή
Μυϊκή  δράση:  σε  αμφοτερόπλευρη  σύσπαση ελέγχουν
την  θέση  και  κάνουν  έκταση  της  κεφαλής,  ενώ  σε
μονόπλευρη σύσπαση κάνει έκταση, στροφή και πλάγια
κάμψη στο σύστοιχο πλάγιο 
Μυϊκή διάταση:  κάμψη κεφαλής με πλάγια κάμψη και
στροφή στο αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση:  από  ύπτια  θέση  με  τους  μύες  του
αυχένα σε χάλαση (έκταση της κεφαλής)
Νεύρωση: υπινιακό νεύρο Α1

 Άνω     λοξός     κεφαλικός   (obliquus capitis superior muscle)  
Έκφυση: εγκάρσιες αποφύσεις Α1
Κατάφυση:  ινιακό  οστό  πάνω  από  τον  μείζον  οπίσθιο
ορθό κεφαλικό 
Μυϊκή  δράση:  σε  αμφοτερόπλευρη  σύσπαση  ελέγχουν
την  θέση  της  κεφαλής  και  την  εκτείνουν,  ενώ  σε
μονόπλευρη σύσπαση κάνουν έκταση και πλάγια κάμψη
στο σύστοιχο πλάγιο
Μυϊκή  διάταση:  κάμψη  με  πλάγια  κάμψη της  κεφαλής
στο αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση:  από  ύπτια  θέση  με  τους  μύες  του
αυχένα σε χάλαση (έκταση της κεφαλής)
Νεύρωση: υπινιακό νεύρο Α1
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Εικόνα 23 Ημιακανθώδης 
κεφαλικός μυς

Εικόνα 24 Ελάσσων οπίσθιος
ορθός κεφαλικός μυς

Εικόνα 25 Μείζων οπίσθιος ορθός 
κεφαλικός μυς

Εικόνα 26 Άνω λοξός κεφαλικός 
μυς



 Κάτω     λοξός     κεφαλικός   (obliquus capitis inferior muscle)  
Έκφυση: ακανθώδη απόφυση του Α2
Κατάφυση: εγκάρσιες αποφύσεις του Α1
Μυϊκή  δράση: σε  αμφοτερόπλευρη  σύσπαση ελέγχουν
την θέση των σπονδύλων και κάνουν έκταση τους, ενώ
σε μονόπλευρη κάνουν στροφή στο σύστοιχο πλάγιο 
Μυϊκή διάταση: κάμψη με στροφή στο αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση: από ύπτια θέση με τους μύες του αυχένα σε
χάλαση (έκταση της κεφαλής)
Νεύρωση: υπινιακό νεύρο Α1

 Πλάγιος     ορθός     κεφαλικός   (rectus  capitis  
lateralis)

Έκφυση: εγκάρσιες αποφύσεις του Α1 
Κατάφυση: σφαγιτιδική απόφυση του ινιακού οστού
Μυϊκή δράση: πλάγια κάμψη της κεφαλής στο σύστοιχο
πλάγιο
Μυϊκή  διάταση: πλάγια  κάμψη  της  κεφαλής  στο
αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση: - 
Νεύρωση: υπινιακό νεύρο Α1

Προσπονδυλικοί μύες 

 Πρόσθιος ορθός κεφαλικός (rectus capitis anterior)  
Έκφυση: πλάγια ογκώματα του Α1
Κατάφυση: πρόσθια επιφάνεια του μείζονος τρήματος
του ινιακού οστού
Μυϊκή δράση: κάμψη της κεφαλής
Μυϊκή διάταση: έκταση της κεφαλής
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: αυχενικό πλέγμα Α1

 Επιμήκης κεφαλικός (longus capitis)  
Έκφυση: εγκάρσιες αποφύσεις Α3-Α6
Κατάφυση: ινιακό οστό
Μυϊκή  δράση:  σε  αμφοτερόπλευρη  σύσπαση κάνουν
κάμψη  της  κεφαλής  και  της  ανώτερης  μοίρας  του
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Εικόνα 27 Κάτω λοξός κεφαλικός 
μυς

Εικόνα 28 Πλάγιος ορθός 
κεφαλικός μυς

Εικόνα 29 Πρόσθιος ορθός 
κεφαλικός μυς



αυχένα, ενώ σε μονόπλευρη σύσπαση κάνουν πλάγια κάμψη και στροφή της κεφαλής
στο σύστοιχο πλάγιο
Μυϊκή διάταση: έκταση κεφαλής με πλάγια κάμψη και στροφή στο αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: αυχενικό πλέγμα Α1-Α4

 Επιμήκης τραχηλικός (longus colli)  
Άνω  λοξές  ίνες:  εκφύονται  από  τις  εγκάρσιες
αποφύσεις των Α2-Α5 και καταφύονται στο πρόσθιο
φύμα του Α1
Κάτω λοξές ίνες: εκφύονται από τα σώματα των Θ1-
Θ3 και καταφύονται στην εγκάρσια απόφυση του Α6
Μέση  ομάδα  ινών:  εκτείνονται  από  τα  σώματα  των
Α2-Θ3 
Μυϊκή  δράση:  σε  αμφοτερόπλευρη  σύσπαση  κάνουν
κάμψη  της  Α.Μ.Σ.Σ.,  ενώ  σε  μονόπλευρη  δράση
κάνουν  πλάγια  κάμψη  και  στροφή  στο  σύστοιχο
πλάγιο
Μυϊκή διάταση: έκταση της Α.Μ.Σ.Σ. με πλάγια
κάμψη και στροφή στο αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: βραχιόνιο πλέγμα  Α2-Α8

 Πρόσθιος σκαληνός μυς (anterior scalene)  
Έκφυση: εγκάρσιες αποφύσεις Α3-Α6
Κατάφυση: 1η πλευρά
Μυϊκή δράση:  σε αμφοτερόπλευρη σύσπαση ανυψώνουν την 1η πλευρά και κάνουν
κάμψη του αυχένα, ενώ σε μονόπλευρη σύσπαση κάνουν πλάγια κάμψη της Α.Μ.Σ.Σ.
και στροφή στο σύστοιχο πλάγιο
Μυϊκή διάταση: έκταση με πλάγια κάμψη και στροφή στο αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση:  σε έντονη εισπνοή τοποθετούμαι τα δάκτυλα πάνω από την κλείδα και
δίπλα από τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ (ΣΚΜ) ή αν από όρθια θέση γίνει στροφή
της κεφαλής στο σύστοιχο πλάγιο ενάντια σε αντίσταση
Νεύρωση: βραχιόνιο πλέγμα Α5-Α7

 Μέσος σκαληνός μυς (middle scalene)  
Έκφυση: εγκάρσιες αποφύσεις των Α2-Α7
Κατάφυση: 1η πλευρά
Μυϊκή δράση: ίδια με του πρόσθιου σκαληνού
Μυϊκή διάταση: ίδια με του πρόσθιου σκαληνού
Ψηλάφηση: ίδια με του πρόσθιου σκαληνού
Νεύρωση: βραχιόνιο πλέγμα Α4-Α8

 Οπίσθιος     σκαληνός     μυς   (posterior scalene)  
Έκφυση: εγκάρσιες αποφύσεις Α5-Α6
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Εικόνα 30 Επιμήκης κεφαλικός μυς

Εικόνα 31 Επιμήκης τραχηλικός 
μυς

Εικόνα 32 Σκαληνοί μυς



Κατάφυση: 2η πλευρά 
Μυϊκή δράση: σε αμφοτερόπλευρη σύσπαση κάνουν κάμψη του αυχένα και ανύψωση
της 2η πλευράς, ενώ σε μονόπλευρη κάνουν πλάγια κάμψη και στροφή στο σύστοιχο
πλάγιο του αυχένα
Ψηλάφηση: ίδια με τους άλλους δύο σκαληνούς μύες 
Νεύρωση: βραχιόνιο πλέγμα Α7-Α8

Ετερόχθονες μύες του κορμού

 Ρομβοειδής (rhomboid)  
Έκφυση: ακανθώδεις αποφύσεις Α6-Θ5
Κατάφυση: έσω χείλος της ωμοπλάτης
Μυϊκή  δράση:  σε  αμφοτερόπλευρη  σύσπαση
κάνουν  έκταση  της  θωρακικής  μοίρας,  ενώ  σε
μονόπλευρη  σύσπαση  κάνουν  σταθεροποίηση,
προσαγωγή,  ανάσπαση  και  κάτω  στροφή  της
ωμοπλάτης
Μυϊκή  διάταση:  απαγωγή,  κατάσπαση  και  άνω
στροφή της ωμοπλάτης
Ψηλάφηση:  από  όρθια  θέση  ζητάμε  να  φέρει  το
χέρι του πίσω από την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) έτσι ώστε
η ραχιαία επιφάνεια να ακουμπάει στην μέση (θέση έκτασης και έσω στροφής του
ώμου). Ο μυς ψηλαφάται κάτω από το έσω χείλος της ωμοπλάτης αν απομακρύνει το
χέρι του αργά προς την ουδέτερη θέση. Καλύπτεται από τον τραπεζοειδή μυ
Νεύρωση: ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης Α4-Α5 

 Ανελκτήρας της ωμοπλάτης (  levator     scapulae  )  
Έκφυση: εγκάρσιες αποφύσεις Α1-Α4
Κατάφυση: άνω  γωνία  της  ωμοπλάτης  προς  το  έσω
χείλος της
Μυϊκή δράση: πλάγια κάμψη και στροφή της Α.Μ.Σ.Σ.
στο σύστοιχο  πλάγιο,  κάτω στροφή με  ανύψωση της
ωμοπλάτης 
Μυϊκή διάταση: πλάγια κάμψη με στροφή στο αντίθετο
πλάγιο του αυχένα και άνω στροφή με κατάσπαση της
ωμοπλάτης
Ψηλάφηση: ζητάμε να τοποθετήσει το χέρι στην οσφύ
όπως και στους ρομβοειδείς και από αυτή την θέση να ανασηκώσει τους ώμους του
γρήγορα και σε μικρό εύρος για να μην συσπαστεί ο τραπεζοειδής. Ο μυς μπορεί να
ψηλαφηθεί στον αυχένα μπροστά από τον τραπεζοειδή και πίσω από τον ΣΚΜ από
τους οποίους και καλύπτεται
Νεύρωση: μακρό θωρακικό νεύρο Α5-Α7
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Εικόνα 33 Ρομβοειδής μυς

Εικόνα 34 Ανελκτήρας της 
ωμοπλάτης μυς



 Στερνοκλειδομαστοειδής μυς (ΣΚΜ)  
(sternocleidomastoid)
Έκφυση:  από  τη  λαβή  του  στέρνου  και  το  έσω
τριτημόριο της κλείδας
Κατάφυση: μαστοειδή απόφυση και αυχενική γραμμή
Μυϊκή δράση:  σε αμφοτερόπλευρη σύσπαση κάνουν
κάμψη  και  πρόσθια  προβολή  της  κεφαλής,  ενώ  σε
μονόπλευρη  δράση  κάνουν  έκταση,  πλάγια  κάμψη
στο  σύστοιχο  και  στροφή  στο  αντίθετο  πλάγιο  της
κεφαλής
Μυϊκή διάταση: κάμψη, πλάγια κάμψη στο αντίθετο
και στροφή στο σύστοιχο πλάγιο της κεφαλής 
Ψηλάφηση: ψηλαφάται σε μονόπλευρη σύσπαση ενάντια σε αντίσταση στην έκταση,
πλάγια  κάμψη  στο  σύστοιχο  και  στροφή  στο  αντίθετο  πλάγιο  της  κεφαλής  ή  σε
πρόσθια ολίσθηση της 
Νεύρωση: παραπληρωματικό νεύρο 11η εγκεφαλική συζυγία

 Άνω μοίρα τραπεζοειδή μυ (trapezoid muscle)  

Έκφυση: έξω  ινιακό  όγκωμα  και  ακανθώδεις  αποφύσεις  όλων  των  αυχενικών
σπονδύλων
Κατάφυση: έξω τριτημόριο της κλείδας
Μυϊκή  δράση:  έκταση  του  αυχένα  και  της  κεφαλής,  πλάγια  κάμψη  στο  σύστοιχο
πλάγιο και στροφή στο αντίθετο. Κάνει ανύψωση, άνω στροφή και οπίσθιολίσθηση
της ωμοπλάτης και την σταθεροποιεί.
Μυϊκή διάταση: κάμψη της κεφαλής και του αυχένα με πλάγια κάμψη στο αντίθετο
και στροφή στο σύστοιχο πλάγιο και απαγωγή με κάτω στροφή και κατάσπαση της
ωμοπλάτης.
Ψηλάφηση: από καθιστή ή πρηνή θέση κάνει απαγωγή του βραχίονα με προσαγωγή
ωμοπλάτης και ανύψωση της
Νεύρωση: παραπληρωματικό νεύρο 11η εγκεφαλική συζυγία

                             

                 Εικόνα 36 Τραπεζοειδής μυς                                 Εικόνα 37 Άνω μοίρα τραπεζοειδή μυ

Πρόσθιοι μύες τραχήλου
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Εικόνα 35 
Στερνοκλειδομαστοειδής μυς



 Στερνοϋοειδής (sternohyoid muscle)  
Έκφυση: λαβή στέρνου και κλείδα
Κατάφυση: σώμα υοειδούς 
Μυϊκή δράση (στον αυχένα): κάμψη της κεφαλής
Μυϊκή διάταση: έκταση κεφαλής
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: θυρεοειδή κλάδο Α1,Α2,Α3

 Ωμοϋοειδής (omohyoid muscle)  
Έκφυση: άνω χείλος της ωμοπλάτης 
Κατάφυση: σώμα υοειδούς οστού
Μυϊκή δράση (στον αυχένα): κάμψη, πλάγια κάμψη
και στροφή κεφαλής στο σύστοιχο πλάγιο
Μυϊκή διάταση: έκταση, πλάγια κάμψη και στροφή
στο αντίθετο πλάγιο
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: θυρεοειδή κλάδο Α1,Α2,Α3

 Στερνοθυρεοειδής (sternothyreoid muscle)  
Έκφυση: λαβή στέρνου
Κατάφυση: θυρεοειδή χόνδρο
Μυϊκή δράση (στον αυχένα): κάμψη αυχένα
Μυϊκή διάταση: έκταση αυχένα
Ψηλάφηση: -
Νεύρωση: θυρεοειδή κλάδο Α1,Α2,Α3

(Werner Platzer,  2009; 72-80) ,  (Laura K.  Smith,  Elizabeth L.  Weiss,  L.  Don Lehmkuhl,
2005; 440-446) , ( Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 621-622).

«Το κέντρο της βαρύτητας της κεφαλής βρίσκεται μπροστά από τον άξονα των αρθρώσεων
και έχει καμπτική ροπή. Το υπομόχλιο της κεφαλής βρίσκεται διαμέσου των ατλαντοϊνιακών
αρθρώσεων. Το βάρος της κεφαλής εξισορροπείται από τους αυχενικούς μύες. Οι οπίσθιοι
μύες συσπώνται για να διατηρήσουν την κεφαλή σε ισορροπία και αυξάνεται η λειτουργία
τους σε πρόσθια κλίση της κεφαλής. Σε μεγάλη κάμψη της η τάση των συνδέσμων εμποδίζει
την περεταίρω κίνηση. Οι πρόσθιοι μύες του τραχήλου σε πρόσθια προβολή διατείνονται και
αδυνατούν, για αυτό την πρόσθια κάμψη της κεφαλής από την ύπτια θέση την αναλαμβάνουν
οι στερνοκλειδομαστοειδής μυς.» ( Carolyn Kisner / Lynn Allen Colby, 1996; 570).

1.4 Αγγείωση Αυχενικής Μοίρας  
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Εικόνα 38 Στερνοϋοειδής μυς

Εικόνα 39 Ωμοϋοειδής μυς

Εικόνα 40 Στερνοθυρεοειδής μυς



Αρτηρίες της κεφαλής και του λαιμού

 Ινιακή αρτηρία:    είναι κλάδος της  έξω καρωτίδας αρτηρίας με πορεία πίσω από την
ινιακή αύλακα και επί τα εντός της μαστοειδούς απόφυσης μέχρι το ινίο κάτω από τον
σπληνιοειδή και  στερνοκλειδομαστοειδή μυ.  Διαπερνά το κοινό τενόντιο  εκφυτικό
πέταλο  του  τραπεζοειδή  και  στερνοκλειδομαστοειδή.  Δίνει  κλάδους  στους
ινιοαυχενικούς  μυς   και  τον  στερνοκλειδομαστοειδή  μυ.  Μπορεί  να  πιεστεί  στο
σημείο ανάδυσης της (σύσπαση του τραπεζοειδή ή του στερνοκλειδομαστοειδή μυ) ή
στην πορεία της (από μυς που διαπερνά) με αποτέλεσμα ισχαιμικά φαινόμενα που
προκαλούν πόνο στην υπινιακή και ινιακή περιοχή.

 Υποκλείδια αρτηρία:   χορηγεί την σπονδυλική αρτηρία από τον Α6 και έπειτα ανέρχεται
μέσω των εγκάρσιων τρημάτων. Καμπυλώνεται προς το έσω στο τόξο του άτλαντα
και φέρεται μέσω του μείζονος ή ινιακού τρήματος στην κρανιακή κοιλότητα. Επίσης
χορηγεί  το  θυροαυχενικό  στέλεχος που  χωρίζεται:  σε  κάτω  θυρεοειδική  αρτηρία
(χορηγεί κλάδους για τους πρόσθιους και πλάγιους αυχενικούς μυς, φέρεται πίσω από
τον θυρεοειδή  αδένα,  τον  φάρυγγα,  τον  οισοφάγο και  την  τραχεία)  ,  σε  εγκάρσια
τραχηλική αρτηρία (φέρεται εγκάρσια γύρο από τον τράχηλο μεταξύ των νεύρων του
βραχιονίου πλέγματος. Αιματώνει τον τραπεζοειδή, τον ανελκτήρα της ωμοπλάτης,
τους ρομβοειδείς, τον υπερακάνθιο, τον υπανκάνθιο και άλλους μυς της περιοχής), σε
υπερπλάτια  αρτηρία  (εισέρχεται  στον  υπερακάνθιο  βόθρο  πάνω  από  τον  άνω
εγκάρσιο σύνδεσμο). Τέλος χορηγεί το πλευροαυχενικό στέλεχος ( έχει μια εν τω βάθει
αυχενική αρτηρία για τους εν τω βάθει αυχενικούς μυς ).

Εικόνα 41 Ινιακή και υποκλείδια αρτηρία

Αρτηρίες της ωμοπλάτης και του άνω άκρου
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 Μασχαλιαία αρτηρία:    αποτελεί  συνέχεια  της  υποκλείδιας  αρτηρίας  από την πρώτη
πλευρά μέχρι το κάτω χείλος του μείζονα θωρακικού μυ ή τον τένοντα του πλατύ
ραχιαίου μυ. 

Εικόνα 42 Μασχαλιαία και βραχιόνια αρτηρία

 Βραχιόνια αρτηρία:   είναι συνέχεια της μασχαλιαίας αρτηρίας μέχρι την διαίρεση της
στις αρτηρίες του πήχη στην ωλένια και κερκιδική αρτηρία. Δίνει κλάδους κυρίως
στον βραχίονα. 

(Helga Fritsch/ Wolfgang Kühnel, 2009; 494-504) ,  (Νικόλαος Καρανικόλας, 2008; 13-19)

Φλεβικό σύστημα σπονδυλικής στήλης

 Πρόσθιο  εξωτερικό  σπονδυλικό  φλεβικό  δίκτυο:    πρόσθια  επιφάνεια  σπονδυλικών
σωμάτων.

 Οπίσθιο εξωτερικό σπονδυλικό φλεβικό δίκτυο:   οπίσθια επιφάνεια σπονδυλικών τόξων
και συνδέσμων.

 Εσωτερικά σπονδυλικά φλεβικά πλέγματα:   βρίσκονται  στον επισκληρίδιο  χώρο και
ενώνονται με τα εξωτερικά πλέγματα με τις βασικοσπονδυλικές φλέβες. 

 Βραχιονοκεφαλικές  (ανώνυμες)  φλέβες:   σχηματίζεται  από  την  συνένωση  της  έσω
σφαγιτιδικής και υποκλείδιας φλέβας. Εκβάλλουν στις  βραχιονοκεφαλικές φλέβες οι
κάτω  θυρεοειδικές  φλέβες,  οι  μικρές  φλέβες,  η  σπονδυλική  φλέβα,  η  εν  τω  βάθει
τραχηλική  φλέβα,  η  ανώτατη  μεσοπλεύρια  φλέβα και  η  αριστερή  άνω μεσοπλεύρια
φλέβα.

(Helga Fritsch/ Wolfgang Kühnel, 2009; 517-518) ,  (Νικόλαος Καρανικόλας, 2008; 27-30)

                 Εικόνα 43                 
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1.5. Νευρολογία Αυχενικής Μοίρας

«Συνολικά υπάρχουν 31 νωτιαία νεύρα από τα οποία τα 8 είναι αυχενικά. Εξέρχονται από τα
μεσοσπονδύλια τρήματα των Α1 με Α7 σπονδύλων. Δίνουν σωματοκινητική (φυγόκεντρη)
και  σωματοαισθητική  (κεντρομόλα)   νεύρωση.  Οι  πρόσθιοι  κλάδοι  ενώνονται  με  τους
ανιόντες  και  κατιόντες  κλάδους  και  σχηματίζουν  πλέγματα.  Από  αυτά  που  θα  μας
απασχολήσουν είναι το αυχενικό και το βραχιόνιο πλέγμα. » (Κοτταράς Σταύρος, 2017; 1-4).

 Αυχενικό  πλέγμα,  Α1-Α4  ρίζες  (  cervical  
plexus  ):    έχει  δερματικούς  κλάδους  που
προέρχονται  από  τα  Α2  και  Α3  νεύρα.  Το
ελάσσον ινιακό νεύρο νευρώνει το δέρμα της
άνω  και  έσω  επιφάνειας  του  πτερυγίου  του
ωτός  και  το  δέρμα  της  ινιακής  και
μαστοειδούς  περιοχής.  Το  μείζων  ωτιαίο
νεύρο νευρώνει  το  δέρμα  της
παρωτιδομασητήριας  χώρας.  Διανέμεται  στο
δέρμα της  έσω επιφάνειας  του  ωτός  και  στο
δέρμα της μαστοειδούς χώρας. Το  υποδερμάτιο τραχηλικό νεύρο νευρώνει το δέρμα
της πρόσθιας και πλάγιας περιοχής του τραχήλου από το γένειο μέχρι το υοειδές οστό
και την λαβή του στερνου. Τα υπερκλείδια νεύρα προέρχονται από το Α3 και Α4 και
νευρώνουν το δέρμα της έσω και πρόσθιας επιφάνειας του θώρακος μέχρι το ύψος της
2ης πλευράς, τον μείζων θωρακικό μυ και την έσω μοίρα του δελτοειδή και τέλος το
δέρμα της άνω και οπίσθιας περιοχής του ώμου.
Οι  μυϊκοί  κλάδοι  χωρίζονται  σε:  βραχείς  μυϊκοί  κλάδοι  οι  οποίοι  νευρώνουν  τον
πρόσθιο  και  πλάγιο  ορθό  κεφαλικό,  τον  επιμήκη  τραχηλικό,  τους  τρείς  πρώτους
μεσεγκάρσιους  μυς,  ένα  μέρος  του  στερνοκλειδομαστοειδή,  τον  τραπεζοειδή,  τον
μέσο  σκαληνό  και  τον  ανελκτήρα  της  ωμοπλάτης.  Το  κατιόν  αυχενικό  νεύρο
σχηματίζεται από τις ρίζες Α2 και Α3. Νευρώνει τους μυς κάτω από το υοειδές οστό
εκτός από τον θυρεοϋοειδή μυ. Το  φρενικό νεύρο εκφύεται από τον πρόσθιο κλάδο
του Α4 νεύρου όμως δέχεται κλωνία από το Α3 και Α5 νεύρο.  Νευρώνει όλους τους
διαφραγματικούς μυς και αισθητικά τα ορώδη καλύμματα του διαφράγματος.

(Κοτταράς Σταύρος, 2017; 2-4),  (Werner Kahle,  Michael Frotscher, 2010; 72), (Γιγής Π.,
Τσικάρας Π., Νάτσης Κ., 2007; 145-152).

 Βραχιόνιο πλέγμα, Α5-Α8,Θ1 ρίζες (  brachial     plexus  ):   κάκωση του (συνήθως ρίζες Α5-
Α6) μπορεί να εμφανιστεί κατά τον τοκετό λόγω μη διαστολής τραχήλου, υπέρβαρου
μωρού,  στενής  πυέλου  της  μητέρας  ή   βίαιης  απομάκρυνσης  του  μωρού.  Επίσης
μπορεί  να  γίνει  κάκωση  κατά  την  μεταφορά  του  τραυματία,  από  όγκο,  από
σπονδυλολίσθηση ή αυχενικό σύνδρομο. Σε κάκωση του το άνω άκρο είναι αδρανές
και πέφτει αν το σηκώσουμε. Το αντιβράχιο είναι σε πρηνισμό με τον καρπό και τα
δάκτυλα σε κάμψη. Έχει οίδημα, κριγμό και ωχρότητα στην υπερκλείδια χώρα και
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Εικόνα 44 Αυχενικό πλέγμα



στο  βραχίονα.  Μπορεί  να  εμφανίζει  εξάρθρημα,  να  παραλύσει  το  αντίστοιχο
διάφραγμα.  Αν  υπάρχει  βελτίωση  μέσα  σε  μια  εβδομάδα  η  αποκατάσταση  είναι
πλήρης,  ενώ  αν  στους  πρώτους  έξι  μήνες  δεν  έχει  βελτίωση  τότε  η  βλάβη  είναι
μόνιμη.   Διακρίνεται σε:
Παράλυση ανώτερου τύπου (Erd-  Duchene):  ρίζες Α5,Α6,Α7. Αποτελεί το 80% των
κακώσεων  του  βραχιονίου  πλέγματος.  Εμφανίζει  παράλυση  του  σύστοιχου
διαφράγματος,  κυάνωση,  δύσπνοια  (παράλυση  φρενικού  νεύρου  Α3-Α5),  οίδημα,
ωχρότητα  και  υπερευαισθησία  στην  υπερκλείδια  περιοχή.  Ο  βραχίονας  είναι  σε
έκταση,  προσαγωγή  και  έσω  στροφή  με  τον  αγκώνα  σε  έκταση,  πρηνισμό  και
παλαμιαία κάμψη με ωλένια απόκλιση στον καρπό. Ο αντίχειρας είναι σε προσαγωγή
και  τα  δάκτυλα  σε  κάμψη  (φιλοδώρημα  σερβιτόρου).  Εμφανίζει  ατροφία  στον
δικέφαλο, τον πρόσθιο βραχιόνιο και τον δελτοειδή καθώς και υπαισθησία στην έξω
επιφάνεια του βραχίονα και του αντιβραχίου. Σε βλάβη των ριζών Α5-Α7 επηρεάζεται
ο μείζων θωρακικός και εμφανίζει την εικόνα του φτερουγίσματος του αγγέλου.

Εικόνα 45 Βραχιόνιο πλέγμα

Παράλυση κατώτερου τύπου (Dejerine- Klumpke): ρίζες Α8-Θ1. Αποτελεί το 8% των
κακώσεων. Εμφανίζει ατροφία στην πηχεοκαρπική από το ωλένιο και μέσο νεύρο. Ο
βραχίονας είναι σε έκταση, προσαγωγή και έσω στροφή με τον αγκώνα σε κάμψη και
πρηνισμό. Ο καρπός είναι  σε μικρή παλαμιαία κάμψη και ωλένια απόκλισημε τον
αντίχειρα  σε  προσαγωγή  και  δάκτυλα  σε  κάμψη.  Έχει  ατροφία  στους  μύες  του
θέναρος, οπισθέναρος, τους μεσόστεους και ελμινθοειδείς. Υπάρχει υπαισθησία στην
έσω  επιφάνεια  του  βραχιονίου,  του  αντιβραχίου  και  IV-V δάκτυλα.  Επιπλέον
εμφανίζει το αντανακλαστικό της σύλληψης και Moro και σύνδρομο Horner. Από την
μεριά της βλάβης το μάτι είναι πιο κλειστό, έχει πτώση βλεφάρου, μείωση της κόρης
του οφθαλμού, δακρυρία και ξηρότητα στο χέρι.
Παράλυση μέσου τύπου: ρίζα Α7. Έχει μυϊκή ατροφία στους εκτείνοντες του αγκώνα,
του καρπού και των δακτύλων.
Βλάβη ολικού τύπου: ρίζες Α5,Α6,Α7. Αποτελεί το 12% των κακώσεων. Το άνω άκρο
κρέμεται με τον βραχίονα σε έκταση, προσαγωγή και έσω στροφή. Ο αγκώνας είναι
σε έκταση και πρηνισμό. Εμφανίζει παράλυση όλων των μυών και υπαισθησία εκτός
από την μεσότητα του βραχιονίου (ρίζα Θ2). Απουσιάζουν τα αντανακλαστικά του
δικεφάλου/ τρικεφάλου βραχιονίου μυός και βραχιονοκερκιδικού μυός. Απουσιάζει το
αντανακλαστικό  Moro και  το  ασύμμετρο  αντανακλαστικό  του  αυχένα.  Υπάρχει
κριγμός, εξάρθρημα, υπεξάρθρημα με ή χωρίς κάταγμα της κλείδας.

(Werner Kahle, Michael Frotscher, 2010; 70), (Γιγής Π., Τσικάρας Π., Νάτσης Κ., 2007; 152-
154).
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 Μυοδερματικό νεύρο, Α5-Α7 ρίζες   (  musculocutaneous     nerve  ):   κινητικά νευρώνει  τον
δικέφαλο  βραχιόνιο,  τον  κορακοβραχιόνιο
και  τον  πρόσθιο  βραχιόνιο  μυ.  Αισθητικά
νευρώνει  την  έξω  επιφάνεια  του
αντιβραχίου, τον θύλακο του αγκώνα και το
περιόστεο  του  βραχιονίου.  Σε  βλάβη  του
νεύρου  η  κλινική  εικόνα  περιλαμβάνει
αδυναμία  κάμψης  του  αντιβραχίου  και
υπτιασμού,  μείωση  του  αντανακλαστικού
του δικεφάλου. Μειώνεται η αισθητικότητα
στην έξω επιφάνεια του αντιβραχίου μέχρι
τον αντίχειρα και τις πρώτες φάλαγγες του
δείκτη και του μέσου δακτύλου. Για να γίνει
η  κάμψη  του  αγκώνα  αντισταθμίζει  την
κίνηση  με  τον  βραχιονοκερκιδικό,  τον
στρογγύλο πρηνιστή και τον μακρό καμπτήρα των δακτύλων. Η αντιστάθμιση του
υπτιασμού γίνεται  από  τον  υπτιαστή  και  τον  βραχιονοκερκιδικό.  Ωστόσο  υπάρχει
σημαντική απώλεια της μυϊκής ισχύος. 

 Παραπληρωματικό  νεύρο,  11  η   εγκεφαλική  συζυγία  (  Accessory     nerve  ):    νευρώνει
κινητικά  τον  στερνοκλειδομαστοειδή  μυ  και  τον
τραπεζοειδή.  Σε  βλάβη  του  νεύρου  γίνεται
αντιστάθμιση  του  στερνοκλειδομαστοειδή  μυός  από
τους εν τω βάθει αυχενικούς μυς και του τραπεζοειδή
από  τους  ρομβοειδείς  μύες  και  τον  ανελκτήρα  της
ωμοπλάτης.  Σε  αμφίπλευρη  βλάβη  του  νεύρου  οι
κινήσεις της κεφαλής από την όρθια και την καθιστή
θέση γίνονται  χωρίς  ιδιαίτερο  πρόβλημα,  όμως  από
ύπτια θέση δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του. Σε
μονόπλευρη βλάβη γέρνει το κεφάλι από την
αντίθετη  πλευρά.  Σε βλάβη της  άνω μοίρας
του τραπεζοειδή εμφανίζει πτώση και αιώρηση του άνω άκρου με σημαντική διαφορά
ανύψωσης  του  άκρου  σε  σχέση  με  το  υγιές  μέλος  καθώς  και  αντιστάθμιση  της
κίνησης με κλίση του κορμού προς την αντίθετη πλευρά. Επιπλέον η κλινική εικόνα
περιλαμβάνει  ατροφία του στερνοκλειδομαστοειδή,  ευθυγράμμιση των ώμων λόγω
ατροφίας του τραπεζοειδή, απαγωγή της ωμοπλάτης και διάταση του τραπεζοειδή από
την όρθια θέση.  

 Υπερπλάτιο  νεύρο,Α4-Α6 (  Suprascapular  
nerve  ):    νευρώνει  κινητικά  τον
υπερακάνθιο  και  τον  υπακάνθιο  μυ.  Σε
βλάβη  του  νεύρου  οι  μύες  αυτοί
αντισταθμίζονται  αντίστοιχα  από  τον
δελτοειδή  και  τον  ελάσσων  στρογγύλο
μυ.  Η  κλινική  εικόνα  περιλαμβάνει
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πόνο,  κάυσο,  μείωση  των  αντανακλαστικών,  μυϊκή  αδυναμία,  συμφύσεις,  μη
πραγματική  έξω  στροφή  και  απαγωγή  του  ώμου  και  παραμόρφωση  του  εύρους
κίνησης. Ως επιπλοκές εμφανίζονται το σύνδρομο Sudek, το εξάρθρημα του ώμου και
η οστεοπόρωση. 

 Υποπλάτιο νεύρ  o  ,    A  5-  A  6 (  Subscapular     nerve  ):    νευρώνει κινητικά τον υποπλάτιο και
τον  μείζων  στρογγύλο  μυ.  Σε  βλάβη  του  νεύρου  οι
κινήσεις αντισταθμίζονται από τον μείζων θωρακικό,
την  πρόσθια  μοίρα  του  δελτοειδή  και  τον  πλατύ
ραχιαίο για αυτό και  κατά την εξέταση της  κίνησης
έσω στροφής του ώμου από αιώρηση του άνω άκρου
στις  90ο θα  κάνει  αντίστοιχα  με  αυτούς  του  μυς
ταυτόχρονη προσαγωγή, κάμψη και  έσω στροφή για
τον μείζων θωρακικό, κάμψη με έσω στροφή για την
πρόσθια μοίρα του δελτοειδή και έκταση, προσαγωγή
και  έσω  στροφή  για  τον  πλατύ  ραχιαίο.  Η  κλινική
εικόνα περιλαμβάνει πόνο , καύσο, μείωση αισθητική
και κινητική, μείωση των αντανακλαστικών, τροφική
διαταραχή των μυών και μυϊκή αδυναμία,  συμφύσεις  και τέλος παραμόρφωση του
εύρους.

 Μακρό  θωρακικό  νεύρο,  Α5-Α7  (  Long     Thorasic  
nerve  ):  νευρώνει τον πρόσθιο οδοντωτό μυ. Σε βλάβη
του  νεύρου  η  κίνηση  αντισταθμίζεται  από  τους
ρομβοειδείς  και  τραπεζοειδή μύες.  Η κλινική εικόνα
περιλαμβάνει  αδυναμία κάμψης του ώμου πάνω από
τις 90° και εμφάνιση πτερυγοειδούς ωμοπλάτης. 

 Ραχιαίο  νεύρο,  Α5  (  Dorsal     nerve  ):    νευρώνει
τους  ρομβοειδείς  και  τον  ανελκτήρα  της  ωμοπλάτης  μύες.  Σε  βλάβη  του  νεύρου
αντισταθμίζεται ο ανελκτήρας της ωμοπλάτης από την άνω μοίρα του τραπεζοειδή,
ενώ οι ρομβοειδείς δεν αντισταθμίζονται για αυτό και απουσιάζει η προσαγωγή και η
ανύψωση  της  ωμοπλάτης.  Επιπλέον  στην  κλινική  εικόνα  περιλαμβάνεται  η
πτερυγοειδής ωμοπλάτη, η μυϊκή ατροφία, μείωση του μυϊκού τόνου και του εύρους
κίνησης,  πόνος,  καύσος,  μείωση  αισθητικότητας  και  αντανακλαστικών.
Επικρατέστεροι είναι οι ανταγωνιστές μύες.

 Μασχαλιαίο  νεύρο,  Α5-Α6  (  Axillary  
nerve  ):  νευρώνει  τον ελάσσων στρογγύλο,  τον
δελτοειδή μυ καθώς και αισθητικά τον ώμο και
την  άνω  οπισθιοπλάγια  περιοχή  του
βραχιονίου. Ο δελτοειδής αντισταθμίζεται από
τον υπερακάνθιο (μόνο αν είναι υπερτροφικός),
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η πρόσθια μοίρα του δελτοειδή από την μακρά κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου, τον
κορακοβραχιόνιο και  τον μείζων θωρακικό.  Η οριζόντια απαγωγή γίνεται  από την
μακρά κεφαλή του τρικεφάλου βραχιονίου μυός.  Υπάρχει  αδυναμία απαγωγής και
έξω στροφής του βραχίονα, μυϊκή ατροφία και αδυναμία του δελτοειδή για αυτό και η
κεφαλή του βραχιονίου και το ακρώμιο γίνονται εμφανή. Μειώνεται ο μυϊκός τόνος
και  υπάρχει  αστάθεια  της  κεφαλής  του  βραχιονίου  για  αυτό  και  υπάρχει  φόβος
εξαρθρήματος.  Αντιθέτως  αυξάνεται  ο  μυϊκός  τόνος  των  ανταγωνιστών  μυών  και
βραχύνονται  (ιδίως  ο  πλατύς  ραχιαίος  και  ο  μείζων  θωρακικός).  Πραγματοποιεί
αντιρροπιστική κλίση του κορμού προς την υγιή πλευρά για ανύψωση της ωμικής
ζώνης. Τέλος μειώνεται η αισθητικότητα στον ώμο.

 Κερκιδικό νεύρο, Α5-Θ1 (  Radial     nerve  ):    κινητικά νευρώνει τον τρικέφαλο βραχιόνιο
μυ, τον αγκωνιαίο, τον μακρό/ βραχύ κερκιδικό εκτείνων του καρπού, τον υπτιαστή ,
τον κοινό  εκτείνων  τους  δακτύλους,  τον ωλένιο  εκτείνων  του καρπού,  τον  μακρό
απαγωγό του αντίχειρα, τον μακρό/ βραχύ εκτείνων του αντίχειρα, ιδίως εκτείνων του
δείκτη και τον ιδίως εκτείνων του μικρού δακτύλου. Αισθητικά νευρώνει την ραχιαία
και  έξω  επιφάνεια  του  βραχιονίου  και  την  άνω  επιφάνεια  του  αντιβραχίου,  την
ραχιαία επιφάνεια του καρπού και των πρώτων φαλαγγών των 3 ½ πρώτων δακτύλων.

 Σε βλάβη του νεύρου ο τρικέφαλος, οι εκτείνοντες της άκρας χείρας και ο μακρός/
βραχύς  εκτείνων  του  αντίχειρα  δεν  αντισταθμίζονται.  Ο  βραχιονοκερκιδικός
αντισταθμίζεται από τον δικέφαλο βραχιόνιο και τον πρόσθιο βραχιόνιο. Ο πρηνισμός
γίνεται  από  τον  στρογγύλο  και  τον  τετράγωνο  πρηνιστή.  Ο  κοινός  εκτείνων  των
δακτύλων αντισταθμίζεται από τους μεσόστεους και ελμινθοειδείς μύες για έκταση
των μέσων και  τελικών  φαλαγγών όχι  όμως  και  των πρώτων φαλαγγών.  Τέλος  ο
μακρός  απαγωγός  του  αντίχειρα  αντισταθμίζεται  από  τον  βραχύ  απαγωγό  του
αντίχειρα. 

Εικόνα 52 Κερκιδικό νεύρο

Σε βλάβη του νεύρου στην περιοχή της μασχάλης η κλινική εικόνα που εμφανίζει ο
ασθενής είναι με το αντιβράχιο σε έκταση και υπτιασμό, έκταση στον καρπό, έκταση
και  κερκιδική  απόκλιση  του  αντίχειρα  και  έκταση  στις  μετακαρπιοφαλαγγικές
αρθρώσεις. 
Σε  βλάβη στο βραχίονα  η  κλινική  εικόνα  είναι  ίδια  με  αυτή  της  μασχάλης  όμως
διατηρείται η λειτουργία του τρικεφάλου και η αισθητικότητα στην ραχιαία επιφάνεια
του βραχιονίου. 
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Σε βλάβη στον αγκώνα εμφανίζεται αδυναμία υπτιασμού, ατελής πτώση του καρπού
γιατί  προσβάλλεται  μόνο  ο  ωλένιος  και  όχι  ο  κερκιδικός  εκτείνων  του  καρπού,
αδυναμία έκτασης και κερκιδικής απόκλισης του αντίχειρα και αδυναμία έκτασης των
πρώτων  βασικών  φαλαγγών  των  δακτύλων.  Τέλος  σε  βλάβη  του  νεύρου  στο
αντιβράχιο η κλινική εικόνα είναι ίδια με την βλάβη στον αγκώνα όμως διατηρείται ο
υπτιασμός.

 Μέσου  νεύρο,  Α6-Θ1  (  Median     nerve  ):    κινητικά  νευρώνει  τον  στρογγύλο  και
τετράγωνο πρηνιστή, τον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού, τον μακρό παλαμικό, τον
επιπολής  κοινό  καμπτήρα  των  δακτύλων,  τον  εν  τω  βάθει  καμπτήρα  των  ΙΙ-ΙΙΙ
δακτύλων, τον μακρό καμπτήρα του αντίχειρα, τον βραχύ απαγωγό του αντίχειρα, τον
αντιθετικό  και  τον  προσαγωγό  του  αντίχειρα  και  τους  ελμινθοειδείς  Ι-ΙΙ  μύες.
Αισθητικά νευρώνει τα 2 έξω τριτημόρια της παλάμης, την παλαμιαία επιφάνεια των
3 ½ πρώτων δακτύλων και την ραχιαία επιφάνεια των ονυχοφόρων φαλαγγών των ΙΙ-
ΙΙΙ δακτύλων. 

Σε βλάβη του νεύρου η αντιστάθμιση του τετράγωνου/ στρογγύλου πρηνιστή γίνεται
από τον βραχιονοκερκιδικό. Ο αντιθετικός και ο βραχύς απαγωγός του αντίχειρα δεν
αντισταθμίζονται για αυτό και απουσιάζει η λεπτή κίνηση της σύλληψης αντικειμένων
με τον αντίχειρα και τα υπόλοιπα δάκτυλα και η κυλινδρική σύλληψη αντικειμένων
(σημείο φιάλης) γιατί ο αντίχειρας δεν παίρνει την στρογγυλή μορφή. Επίσης ο μακρός
καμπτήρας  του  αντίχειρα  δεν  αντισταθμίζεται  και  γίνεται  κάμψη  μόνο  της  1ης

φάλαγγας. Κάμψη στις βασικές φάλαγγες των ΙΙ-V δακτύλων κάνουν οι μεσόστεοι
μύες  και  οι  δύο  ωλένιοι  ελμινθοειδείς.  Αντίθετα  δεν  μπορεί  να  γίνει  κάμψη  των
τελευταίων φαλαγγών του ΙΙ-ΙΙΙ δακτύλου, για την κάμψη τους συμμετέχει ο εν τω
βάθει κοινός καμπτήρας που κάμπτει το IV-V δάκτυλο και νευρωνεται από το ωλένιο
νεύρο. Για αυτό όταν προσπαθεί να κάνει γροθιά παίρνει την θέση ορκωμοσίας. 

Εικόνα 53 Μέσο νεύρο

Σε βλάβη του νεύρου στην περιοχή του αγκώνα το δέρμα στο αντιβράχιο και την
εσωτερική  πλευρά της  παλάμης είναι  συχνά μελανό  και  λεπτό,  ενώ οι  άκρες  των
δακτύλων αυξάνονται δυσανάλογα. Μειώνεται η θερμοκρασία του δέρματος, υπάρχει
αδυναμία στην πρηνισμό του αντιβραχίου,  αδυναμία κάμψης καρπού με κερκιδική
απόκλιση,  αδυναμία  κάμψης  της  μέσης  φάλαγγας  του  αντίχειρα  και  των  δύο
τελευταίων  φαλαγγών  του  δείκτη  και  του  μέσου,  αδυναμία  κάμψης  της  πρώτης
φάλαγγας του αντίχειρα και αντίθεσης του, αδυναμία των μυών του θέναρος (χέρι
πιθήκου), υπαισθησία στην περιοχή του θέναρος στην παλαμιαία επιφάνεια και στα 3
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½ πρώτα δάκτυλα καθώς και στην ραχιαία επιφάνεια της τελική και μέσης φάλαγγας
των δακτύλων αυτών. 
Σε βλάβη του νεύρου στο άνω τμήμα του αντιβραχίου παρατηρείται η ίδια εικόνα με
πριν όμως διατηρείται ο πρηνισμός, η κάμψη και κερκιδική απόκλιση του καρπού και
η κάμψη των μέσων φαλαγγών των δακτύλων. Σε βλάβη του νεύρου πριν από τον
αγκώνα  υπάρχει  αδυναμία  μόνο  στην  κάμψη  των  φαλαγγών  του  αντίχειρα  και
αδυναμία  κάμψης  της  πρώτης  φάλαγγας  του  δείκτη  και  του  μέσου  δακτύλου  με
ταυτόχρονη έκταση των υπολοίπων φαλαγγών.
Τέλος σε βλάβη του νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα η κλινική εικόνα είναι ίδια με
αυτήν στην βλάβη πριν τον καρπιαίο σωλήνα  όμως εδώ υπάρχει υπαισθησία μόνο
στα 3 ½ πρώτα δάκτυλα. 

 Ωλένιο νεύρο,    A  8-Θ1 (  Ulnar     nerve  ):    κινητικά νευρώνει
τον  βραχύ  καμπτήρα  του  μικρού  δακτύλου,  τους
ελμινθοειδείς  μύες  ΙΙΙ-ΙV,  τους  μεσόστεους  μύες,  τον
προσαγωγό  του  αντίχειρα,  τον  βραχύ  καμπτήρα  του
αντίχειρα, τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού, τον εν τω
βάθει κοινό καμπτήρα των ΙV-V δακτύλων, τον βραχύ
προσαγωγό  του  αντίχειρα  και  τους  αντιθετικό  και
απαγωγό του μικρού δακτύλου. Αισθητικά νευρώνει το
έσω μισό της ραχιαίας επιφάνειας της άκρας χείρας και
στα  2  ½  τελευταία  δάκτυλα,  ενώ  στην  παλαμιαία
επιφάνεια νευρώνει το έδω τριτημόριο της παλάμης και
τον 1 ½ από τους δύο τελευταίους δακτύλους. 
  
Σε βλάβη του νεύρου όταν προσπαθεί ο ασθενής να κάνει γροθιά κάνει την  παλάμη
του αρπακτικού πτηνού, δηλαδή έχει σε έκταση τις
πρώτες  φάλαγγες  με  κάμψη  των  μεσαίων  και
τελικών  φαλαγγών  όλων  των  δακτύλων.  Επίσης
έχει σε απαγωγή και κάμψη την πρώτη και μέση
φάλαγγα του αντίχειρα με ταυτόχρονη κάμψη της
τελικής  φάλαγγας.  Δεν  μπορεί  να  εκτελέσει  τις
λεπτές κινήσεις των δακτύλων για γραφή, ράψιμο
και  σύλληψη  μικρών  αντικειμένων.  Εμφανίζει
αδυναμία κάμψης της πρώτης φάλαγγας και έκτασης των υπολοίπων. Κάμψη γίνεται
μόνο  στις  τελικές  φάλαγγες  (γαμψοδακτυλία).  Έχει  αδυναμία  στην  εκτέλεση  των
πλάγιων κινήσεων των δακτύλων, ιδίως της προσαγωγής του αντίχειρα. Έχει ατροφία
του οπισθέναρος και των μεσόστεων μυών, υπαισθησία στην κατανομή του νεύρου
και αναισθησία μόνο στο 5ο δάκτυλο.
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1.6. Παθήσεις Περιφερικών Νεύρων 

Βλάβες των περιφερικών νεύρων μπορεί να προκύψουν από: 

 Διαταραχές του συνδετικού ιστού
 Διάχυτες  ή  εστιακές  παθήσεις  των  αρτηριών  λόγω  απόφραξης  των  τροφικών

αρτηριών
 Αυτοάνωσες φλεγμονώδεις διαδικασίες
 Ανοσολογικές παθήσεις  στις οποίες δεσμεύονται αντισώματα σε ειδικά σημεία στις

περισφύξεις  Ranvier.  Προκαλείται  αποκλεισμός  της  ηλεκτρικής  αγωγιμότητας  και
βλάβη στους νευράξονες ή την μυελίνη

 Τοξικές  ουσίες  που  καταστρέφουν  τα  κύτταρα  Schwann ή  τις  μεμβράνες  τους
προκαλώντας  απομυελίνωση  αφήνοντας  τον  νευράξονα  ανέπαφο  ή  να  προσβάλει
ειδικά  τον  νευράξονα  επιδρώντας  στα  κυτταρικά  σώματα,  το  αξονόλειμμα  ή  τον
αξονικό μηχανισμό μεταβίβασης ερεθισμάτων

 Λοιμώδεις διαδικασίες όπως AIDS, έρπις ζωστήρ και λέπρα
 Μεταλοιμώδεις όπως ειδικές εξωτοξίνες (διφθερίτιδα, τέτανος), σύνδρομο  Guillain-

Barre, νευροπάθεια από πόρο, τυφοειδής και δυσεντερία
 Μεταβολικές  διαταραχές  όπως:  στερητικές  από  έλλειψη  βιταμινών  Β1,Β2,Β12,

αλκοολισμό,  εγκυμοσύνη,  δηλητηρίαση  από  βαρέα  μέταλλα,  τοξικές  ουσίες  ,
σακχαρώδη  διαβήτη,  υπερινσουλινισμό,  μυξοιδημα,  μαγαλακρία,  ουραιμία,
υποθυρεοειδισμός,  ανοξία,  ηλεκτροπληξία,  θερμοπληξία,  υπερπυξία  και  ασθένεια
αποσυμπίεσης

 Γενετικοί παράγοντες
 Πίεση από όγκους, παγίδευση νεύρων, κακή εφαρμογή νάρθηκα
 Σύνθλιψη από εξάρθρημα
 Διατομή
 Ισχαιμία
 Διατάσεις 
 Άγνωστη αιτιολογία

(Raymond D. Adams, H. Ropper, 2004; 1593-1594), (Κοτταράς Σταύρος,2017 ; 20-21)

H βλάβες που εμφανίζονται στα περιφερικά νεύρα είναι :

 Νευραπραξία: «  διακοπή ή διαταραχή της αγωγιμότητας του νεύρου χωρίς βλάβη των
νευραξόνων  και  της  ακεραιότητας  του  νεύρου.  Η  βλάβη  είναι  πρόσκαιρη  και
αποκαθίσταται συνήθως μόνη της σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συνυπάρχει μυϊκή
ατροφία,  ήπιες  αισθητικές  διαταραχές  και  εκφύλιση  του  νεύρου.»  (Κοτταράς
Σταύρος,2017 ; 19)

 Νευροστένωση: «  μείωση ή απώλεια της αγωγιμότητας του νεύρου χωρίς λύση της
συνέχειας  του  νεύρου  με  αποτέλεσμα  δευτερογενές  πιεστικό  φαινόμενο.  Είναι
πρόσκαιρη και  υποχωρεί  με  αντιμετώπιση  του αιτίου πρόκλησης  της.»  (Κοτταράς
Σταύρος,2017 ; 19)

 Αξονότμηση:  «  λύση  της  συνέχειας  του  άξονα  με  αποτέλεσμα  την  εκφύλιση  στο
περιφερικό τμήμα κατά Waller. Ο νευράξονας αναγεννάτε 1-3 χιλιοστά την ημέρα. Η
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πρόγνωση είναι καλή αν διατηρηθούν σε λειτουργικότητα οι μύες, οι αρθρώσεις και
το δέρμα.» (Κοτταράς Σταύρος,2017 ; 19)

 Νευρότμηση: «  μερική ή ολική λύση της συνέχειας του νευράξονα και του ελύτρου.
Είναι  πιο βαρίας  μορφής με δυσλειτουργία  της  κινητικότητας,  αισθητικότητας  και
νευροφυτικής  λειτουργίας.  Η  αποκατάσταση  γίνεται  μόνο  χειρουργικά  και  η
αναγέννηση δεν είναι πάντα ικανοποιητική γιατί δημιουργούνται συχνά νευρινώματα.
» (Κοτταράς Σταύρος,2017 ; 19)

 Τμηματική απομυελίνωση: «  εκφύλιση της μυελίνης από πρωτοπαθή διαδικασία που
προσβάλει τα κύτταρα Schwann ή τη μυελίνη, ή δευτερογενώς ως συνέπεια πάθησης
που  προσβάλει  τον  νευράξονα  (μυελο-αξονική)  που  μπορεί  να  είναι  είτε  εγγύς
(ριζιτική) ή περιφερική (βαλλεριανή εκφύλιση) ή τέλος να εμφανίζεται σαν φαινόμενο
ανάδρομου θανάτου στις νευρικές πολυνευροπάθειες (αξονική εκφύλιση).» (Raymond
D. Adams, H. Ropper, 2004; 1595-1596).

Συμπτώματα των παθήσεων των περιφερικών νεύρων είναι : 

 Κινητικές διαταραχές
 Τενόντια αντανακλαστικά
 Απώλεια αισθητικότητας, παραισθήσεις , δυσαισθησίες
 Πόνος 
 Αισθητική αταξία και τρόμος 
 Δυσμορφίες και τροφικές αλλοιώσεις
 Διαταραχές της αυτόνομης λειτουργίας
 Δερματικές, αγγειοκινητικές, ηλεκτρικές διαταραχες
 Νευρινώματα και δεσμιδώσεις
 Κράμπες και σπασμοί

1.7 Συχνότερες Παθήσεις Αυχενικής Μοίρας  

 Βλάβη μεσοσπονδυλίου δίσκου:   οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι δέχονται και μοιράζουν τα
φορτία,  απορροφούν τις  δυνάμεις  και  επιτρέπουν τις  κινήσεις.  Λόγω της διαρκούς
φόρτισης,  των επαναλαμβανόμενων  κινήσεων  κάμψης/έκτασης και  του  αυξημένου
εύρους της Α.Μ.Σ.Σ., κακής εμβιομηχανικής του σώματος, λανθασμένη στάση και
αυξημένη ή μειωμένη κινητικότητα σε τμήματα της περιοχής, δημιουργείται κόπωση
στους δίσκους. Με αύξηση της ηλικίας αυξάνονται και οι εκφυλίσεις του δίσκου με
αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα του για αντίσταση στις πιεστικές δυνάμεις και
την  επούλωση  του.  Συχνότερα  προσβάλλονται  τα  επίπεδα  Α4-Α5  και  Α5-Α6  με
προβολή του δίσκου οπισθιοπλάγια και σπανιότερα κεντρικοοπίσθια. 
Ως αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστεί δισκογενής πόνος στον οποίο μπορεί να μην
εμπλέκεται ρίζα και προβολή του δίσκου με ή χωρίς πίεση ρίζας. «Ο πόνος μπορεί να
προέρχεται  επίσης  από  πίεση  των  συνδέσμων,  της  σκληράς  μήνιγγας  ή  των
αιμοφόρων αγγείων γύρω από τις  νευρικές  ρίζες.» (  Carolyn Kisner /  Lynn Allen
Colby, 1996; 578). 

Η  κλινική  εικόνα  περιλαμβάνει  πόνο,  δυσφορία  (βελτιώνεται  με  επιμήκυνση  της
αυχενικής μοίρας και επιδεινώνεται με έκταση και πλάγια κάμψη), μειωμένο εύρος

31



κίνησης, αδυναμία και ατροφία μυών, ριζιτικά φαινόμενα στα άνω άκρα (ευαισθησία,
μούδιασμα,  καύσος,  μείωση  αντανακλαστικών,  αναφερόμενος  πόνος,  διαταραχή
μυϊκού τόνου) και παραμόρφωση φυσιολογικής στάσης (διατηρεί το κεφάλι του σε
θέση  μακριά  από  την  προσβεβλημένη  περιοχή  για  να  αποφύγει  τα  συμπιεστικά
φαινόμενα).  Τα συμπτώματα μπορεί  να μεταβάλλονται  ανάλογα με τις  θέσεις  που
υιοθετεί ο ασθενής.

 Βλάβη ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων (  facets  ):    «Η μη φυσιολογική κίνηση λόγω της
εκφύλισης  του  δίσκου  αναπτύσσει  τάση  στους  στηρικτικούς  συνδέσμους  και  μυς
προκαλώντας μη φυσιολογικό ιδιοδεκτικό ερέθισμα.» (Carolyn Kisner /  Lynn Allen
Colby, 1996; 589). Ως αποτέλεσμα έχουμε την εκφύλιση των facets, την αλλαγή της
θέσης  τους  και  την  δημιουργία  οστεοφύτων  με  αποτέλεσμα  την εμφάνιση  πόνου,
μυϊκού  σπασμού,  μειωμένη  κινητικότητα  της  περιοχής  και  την  αύξηση  της
κινητικότητας σε μια γειτονική περιοχή. Μπορεί να εμπλέκεται και νεύρο.

 Βλάβη  μυών:    Εμφανίζεται  ως  θλάση  ή  ρήξη  (κυρίως  μυών  ταχείας  συστολής)  ή
αύξηση  της  τάσης  των  μυών  της  περιοχής.  Συνήθως  προκαλούνται  από  απότομη
κάμψη-έκταση της κεφαλής, άμεση κάκωση, λανθασμένη στάση ή συναισθηματική
φόρτιση. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει  πόνο, μυϊκό σπασμό,  μείωση του εύρους
κίνησης, ευαισθησία και οίδημα στην περιοχή.

 Ραιβόκρανο:    Δημιουργείται από την έντονη σύσπαση του ΣΚΜ με αποτέλεσμα την
πλάγια κάμψη της κεφαλής στο σύστοιχο πλάγιο και την στροφή της στο αντίθετο
πλάγιο.« Οφείλεται σε κάκωση του μυ κατά τον τοκετό ή ενδομήτρια, κυκλοφορικές
διαταραχές και η συγγενής δυσπλασία.» ( Διομήδης Α. Κοτζαηλίας, 2016; 115).

 Κάκωση δίκην μαστιγίου (  whiplash  ):   Δημιουργείται από την απότομη υπερέκταση που
ακολουθείται  από  απότομη  κάμψη  της  κεφαλής.  Μπορεί  να  συνυπάρχουν  μυϊκές,
συνδεσμικές  βλάβες  και  κατάγματα.  Κύρια  συμπτώματα  είναι  έντονος  πόνος
(αυχενικός ή ενδαρθρικός), ζάλη, αστάθεια, μυϊκός σπασμός, οίδημα, μείωση εύρους
κίνησης  και  αυξημένη  ευαισθησία  προς  την  κατεύθυνση  που  φορτίζει  την
τραυματισμένη  περιοχή.  Εάν  εμπλέκεται  νεύρο  (σπάνια  σε  οξύ  διάστρεμμα)  τότε
εμφανίζονται  και  συμπτώματα  όπως  αισθητικές  διαταραχές,  αναφερόμενος  πόνος,
αδυναμία και ατροφία μυών (κυρίως από φόβο του ασθενή να κινηθεί), καύσος και
μούδιασμα.

 Αυχενικό  σύνδρομο:    «Προκαλείται  από  σκληρύνσεις  μυών  και  τενόντων,  κήλη
μεσοσπονδυλίου  δίσκου,  σπονδυλόλυση-  οστεοχονδρίτιδα,  κατάγματα  σπονδύλων/
ακανθωδών  αποφύσεων,  σπονδυλαρθρίτιδα,  φλεγμονές,  όγκους,  οστεομυελίτιδα,
οστεοπόρωση,  παρασπονδυλικό  αιμάτωμα,  τραυματισμοί,  διαταραχές  κυρτωμάτων,
λανθασμένη στάση, ψυχολογικοί παράγοντες και ορμονικές διαταραχές.» (Διομήδης
Α.  Κοτζαηλίας,  2016;  97).  «Η  κλινική  εικόνα  περιλαμβάνει  πόνο,  μειωμένη
κινητικότητα,  οπτικές  διαταραχές,  ζάλη,  ναυτία,  κεφαλαλγίες,  εμβοές  αυτιών,
διαταραχές οσμής, ψυχολογικές διαταραχές.» (Διομήδης Α. Κοτζαηλίας, 2016; 98).
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 Χρόνια  αστάθεια:    η  υπερκινητικότητα  αυξάνει  τον  κίνδυνο  τραυματισμού  των
νευρικών δομών.  Δεν εντοπίζεται εύκολα και απαιτείται ακτινολογικός έλεγχος από
θέση κάμψης και έκτασης. 

 Εκρηκτικό  κάταγμα:    στον  Α1  σπόνδυλο  ή  κάταγμα  Jefferson.  Συνήθως  λόγω  του
φάρδους του σωλήνα στο σημείο αυτό δεν εμφανίζεται βλάβη του νωτιαίου μυελού,
μόνο  σε  μεγάλη  παρεκτόπιση.  «Κύρια  αιτία  των  καταγμάτων  είναι  η  επαφή  ή
σύγκρουση  της  κεφαλής  λόγω της  κατεύθυνσης  των  διατμητικών  και  στρεπτικών
δυνάμεων που ασκούνται περισσότερο στην κορυφή της κεφαλής. Η αυχενική μοίρα
έχει  φυσιολογικό  λορδωτικό  κύρτωμα  30ο και  σε  κάμψη  30ο ευθειάζεται  με
αποτέλεσμα μείωση της απορρόφησης των κραδασμών. » (Sandra J. Shultz, Peggy A.
Houglum, David H. Perrin, 2009; 205-206).

 Κάταγμα Α2: «  στα κατάγματα των Α1 και Α2 σπονδύλων χωρίς κάκωση νωτιαίου
μυελού τα συμπτώματα είναι πόνος και μείωση του εύρους κίνησης. Κάτω από τον
Α3 στενεύει  ο  σπονδυλικός  σωλήνας και  εμφανίζει  νευρολογικά  συμπτώματα από
βλάβη του νωτιαίου μυελού, όπως τετραπληγία. Σε βλάβη πάνω από τον Α3 επέρχεται
θάνατος λόγω διακοπής λειτουργίας των αναπνευστικών μυών. » (Sandra J. Shultz,
Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 206).

 Εξάρθρημα αυχενικών  σπονδύλων:   συνήθως  πρόσθια.  Οι  άνω αρθρικές  επιφάνειες
κλειδώνουν στις κάτω αρθρικές επιφάνειες. Μπορεί να μην συνοδεύεται από κάταγμα.
«Μεμονομένο  εξάρθρημα  παρατηρείται  σε  συνδυασμό  αξονικής  φόρτισης  με
στροφικές  κινήσεις  και  κάμψη.  Αμφίπλευρο  εξάρθρημα  των  αποφυσιακών
αρθρώσεων δημιουργείται  κατά την υποχώρηση της  σπονδυλικής  στήλης  σε θέση
κάμψης με αξονική φόρτιση και συνοδεύεται από κάκωση του νωτιαίου μυελού. »
(Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 207).

 Κάταγμα  ακανθώδους  απόφυσης:    προκαλείται  από  υπερκάμψη  από  αποσπαστικό
κάταγμα λόγω εφελκυσμό των συνδέσμων ή υπερέκταση από επαφή των ακανθωδών
αποφύσεων  μεταξύ  τους.  Εμφανίζει  πόνο,  ευαισθησία  στην  ψηλάφηση  και  στην
κίνηση κάμψης/ έκτασης. Συνήθως δεν έχει νευρολογικά συμπτώματα.

 Οστεόφυτα:    εμφανίζονται  από  εκφύλιση  του  δίσκου  και  συμπίεση  των  αρθρικών
επιφανειών  πρόσθια  ή  οποσθιοπλάγια  προκαλώντας  στένωση  του  σπονδυλικού
σωλήνα και ευθειασμό του αυχένα. Προκαλεί μείωση του εύρους κίνησης, ενόχληση
στον αυχένα κατά την πλάγια κάμψη και έκταση, νευρολογικά σημεία και μεταβολή
της στάσης. 

 Σύνδρομο  θωρακικής  εξόδου:  «  προκαλείται  από  συμπίεση  νευραγγειακών  δομών
(κυρίως του βραχιονίου πλέγματος και την υποκλείδιας αρτηρίας) που εξέρχονται από
την θωρακική κοιλότητα πρόσθια από τον πρόσθιο σκαληνό μυ, οπίσθια από τον μέσο
σκαληνό και κάτω από την 1η πλευρά. Προκαλείται από προβολή οστέινων τμημάτων
ή μαλακών μορίων, όπως υπερτροφία, ανελαστικότητα και ινώδεις δεσμίδες. Επίσης
από συμπίεση μεταξύ της  1ης πλευράς και  της  κλείδας  ή της  1ης πλευράς και  του
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αυχένα από κάταγμα της κλείδας, σχηματισμό πώρου ή υπερτροφία υποκλειδίου μυός.
Τέλος μπορεί να συμπιεστεί στην κορακοειδή απόφυση στην έκφυση του ελάσσονα
θωρακικού.» (Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 211).

«Προκαλεί  παραμόρφωση  της  περιοχής,  μυϊκές  ανισορροπίες  και  λανθασμένη
εμβιομηχανική. Πόνος στον αυχένα, τον ώμο μέχρι το άνω άκρο, το πρόσωπο και την
ινιακή περιοχή μέχρι το θώρακα. Μείωση της αισθητικότητας, αδυναμία, κόπωση και
αίσθηση  βάρους  στο  άνω  άκρο,  οίδημα  και  αποχρωματισμούς.  Εμφανίζεται
επιδείνωση των συμπτωμάτων σε απαγωγή και έξω στροφή του ώμου με την κεφαλή
σε στροφή στο σύστοιχο ή αντίθετο πλάγιο.» (Sandra J.  Shultz,  Peggy A.  Houglum,
David H. Perrin, 2009; 212).

 PTS  -    Parsonage  -  Turner     Syndrome  :   γνωστό  και  ως  οξεία  βραχιακή  νευρίτιδα  που
είναι ασυνήθιστη πάθηση με ανεξήγητη αιτιολογία. Υπάρχει σοβαρός πόνος χωρίς να
έχει  προηγηθεί  τραυματισμός,  νυχτερινός  πόνος  που ξυπνάει  τον ασθενή,  ο  πόνος
εμφανίζεται κυρίως στην ωμογλήνη και συχνά αντανακλά στον αυχένα και το άνω
άκρο. Συνήθως ο πόνος υποχωρεί αυτόματα με τις μέρες. Καθώς υποχωρεί ο πόνος
εμφανίζεται αδυναμία, παράλυση και ατροφία των μυών του άνω άκρου, μείωση των
τενόντιων  αντανακλαστικών  και  της  αισθητικότητας.  Η  βλάβη  αντιστοιχεί  σε
περιφερικό νεύρο συνήθως Α5 και Α6  ή πλέγμα και όχι κεντρική βλάβη. Η αδυναμία
συνεχίζεται ή χειροτερεύει καθώς φεύγει ο πόνος. Έχει καλή πρόγνωση με έως και
πλήρη αποκατάσταση μέσα σε μήνες με χρόνια. (Christopher M. , Richard E. ,Sara P,
2005;35: 659-664)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Ανατομία Ωμικής Ζώνης
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2.1. Οστά Ωμικής Ζώνης

Τα οστά που συμμετέχουν στο σχηματισμό της ωμικής ζώνης είναι η ωμοπλάτη, η κλείδα
μαζί με την στερνοκλειδική διάρθρωση και το άνω τριτημόριο του βραχιονίου οστού.

Ωμοπλάτη (Scapula)

 πλατύ  οστό  με  τριγωνικό  σχήμα  από  την  2η έως  την  7η πλευρά  (ωμοθωρακική
λειτουργική άρθρωση).

 Σχηματίζεται από το έσω, έξω και άνω χείλος τα οποία ενώνονται από την άνω, κάτω
και έξω γωνία.

 Η  πρόσθια  πλευρά  της  ωμοπλάτης  αποτελεί  τον  υποπλάτιο  βόθρο.  Στην  οπίσθια
επιφάνεια  η  ωμοπλατιαία  άκανθα (η  οποία  καταλήγει  στο  ακρώμιο)  χωρίζει  τον
υπερακάνθιο απο τον υπακάνθιο βόθρο.

 Στην  άνω  έξω  γωνία  της  βρίσκεται  η  ωμογλήνη που  μαζί  με  την  κεφαλή  του
βραχιονίου δημιουργούν την  γληνοβραχιόνια  άρθρωση  (σφαιροειδής),  και  μπροστά
της βρίσκεται η κορακοειδής απόφυση.

Εικόνα 55 Ωμοπλάτη

Οι κινήσεις  της ωμοπλάτης για μια φυσιολογική κίνηση πλήρους εύρους  του άνω άκρου
γίνονται με συμμετοχή της κλείδας, της στερνοκλειδικής διάρθρωσης και του βραχιονίου.
Γίνεται  ολίσθηση  πάνω  στον  θωρακικό  κλωβό,  ανάσπαση,  κατάσπαση,  προσθιολίσθηση/
απαγωγή, οπισθιολίσθηση/ προσαγωγή και άνω- κάτω στροφή. Επίσης γίνεται ανασήκωμα
της κάτω γωνίας της ωμοπλάτης (tipping) και του έσω χείλους της (winging). 

Κλείδα (Clavicle)

 Το σώμα της έχει σχήμα S.
 Στο έσω τριτημόριο εμφανίζει το στερνικό άκρο, όπου σχηματίζει με το στέρνο την

στερνοκλειδική διάρθρωση (εφιππιοειδής).
 Στο έξω τριτημόριο εμφανίζει το ακρωμιακό άκρο, όπου σχηματίζει με το ακρώμιο

την ακρωμιοκλειδική διάρθρωση (επίπεδη).
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Εικόνα 56 Κλείδα

«Η ακρώμιοκλειδική άρθρωση ακολουθεί της κινήσεις την ωμοπλάτης (άνω- κάτω στροφή,
winging,  tipping) προς την ίδια κατεύθυνση. Η στερνοκλειδική άρθρωση κατά τις πρόσθιες
και οπίσθιες κινήσεις της κλείδας ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση, όμως κατά τις κινήσεις
προς τα πάνω και  κάτω ακολουθεί  αντίθετη  κατεύθυνση.» (Carolyn Kisner /  Lynn Allen
Colby, 1996; 303). 

Βραχιόνιο οστό (Humerus) 

 Στο  άνω  τριτημόριο  υπάρχει  η  κεφαλή με  τον
ανατομικό και τον χειρουργικό αυχένα.

 Στην  πρόσθια  έξω  επιφάνεια  βρίσκεται  το  μείζων
βραχιόνιο  όγκωμα,  στην έσω το  έλασσον  βραχιόνιο
όγκωμα και  ανάμεσα τους  η  αύλακα του δικεφάλου
βραχιονίου μυός.

 Στη μεσότητα του  σώματος του οστού βρίσκεται το
δελτοειδές τράχυσμα.

 Στο  κάτω  τριτημόριο  υπάρχει  η  παρακονδύλιος-
παρατροχίλιος  απόφυση,  ο  κόνδυλος, η  τροχιλία,  το
υπερκονδύλιο βοθρίο και ο κορωνοειδής βόθρος.

 Στην  οπίσθια  πλευρά  βρίσκεται  ο  ωλεκρανικός
βόθρος.

 Η κοίλη  αρθρική  επιφάνεια  της  ωμογλύνης  είναι  μικρότερη  απο την  κεφαλή  του
βραχιονίου  και  περιβάλλεται  από  ινοχόνδρινο  επιχείλιο  χόνδρο για  να  αυξηθεί  η
επιφάνεια και το βάθος της.

« Κατά τις κινήσεις κάμψη, έκταση, απαγωγή, προσαγωγή, οριζόντια απαγωγή-προσαγωγή,
έσω-έξω στροφή και περιαγωγή η κυρτή κεφαλή ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση από
αυτήν του βραχιονίου.»  (Carolyn Kisner / Lynn Allen Colby, 1996; 302). 

«Υαλοειδής χόνδρος περιβάλει την ωμογλήνη και είναι παχύτερος στην περιφέρεια παρά στο
κέντρο. Υαλοειδής χόνδρος περιβάλλει και την κεφαλή του βραχιονίου που της προσδίδει
ωοειδές σχήμα.» (Werner Platzer, 2009 ;116).
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«Ο αρθρικός θύλακος προσφύεται στον επιχείλιο χόνδρο και περιβάλλεται από τον αρθρικό
υμένα. Καλύπτει τον τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου και πρόσθια σχηματίζει τον
υποκορακοειδή  ορογόνο  θύλακο  μεταξύ  του  υποπλάτιου  και  κορακοειδόυς  απόφυσης.  Ο
θύλακος  είναι  χαλαρός  για  να  ελευθερία  των  κινήσεων.  Όταν  κρέμεται  το  άνω  άκρο
σχηματίζεται το μασχαλιαίο κόλπωμα.» ( Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 661)

Ωμοβραχιόνιος ρυθμός

Για την εκτέλεση του πλήρους εύρους κίνησης στην άρθρωση του ώμου απαιτείται σωστή 
κινητικότητα και συνεργασία ανάμεσα στην ωμοπλάτη και το βραχιόνιο οστό. Η αναλογία 
των κινήσεων είναι 2:1 στο βραχιόνιο και την ωμοπλάτη αντίστοιχα. Στις αρχικές μοίρες 
κάμψης (0°-60°) και απαγωγής (0°-30°)  η κίνηση γίνεται κυρίως από το βραχιόνιο ενώ η 
ωμοπλάτη αποτελεί το σταθερό σημείο. Στο μέσο εύρος η ωμοπλάτη αναλαμβάνει εξίσου 
μέρος στην ολοκλήρωση της κίνησης με αναλογία πλέον περίπου 1:1. Με την άνω στροφή 
της ωμοπλάτης γίνεται και ανάσπαση 30ο της κλείδας στην στερνοκλειδική άρθρωση. Στην 
συνέχεια με την διάταση του κορακοκλειδικού συνδέσμου στρέφεται η κλείδα 38ο- 50ο και 
ανυψώνει το ακρώμιο, ενώ η ωμοπλάτη στρέφεται επιπλέον 30ο.  Επιπλέον κατά την 
απαγωγή του βραχιόνιου, με στόχο την απομάκρυνση του μείζον βραχιονίου ογκώματος από 
το κορακοακρωμιακό τόξο, εκτελείται ταυτόχρονα και έξω στροφή του. Στην κάμψη του 
ώμου εμφανίζεται μετά τις 50ο και έσω στροφή, η οποία στο τελικό εύρος κάμψης φτάνει τις 
90ο έσω στροφής. 

Ο ωμοβραχιόνιος ρυθμός συμβάλει στην σωστή λειτουργία των μυών, στην διατήρηση του 
φυσιολογικού μήκους και τάσης τους και αποτρέπει τις αποσχιστικές δυνάμεις. Σε διαταραχή 
του μειώνεται το εύρος κίνησης του άνω άκρου, προκαλείται προστριβή, πόνος, φλεγμονή , 
κόπωση, λανθασμένη κινητικότητα και βλάβη στην περιοχή.

2.2. Σύνδεσμοι Ωμικής Ζώνης

 Ακρωμιοκορακοειδής σύνδεσμος (  Coracoacromial     ligament  )  : βρίσκεται πάνω από τον
ώμο ανάμεσα στην κορακοειδή απόφυση και το ακρώμιο. Κάνει την βάτα του ώμου
και τον προστατεύει από εξάρθρημα προς τα πάνω.

 Άνω  εγκάρσιος  ωμοπλατιαίος  σύνδεσμος(  Superior     transverse     scapular     ligament  )    :
δημιουργεί  μια  γέφυρα  πάνω  από  την  ωμοπλατιαία  εντομή.  (Werner Platzer,
2009 ;110).

 Άνω-κάτω  ακρωμιοκλειδικός  σύνδεσμος  (  Acromioclavicular     ligament  ):    βρίσκεται
ανάμεσα στο ακρώμιο και την κλείδα.

 Κορακοκλειδικός  σύνδεσμος  (  Coracoclavicular     ligament  ):   αποτελείται  από  τον
τραπεζοειδή (trapezoid ligament) και τον κωνοειδή σύνδεσμο (Conoid ligament). Ο
τραπεζοειδής εκτείνεται  από το έσω χείλος της κορακοειδούς  απόφυσης μέχρι  την
τραπεζοειδή γραμμή και περιορίζει την περιστροφή της κλείδας προς τα εμπρός. Ο
κωνοειδής εκτείνεται από την βάση της κορακοειδούς απόφυσης μέχρι το κωνοειδές
φύμα και περιορίζει την περιστροφή της κλείδας προς τα πίσω. Ο κορακοκλειδικός
σύνδεσμος γενικά συνδέει ισχυρά την κλείδα με την ωμοπλάτη.
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 Κορακοβραχιόνιος  σύνδεσμος  (  Coracohumeral     ligament  ):    από  την  βάση  της
κορακοειδούς απόφυσης μέχρι το μείζον και έλασσον βραχιόνιο όγκωμα. Διατείνεται
στην έξω στροφή ή όταν ο βραχίονας κρέμεται κατακόρυφα. Η πρόσθια ταινία του
συνδέσμου διατείνεται σε έκταση και η οπίσθια σε κάμψη.

 Άνω-μέσο-κάτω γλυνοβραχιόνιο σύνδεσμο (  Glenohumeral     ligament  ):    εκφύονται απο
την ωμογλήνη και τον επιχείλιο χόνδρο και καταφύονται στον αυχένα του βραχιονίου
και το έλασσον βραχιόνιο όγκωμα. Ο άνω και κάτω γλυνοβραχιόνιος περιορίζουν την
έκταση, απαγωγή και έξω στροφή, ενώ ο οπίσθιος και ο μέσος ελέγχουν την κάμψη
και έξω στροφή. Επιπλέον ο μέσος ελέγχει την έξω στροφή από θέση απαγωγής. Ο
κάτω γληνοβραχιόνιος  ελέγχει  την  πρόσθια  και  οπίσθια  εξάρθρωση  της  κεφαλής.
Όλοι είναι σημαντικοί πρόσθιοι σταθεροποιοί της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης.

 Εγκάρσιος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος (  transverse     humeral     ligament  ):   ενώνει τα δύο
βραχιόνια ογκώματα και ενισχύει τον αρθρικό θύλακο.

                                                         Εικόνα 58 Σύνδεσμοι ωμικής ζώνης

 Πρόσθιος-οπίσθιος  στερνοκλειδικός  σύνδεσμος  (  Anterior  -  posterior     sternoclavicular  
ligament  ):    βρίσκονται  ανάμεσα  στο  στέρνο  και  την  κλείδα.  Ο  οπίσθιος  είναι
ισχυρότερος.  Σταθεροποιούν  την  άρθρωση  και  περιορίζουν  την  κίνηση  της.  Σε
τραυματισμό τους προκαλείται πρόσθια ή οπίσθια αστάθεια της άρθρωσης.

 Πλευροκλειδικός  σύνδεσμος  (  Costoclavicular     ligament  ):   είναι  ανάμεσα  στην  1η

πλευρά και την κλείδα περιορίζοντας την κίνηση της κλείδας προς τα πάνω και κάτω.
 Μεσοκλειδικός σύνδεσμος (  Interclavicular     ligament  ):   συνδέει τις δύο κλείδες

Εικόνα 59 Σύνδεσμοι στερνοκλειδικής άρθρωσης

(Werner Platzer, 2009; 112-116) , (Laura K.  Smith,  Elizabeth L.  Weiss,  L.  Don Lehmkuhl,
2005; 264-268) , ( Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 660-662).
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2.3. Μύες Ωμικής Ζώνης

 Υπερακάνθιος    (μυς  του  στροφικού  πετάλου)  
(  Supraspinatus  )  
Έκφυση: υπερακάνθιο βόθρο
Κατάφυση: μείζον βραχιόνιο όγκωμα
Μυϊκή δράση: απαγωγή και έξω στροφή του βραχιονίου,
σταθεροποίηση της κεφαλής του βραχιονίου
Μυϊκή  διάταση:  προσαγωγή  και  έσω  στροφή  του
βραχιονίου
Ψηλάφηση: τοποθετούμε τα δάχτυλα μας πάνω από την
ωμοπλατιαία  άκανθα  και  ζητάμε  από  τον  ασθενή  να
εκτελέσει  μια  γρήγορη  και  μικρού  εύρους  απαγωγή
του βραχιονίου. Ή από πρηνή θέση του ασθενή με τον
βραχίονα να κρέμεται προς τα κάτω κάνει απαγωγή του ώμου ο υπερακάνθιος χωρίς
την  συμμετοχή  του  τραπεζοειδή.  Ακόμα  από  όρθια  θέση  αν  σηκώσει  ένα  βαρύ
αντικείμενο από θέση του κορμού με πρόσθια κλίση μπορεί να ψηλαφηθεί ο μυς.
Νεύρωση: υπερπλάτιο νεύρο Α4-Α6

 Υπακάνθιος   (μυς του στροφικού πετάλου) (  Infraspinatus  )  
Έκφυση: υπακάνθιο βόθρο
Κατάφυση: μείζον βραχιόνιο όγκωμα 
Μυϊκή  δράση:  έξω  στροφή,  οριζόντια  απαγωγή  και
σταθεροποίηση της κεφαλής του βραχιονίου
Μυϊκή διάταση: έσω στροφή και οριζόντια προσαγωγή
Ψηλάφηση:  από πρηνή ή όρθια θέση του ασθενή με
πρόσθια κλίση του κορμού και το άνω άκρο κρέμεται
κατακόρυφα και στρέφει τον βραχίονα σε έξω στροφή
Νεύρωση: υπερπλάτιο νεύρο Α4-Α6

 Ελάσσων στρογγύλος  (μυς του στροφικού πετάλου) (  Teres     minor  )  
Έκφυση: έξω χείλος της ωμοπλάτης
Κατάφυση: μείζον βραχιόνιο όγκωμα
Μυϊκή δράση: έξω στροφή, οριζόντια απαγωγή και
σταθεροποίηση της κεφαλής του βραχιονίου
Μυϊκή  διάταση:  έσω  στροφή  και  οριζόντια
προσαγωγή
Ψηλάφηση: ίδια με τον υπακάνθιο μυ
Νεύρωση: μασχαλιαίο νεύρο Α5-Α6

 Δελτοειδής   ( Deltoid)  
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Έκφυση: έξω  τριτημόριο  κλείδας  (πρόσθια  μοίρα),  ακρώμιο  (μέση  μοίρα)  και
ωμοπλατιαία άκανθα (οπίσθια μοίρα)
Κατάφυση: δελτοειδές φύμα
Μυϊκή δράση: η πρόσθια μοίρα κάνει κάμψη, οριζόντια προσαγωγή και έσω στροφή.
Η  μέση  μοίρα  κάνει  απαγωγή  και  οριζόντια  απαγωγή.  Η  οπίσθια  μοίρα  κάνει
οριζόντια  απαγωγή,  έκταση  και  έξω  στροφή.  Επίσης  σταθεροποιεί  συνολικά  την
κεφαλή του βραχιονίου 
Μυϊκή διάταση: η πρόσθια μοίρα διατείνεται σε έκταση, οριζόντια απαγωγή και έξω
στροφή. Η μέση μοίρα διατείνεται σε προσαγωγή και
οριζόντια προσαγωγή και η οπίσθια μοίρα διατείνεται
σε  οριζόντια προσαγωγή, κάμψη και έσω στροφή
Ψηλάφηση: για την πρόσθια μοίρα διατηρεί ο ασθενής τον βραχίονα σε θέση κάμψης
90ο και  προσφέρουμε  αντίσταση στην οριζόντια  προσαγωγή.  Για  την  μέση  μοίρα
απάγει  τον  βραχίονα  ή  διατηρεί  την  θέση  και  για  την  οπίσθια  μοίρα  ασκούμε
αντίσταση στην οριζόντια απαγωγή και έκταση
Νεύρωση: μασχαλιαίο νεύρο Α5-Α6

 Υποπλάτιος   (μυς του στροφικού πετάλου) (  Subscapularis  )  
Έκφυση: υποπλάτιο βόθρο
Κατάφυση: ελάσσων βραχιόνιο όγκωμα
Μυϊκή  δράση:  προσαγωγή,   έσω  στροφή  του
βραχιονίου  και  σταθεροποίηση  της  κεφαλής  του
βραχιονίου
Μυϊκή  διάταση:  απαγωγή  και  έξω  στροφή  του
βραχιονίου
Ψηλάφηση: από  όρθια  θέση  με  πρόσθια  κλίση  του
κορμού με τα χέρια του να αιωρούνται ελεύθερα του
ζητάω να κάνει έσω στροφή του βραχίονα. Σε αυτήν
την  θέση  η  ωμοπλάτη  έρχεται  σε  απαγωγή  και
μπορούμε να τοποθετήσουμε τα δάκτυλα μας κάτω από την ωμοπλάτη στο σημείο την
μασχάλης
Νεύρωση: υποπλάτιο νεύρο Α5-Α6

 Μείζων στρογγύλος (  Teres major)  
Έκφυση: κάτω γωνία της ωμοπλάτης προς το έξω χείλος
Κατάφυση: ελάσσων βραχιόνιο όγκωμα
Μυϊκή  δράση:  έκταση,  έσω  στροφή,  προσαγωγή  και
οριζόντια προσαγωγή βραχιονίου
Μυϊκή  διάταση:  κάμψη,  έξω  στροφή,  απαγωγή  και
οριζόντια απαγωγή βραχιονίου
Ψηλάφηση: τοποθετούμε τα δάκτυλα μας στην
κάτω  γωνία  της  ωμοπλάτης  και  ασκούμε
αντίσταση ενάντια στην έκταση ή προσαγωγή του βραχιονίου
Νεύρωση: υποπλάτιο νεύρο Α5-Α6
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 Πλατύς ραχιαίος   (Latissimus dorsi)  
Έκφυση:  ακανθώδεις  αποφύσεις  Θ7-Θ12,
θωρακοοσφυϊκή περιτονία,  λαγόνιο ακρολοφία, 10η-12η

πλευρά και την κάτω γωνία της ωμοπλάτης
Κατάφυση: αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου μυός 
Μυϊκή  δράση:  έκταση,  προσαγωγή,  έσω  στροφή  και
οριζόντια απαγωγή του ώμου. Στην Σ.Σ. κάνει έκταση,
υπερέκταση, πλάγια κάμψη προς το σύστοιχο πλάγιο και
πρόσθια κλήση στην λεκάνη
Μυϊκή  διάταση:  κάμψη,  απαγωγή,  έξω  στροφή  και
οριζόντια  προσαγωγή  βραχιονίου  και  κάμψη,  πλάγια
κάμψη  στο  αντίθετο  πλάγιο  του  κορμού  και  οπίσθια
κλήση της λεκάνης
Ψηλάφηση: από όρθια θέση του ασθενή τοποθετούμε τα δάκτυλα μας στο έξω πλάγιο
τμήμα της μασχάλης. Βρισκόμαστε απέναντι από τον ασθενή και τοποθετεί τα χέρια
του στους ώμους μας και του ζητάμε να μας πιέσει προς τα κάτω για να βάζουμε
αντίσταση στην έκταση και προσαγωγή του βραχιονίου
Νεύρωση: θωρακοραχιαίο νεύρο Α6-Α8

 Κορακοβραχιόνιο   (Coracohumeral)  
Έκφυση: κορακοειδή απόφυση
Κατάφυση: έσω επιφάνεια βραχιονίου
Μυϊκή  δράση:  προσαγωγή,  κάμψη,  οριζόντια
προσαγωγή και έξω στροφή βραχιονίου
Μυϊκή διάταση: απαγωγή, έκταση, οριζόντια απαγωγή
και έσω στροφή βραχιονίου
Ψηλάφηση: αρχικά  εντοπίζουμε  τον  τένοντα  της
βραχείας  κεφαλής  του  δικεφάλου  φέρνοντας  το
αντιβράχιο  σε  υπτιασμό  και  βρίσκουμε  το  σημείο
όπου  λεπταίνει  ο  τένοντας.  Σε  αυτό  το  σημείο
ζητάμε  από  τον  ασθενή  να  κάνει  προσαγωγή  με
κάμψη  και  έξω  στροφή  του  βραχίονα  ενάντια  σε
αντίσταση με κατεύθυνση προς την κεφαλή
Νεύρωση: μυοδερματικό νεύρο Α6-Α7

 Ελάσσων θωρακικός   (Pectoralis minor)  
Έκφυση: 3η-5η πλευρά
Κατάφυση: κορακοειδή απόφυση
Μυϊκή δράση: απαγωγή, κατάσπαση και κάτω στροφή της ωμοπλάτης, πρόσθια κλίση
του θώρακος και ανύψωση των τριών πλευρών σε βαθιά εισπνοή
Μυϊκή διάταση: προσαγωγή, ανάσπαση και άνω στροφή της ωμοπλάτης με έκταση της
θωρακικής μοίρας για διάταση του θώρακα και εκπνοή
Ψηλάφηση: τοποθετούμε  τα  δάκτυλα  κάτω  από  την
κορακοειδή απόφυση και ο ασθενής έχει το αντιβράχιο
του  στην  οσφύ  (έκταση,  προσαγωγή  και  έσω  στροφή
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βραχιονίου). Από αυτή την θέση του ζητάμε να απομακρύνει αργά το χέρι του. Ένας
άλλος τρόπος είναι αν κάθεται σε ένα κρεβάτι ή τραπέζι να πιέσει με τις παλάμες του
προς τα κάτω ώστε να ανασηκώσει τον κορμό του και ο μυς μπορεί να ψηλαφηθεί στο
ίδιο σημείο
Νεύρωση: έσω θωρακικό νεύρο Α6-Α8

 Μείζων θωρακικός (  Pectoralis major)  
Έκφυση:  από  το  έσω  τριτημόριο  της  κλείδας,  το
στέρνο, τους  χόνδρους 2ης- 6ης πλευράς και από την
πρόσθια μοίρα της θήκης του ορθού κοιλιακού
Κατάφυση: ακρολοφία  του  μείζονος  βραχιονίου
ογκώματος
Μυϊκή  δράση:  η  κλειδική  μοίρα  κάνει  προσαγωγή,
κάμψη,  έσω στροφή και  απαγωγή πάνω από τις  90ο

του βραχιονίου. Η στερνική μοίρα κάνει έσω στροφή
και  προσαγωγή και  η  κοιλιακή  μοίρα κάνει  έκταση,
προσαγωγή και έσω στροφή
Μυϊκή  διάταση:  για  την  κλειδική  μοίρα  ο
βραχίονας να είναι σε θέση απαγωγής, έκτασης, έξω στροφής. Για την στερνική σε
θέση έξω στροφής και απαγωγής και για την κοιλιακή σε θέση κάμψης, απαγωγής και
έξω στροφής
Ψηλάφηση: ψηλαφάται  καλύτερα  στην  μασχάλη  όταν  γίνεται  προσαγωγή  του
βραχιονίου ενάντια σε αντίσταση όπως αν πιέσει τις παλάμες του μεταξύ τους
Νεύρωση: έξω και έσω θωρακικό νεύρο Α5-Θ1

 Ρομβοειδής   
Η ανάλυση του μυός έγινε στο κεφάλαιο για τους ετερόχθονες μυς του κορμού 

 Ανελκτήρας της ωμοπλάτης  
Η ανάλυση του μυός έγινε στο κεφάλαιο για τους ετερόχθονες μυς του κορμού 

 Πρόσθιος οδοντωτός   (Serratus anterior)  
Έκφυση: 1η -10η πλευρά
Κατάφυση: έσω χείλος της ωμοπλάτης
Μυϊκή  δράση:  σταθεροποίηση,  απαγωγή  και  άνω
στροφή της ωμοπλάτης και ανύψωση των πλευρών
Μυϊκή  διάταση:  προσαγωγή  και  κάτω  στροφή
ωμοπλάτης
Ψηλάφηση:  η  μέση  και  η  κάτω  μοίρα  μπορούν  να
ψηλαφηθούν στην μασχάλη όταν το βραχιόνιο
είναι  σε  οριζόντια  θέση  μεταξύ  κάμψης  και
απαγωγής.  Από αυτήν την θέση κάνει  πρόσθια ολίσθηση του άνω άκρου προς  τα
εμπρός
Νεύρωση: μακρό θωρακικό νεύρο Α5-Α7
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Εικόνα 69 Μείζων θωρακικός μυς

Εικόνα 70 Πρόσθιος οδοντωτός μυς



 Υποκλείδιος   (Subclavius)  
Έκφυση: 1η πλευρά 
Κατάφυση: υποκλείδια αύλακα
Μυϊκή δράση: έλκει την κλείδα και την σταθεροποιεί
προς το στέρνο
Μυϊκή  διάταση:  απομάκρυνση  της  κλείδας  απο  το
στέρνο
Ψηλάφηση:-
Νεύρωση: υποκλείδιο νεύρο Α5-Α6

 Στερνοκλειδομαστοειδής  
Η ανάλυση του μυός έγινε στο κεφάλαιο για τους ετερόχθονες μυς του κορμού 

 Άνω μοίρα τραπεζοειδή μυ  
Η ανάλυση του μυός έγινε στο κεφάλαιο για τους ετερόχθονες μυς του κορμού 

 Δικέφαλος βραχιόνιος   (Biceps)  
Έκφυση: η μακρά κεφαλή εκφύεται από το υπεργλήνιο φύμα
και η βραχεία κεφαλή εκφύεται από την κορακοειδή απόφυση
Κατάφυση: κερκιδικό όγκωμα
Μυϊκή δράση: η μακρά κεφαλή κάνει απαγωγή του βραχίονα
σε έξω στροφή και  κάμψη του αγκώνα.  Η βραχεία  κεφαλή
κάνει κάμψη, απαγωγή, έσω στροφή του ώμου και κάμψη με
υπτιασμό του αγκώνα
Μυϊκή  διάταση:  προσαγωγή  με  έσω  στροφή  του  ώμου  και
έκταση  του  αγκώνα  για  την  μακρά  κεφαλή  και  έκταση,
προσαγωγή  και  έξω  στροφή  του  ώμου  με  έκταση  και
πρηνισμό του αγκώνα για την βραχεία κεφαλή
Ψηλάφηση: ζητάμε από τον ασθενή να κάνει κάμψη και
υπτιασμό του αγκώνα ενάντια σε αντίσταση ή να σφίξει ένα αντικείμενο στο χέρι του
Νεύρωση: μυοδερματικό νεύρο Α5-Α6

 Τρικέφαλος βραχιόνιος   (Triceps)  
Έκφυση: η μακρά κεφαλή εκφύεται από το υπογλήνιο φύμα, η έξω κεφαλή από την
οπίσθια  έξω  επιφάνεια  του  βραχιονίου  και  η  έσω  κεφαλή  από  την  οπίσθια  έσω
επιφάνεια του βραχιονίου
Κατάφυση: ωλέκρανο
Μυϊκή δράση: έκταση με προσαγωγή στον ώμο και έκταση στον αγκώνα
Μυϊκή διάταση:  κάμψη με απαγωγή στον ώμο και κάμψη
στον αγκώνα
Ψηλάφηση: Ο μυς καλύπτει όλη την οπίσθια επιφάνεια του
βραχιονίου.  Η  μακρά  κεφαλή  ψηλαφάται  κάτω  από  την
οπίσθια  μοίρα του δελτοειδή.  Η έσω κεφαλή καλύπτεται
από  την  μακρά  και  ψηλαφάται  καλύτερα  κοντά  στην
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Εικόνα 71 Υποκλείδιος μυς

Εικόνα 72 Δικέφαλος 
βραχιόνιος μυς



παρατροχύλιο απόφυση. Ζητάμε απο τον ασθενή να κάνει έκταση του αγκώνα ενάντια
σε αντίσταση
Νεύρωση: κερκιδικό νεύρο Α6-Α7

(Werner Platzer, 2009; 138-157) , (Laura K.  Smith,  Elizabeth L.  Weiss,  L.  Don Lehmkuhl,
2005; 273-294) , ( Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 662-665). 

2.4.Συχνότερες Παθήσεις Ωμικής Ζώνης

 Τενοντοπάθεια  του  στροφικού  πετάλου:    Εμφανίζεται  σε  άτομα  που  δουλεύουν  με
επαναλαμβανόμενες κινήσεις απαγωγής και έξω στροφής πάνω από το επίπεδο του
ώμου. Η βλάβη εμφανίζεται κυρίως στη μυοτενόντια σύναψη. Μπορεί να υπάρχει μια
ήπια τενόντωση με ασβεστοποίηση (κυρίως του υπερακανθίου μυός) έως και ολική
ρήξη του τένοντα/πετάλου. Οφείλεται σε κακή μηχανική του σώματος, διαταραχή της
κινητικής  αλυσίδας  (όπως  μυϊκή  αδυναμία  στροφικού  πετάλου,  μειωμένη
ελαστικότητα ελάσσονος θωρακικού και οπίσθιου τμήματος του αρθρικού θυλάκου),
δυσκινησία  του  ώμου/  ωμοπλατοθωρακικής  άρθρωσης,  υπέρχρηση,   τραυματισμό,
ελλιπή αιμάτωση του τένοντα και κάκωση του υπακρωμιακού ορογόνου θυλάκου. 

« Ο ορογόνος θύλακος διαχωρίζει το κορακοακρωμιακό τόξο και τον δελτοειδή μυ
από  τους  τένοντες  του  στροφικού  πετάλου  και  μειώνει  τις  τριβές  για  καλύτερη
κίνηση.» (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 665).
 Η κλινική  εικόνα  περιλαμβάνει  έντονο  πόνο  και  στην  ανάπαυση,  μειωμένη  άνω
στροφή  της  ωμοπλάτης  με  αύξηση  της  κάτω  στροφής,  ευαισθησία  στην  πίεση,
επώδυνο εύρος κίνησης από 60ο -120ο απαγωγής, πόνος κατά την έξω στροφή και
αδυναμία έκκεντρου ελέγχου της κίνησης από θέση απαγωγής να κατεβάσει το χέρι
κάτω, αδυναμία μυών.

 Σύνδρομο υπακρομιακής προστριβής:    Δημιουργείται από προστριβή του τένοντα του
στροφικού πετάλου ανάμεσα στην κεφαλή του βραχιονίου, του κορακοακρωμιακού
τόξου και της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Μπορεί να είναι από μια τενόντωση ή
τενοντίτιδα και να φτάσει έως και την ρήξη. 
Δημιουργείται από υπέρχρηση και «επαναλαμβανόμενες κινήσεις πάνω από το κεφάλι
που  οδηγούν  σε  πρόσθια  αστάθεια  και  προστριβή,  από  μυϊκή  αδυναμία,  λάθος
εμβιομηχανικη  όπως  αστάθεια  της  γληνοβραχιόνιας  άρθρωσης,  δυσκινησία
ωμοπλάτης, βράχυνση του οπίσθιου τμήματος του θυλάκου και των έσω στροφέων
του ώμου. » (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 668). 
Επιπλέον  δημιουργείται  από  μείωση  του  υπακρωμιακού  χώρου  από  «πώρωση
καταγμάτων  της  περιοχής  σε  πλημμελή  θέση,  οστεόφυτα,  φλεγμονή,  λάθος
κινηματική της άρθρωσης και από οστεοαρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.»
(Διομήδης Α. Κοτζαηλίας, 2016; 141).

44

Εικόνα 73 Τρικέφαλος 
βραχιόνιος μυς



 Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει πόνο που επιτείνεται με την κίνηση σε εύρος 80ο -
120ο ,  ευαισθησία,  οίδημα,  κριγμό,  αιμάτωμα,  μυϊκή  αδυναμία,  μειωμένο  εύρος
κίνησης, αδυναμία έκκεντρου ελέγχου των μυών και ασυμμετρία ώμων.

 Τενοντίτιδα μακράς κεφαλής δικεφάλου βραχιονίου μυός:    Εμφανίζεται σε άτομα που
κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις πάνω από το επίπεδο του ώμου. Οφείλεται σε
υπέρχρηση, υπεξάρθρωση του τένοντα από την αύλακα, στένωση της αύλακας του
δικεφάλου,  από  σύνοδες  κακώσεις  όπως  σύνδρομο  υπακρωμιακής  προστριβής,
αστάθεια  ώμου,  αρθρίτιδα  της  ακρωμιοκλειδικής  διάρθρωσης  και  βλάβη  του
επιχείλιου χόνδρου, υπερφόρτιση, πίεση, άμεση κάκωση και κατάγματα της περιοχής.
 Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει πόνο στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου κυρίως κατά
τον υπτιασμό του αντιβραχίου, την κάμψη του ώμου και την ψηλάφηση του μυός,
φλεγμονή, οίδημα, αδυναμία μυός και μείωση εύρους κίνησης.

 Εξάρθρημα- αστάθεια ώμου:   Η αστάθεια είναι η εμφάνιση αυξημένης χαλαρότητας σε
ορισμένες κατευθύνσεις της άρθρωσης του ώμου. Το εξάρθρημα είναι ο αποχωρισμός
των αρθρικών επιφανειών. Υπάρχει το πρόσθιο, οπίσθιο, προς τα άνω και κάτω. Ένα
εξάρθρημα  μπορεί  να  μεταπέσει  σε  καθ’  έξιν  εξάρθρημα  λόγω  συνδεσμικής  και
θυλακικής χαλαρότητας. Οφείλονται σε έμμεσες/ άμεσες δυνάμεις ή σε αστάθεια της
άρθρωσης λόγω μυϊκής αδυναμίας,  διαταραχές της μυϊκής συνέργειας,  συνδεσμική
και θυλακική χαλάρωση και οστικές ανωμαλίες.

Ένα πρόσθιο εξάρθρημα γίνεται όταν το χέρι βρίσκεται σε θέση απαγωγής και έξω
στροφής  με  την  κεφαλή  του  βραχιονίου  να  μετατοπίζεται  στην  υποκορακοειδή
περιοχή και σπανιότερα στην υποκλειδική ή ενδοθωρακική. «Οφείλεται σε αδυναμία,
ρήξη ή ασυνεργία του υπακανθίου, ελάσσων στρογγύλου, δελτοειδή και τρικέφαλου
βραχιονίου  ή  σε  παθολογία  του  πρόσθιου  τμήματος  του  επιχειλίου  χόνδρου,  του
κορακοβραχιονίου  συνδέσμου,  άνω/  μέσου/  κάτω  γληνοβραχιονίου  συνδέσμου.»
( Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 690).

Το  οπίσθιο  γίνεται  από  θέση  οριζόντιας  προσαγωγής  και  έσω  στροφής  του
βραχιονίου.  «Δομές  που ενοχοποιούνται  είναι  ο  υποπλάτιος,  η  πρόσθια μοίρα του
δελτοειδή, το οπίσθιο τμήμα του επιχειλίου χόνδρου και το οπίσθιο τμήμα του κάτω
γληνοβραχιονίου συνδέσμου. » ( Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 690).

Το άνω γίνεται από την εφαρμογή μεγάλων κρανιακών δυνάμεων με τον βραχίονα σε
θέση  προσαγωγής.  «Οι  δομές  που  ενοχοποιούνται  είναι  ο  μείζων  στρογγύλος,  ο
πλατύς  ραχιαίος,  ο  δικέφαλος  βραχιόνιος  και  το  οπίσθιο  και  κάτω  τμήμα  του
αρθρικού θυλάκου.» ( Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 690).
Το κάτω από την εφαρμογή μεγάλων ουραίων δυνάμεων από θέση απαγωγής. «Εδώ
ενοχοποιούνται ο υπακάνθιος, η μέση μοίρα του δελτοειδή, ο τρικέφαλος βραχιόνιος,
ο κορακοβραχιόνιος  σύνδεσμος και  ο  άνω πρόσθιος γληνοβραχιόνιος  σύνδεσμος.»
( Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 690).
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Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει έντονο πόνο, μυϊκό σπασμό, ρήξη ή αδυναμία μυών,
φλεγμονή,  οίδημα,  αστάθεια,  συνωδά  κατάγματα,  ρήξη  επιχειλίου  χόνδρου  και
θυλάκου,  περιορισμό  εύρους  κίνησης  και  κάκωση  νεύρων  και  αρτηριών  με
παθολογικά νευρολογικά σημεία και πρόβλημα στην αιμάτωση.

 Ρήξη επιχείλιου χόνδρου (  SLAP  ):   Δημιουργείται από πτώση πάνω στον ώμο από θέση
υπερδιάτασης, από υπέρχρηση (κυρίως ρήψεις), λάθος κινητικά πρότυπα, χαλάρωση
του  πρόσθιου  τμήματος  του  αρθρικού  θυλάκου  και  βράχυνση  του  οπίσθιου,  από
εξάρθρημα του ώμου, από το σύνδρομο πρόσκρουσης και από εκφύλιση του χόνδρου.
Συνυπάρχει  με  βλάβη  του  τένοντα  της  μακράς  κεφαλής  του  δικεφάλου,  του
υπερακανθίου. Η κλινική εικόνα επίσης περιλαμβάνει έντονο πόνο, μείωση εύρους
κίνησης, αστάθεια της άρθρωσης και μυϊκή αδυναμία.

 Κάκωση  ακρωμιοκλειδικής  άρθρωσης:    Κάκωση  της  δημιουργείται  από  άμεση  ή
έμμεση δύναμη στο ακρώμιο με τον ώμο σε προσαγωγή. Συνυπάρχουν κακώσεις των
κορακοκλειδικών  και  ακρωμιοκλειδικών  συνδέσμων,  εξάρθρημα,  κάταγμα,  βλάβη
του  δελτοειδή  και  τραπεζοειδή.  Η  κλινική  εικόνα  περιλαμβάνει  έντονο  πόνο  που
επιτείνεται με την κίνηση και ευαισθησία, αστάθεια, παραμόρφωση της περιοχής από
μετατόπιση των οστών.
Μια άλλη πάθηση της άρθρωσης είναι η εκφυλιστική αρθρίτιδα η οποία συνδυάζεται
συνήθως  με  άλλες  παθήσεις  όπως  τενοντίτιδα  του  υπερακανθίου  μυός.  Η κλινική
εικόνα περιλαμβάνει πόνο π επιδεινώνεται με την κίνηση, ευαισθησία, αστάθεια και
δημιουργία οστεοφύτων. 

 Συμφυτική θυλακίτιδα- παγωμένος ώμος:   Οφείλεται σε υποθυρεοειδισμό, σακχαρώδη
διαβήτη, ανοσολογικές διαταραχές, εκφύλιση του τένοντα της μακράς κεφαλής του
δικεφάλου  μυός,  τραυματισμό  ή  ρήξη  του  στροφικού  πετάλου,  νευροπάθεια
αυτόνομου νευρικού συστήματος, ακινητοποίηση του ώμου, πίεση του υπερπλάτιου
νεύρου,  ψυχογενείς  διαταραχές,  τραυματισμός  ή  εκφυλιστικές  αλλοιώσεις  του
δελτοειδή μυός και του αρθρικού θυλάκου με ρίκνωση του.

 Η κλινική εικόνα στο επώδυνο στάδιο περιλαμβάνει πόνο που επιδεινώνεται με την 
κίνηση, νυκτερινό πόνο, μείωση εύρους κίνησης με δυσκολία στην απαγωγή και έξω 
στροφή από 80ο -120ο με φυσιολογικό όμως εύρος υπό αναισθησία, υπερπλασία του 
αρθρικού υμένα και φλεγμονή. Στη φάση του παγώματος υπάρχει πόνος, υπερπλασία 
του υμένα, φλεγμονή, σχηματισμός ινώδους ιστού με αύξηση της μείωσης του εύρους 
κίνησης που δεν επηρεάζεται από την αναισθησία, αδυναμία μυών και ατροφία με 
έντονη δραστηριοποίηση της ωμοπλάτης. Στην δύσκαμπτη φάση σταθεροποίηση ή 
μείωση του πόνου, σημαντική απώλεια του εύρους κίνησης, έντονη ρίκνωση του 
πρόσθιου κυρίως τμήματος του αρθρικού θυλάκου. Τέλος στην φάση της λύσης 
αρχίζει να βελτιώνεται το εύρος, η λειτουργικότητα της άρθρωσης και ο πόνος.

 Κάταγμα κλείδας:   Εντοπίζεται κυρίως στο μέσο και έξω τριτημόριο της κλείδας. 
Δημιουργείται από άμεση πλήξη στην κλείδα ή από πτώση πάνω σε τεντωμένο χέρι ή 
στην πλάγια επιφάνεια του ώμου.  Μπορεί να συνυπάρχουν ρήξεις συνδέσμων της 
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περιοχής, έντονος πόνος, οίδημα, ευαισθησία, περιορισμός της κίνησης και 
παραμόρφωση της περιοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Πόνος

47



3.1. Τι Είναι ο Πόνος

«Μια δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία, που σχετίζεται με υπάρχουσα ή
ενδεχόμενη ιστική βλάβη και εκφράζεται με όρους που υποδηλώνουν το χαρακτήρα και την
έκταση της βλάβης». (Διεθνής Οργανισμός Μελέτης του Πόνου IASP; 1986) 

Ο πόνος είναι το συχνότερο σύμπτωμα μιας πάθησης και αποτελεί πρώιμη ένδειξη νόσου.
Μετά από διατομή συγκεκριμένων νευρικών οδών παρατηρείται εξαφάνιση όλων των τύπων
της  αισθητικότητας  ενώ  ο  πόνος  συνεχίζει  να  εμφανίζεται  (επώδυνη  αναισθησία,
δυσαισθησία της απονεύρωσης).

 Ο πόνος εμφανίζεται μετά από την επίδραση οποιουδήποτε ερεθίσματος (μηχανικό, χημικό,
θερμικό)  όταν  η  ένταση  τους  είναι  μεγάλη  και  από  ενδογενείς  παράγοντες  (ισταμίνη,
σεροτονίνη,  βραδυκινίνη,  όξινο  περιβάλλον  pH <6,  ακετυλοχολίνη).  Τα ερεθίσματα  αυτά
διεγείρουν τους αλγοϋποδοχείς οι οποίοι είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις σε όλο το σώμα.

Η μεταφορά  των  ερεθισμάτων  γίνεται  από  την  περιφέρεια  στο  κέντρο  με  τις  Αδ  και  C
αισθητικές και συμπαθητικές ίνες. «Οι Αδ ίνες μεταφέρουν τον οξύ πόνο και διεγείρονται
από μηχανικά ερεθίσματα. Οι ίνες C μεταφέρουν τον βαθύ και αμβλύ πόνο. Διεγείρονται και
μεταφέρουν μηχανικά, θερμικά και χημικά ερεθίσματα υψηλής έντασης (πολυπαραγοντικές).
Ευαισθητοποιούνται από επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα οπού μπορεί και μετά την παύση
τους  να  συνεχίζεται  η  εκφόρτιση.  Υπάρχουν  και  οι  σιωπηλές  ίνες  C οι  οποίες
ενεργοποιούνται σε φλεγμονή και ενισχύουν τον πόνο. » (Κοτταράς Σταύρος,2017 ; 8-10)

Ο ουδός του πόνου (η μικρότερη ένταση του ερεθίσματος που είναι ικανή να προκαλέσει
πόνο)  μειώνεται  σε  παρουσία  φλεγμονής  και  κατάθλιψης,  δηλαδή  νιώθει  ο  ασθενής  πιο
εύκολα το αίσθημα του πόνου. Αυξάνεται όταν εφαρμόζονται τοπικά αναισθητικά, φάρμακα
placebo,  διάσπαση  προσοχής  από  την  περιοχή  του  πόνου,  έντονη  συναισθηματική  διακίνηση

(φόβος ή οργή). Δεν παρατηρείται το φαινόμενο της εξοικείωσης  με τον πόνο , δηλαδή ο πόνος

εμφανίζεται  για  όσο  διαρκεί  το  ερέθισμα  που  το  προκαλεί.  Αντιθέτως  ευαισθητοποιούνται  οι

υποδοχείς και αντιδρούν σε ακόμα μικρότερης έντασης ερεθίσματα.

3.2. Φυσιολογία του Πόνου

 Δέρμα:   οι  υποδοχείς  του  πόνου  του  δέρματος  διεγείρονται  από  ερεθίσματα  όπως
νυγμός, τομή, συμπίεση, θερμό ή ψυχρό. Τα ερεθίσματα αυτά όμως δεν μπορούν να
προκαλέσουν πόνο στα σπλάχνα.

 Σπλάχνα:    το  αίσθημα  του  άλγους  εδώ προκαλείται  από φλεγμονή  ή  συμφόρηση
αγγείων του βλεννογόνου, τη διάταση ή σπασμό των λείων μυϊκών ινών. 

  Σκελετικοί μύες:  άλγεινο ερέθισμα αποτελεί η ισχαιμία, οι βλάβες του συνδετικού
ιστού των περιτονιών και των ελύτρων, η ιστική νέκρωση, η αιμορραγία και η ένεση
ερεθιστικών ουσιών. Η παρατεταμένη σύσπαση των μυών προκαλεί συνεχές βύθιο
άλγος.

 Καρδιακός μυς:   προκαλείται άλγος από ισχαιμία.
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 Αρθρώσεις:   πόνος μπορεί να προκληθεί από φλεγμονή του αρθρικού θυλάκου, την
έκθεση  του  σε  υπέρτονα  διαλύματα,  διάταση  και  θλάση  των  περιαρθρικών
συνδέσμων. Αντιθέτως δεν προκαλείται πόνος από νυγμό, διατομή ή καυτηρίαση.

 Περιόστεο  : τραυματικές βλάβες προκαλούν πόνο.
 Η διάταση αρτηριών από θρόμβωση ή εμβολή, η αύξηση του σφυγμικού κύματος και

η έλξη των αρτηριών και των μηνίγγων που τις υποστηρίζουν.
 Η συμπίεση νευρικών ριζών και των αισθητικών γαγγλίων.

3.3. Χαρακτηριστικά Πόνου

Τα κυριότερα  χαρακτηριστικά  του  νευρογενούς  πόνου  είναι  η  επιμονή  του  και  η  φτωχή
ανταπόκριση  του  σε  αναλγητικά.  Είναι  καυστικός,  βασανιστικός,  διαξιφιστικός  και
κεραυνοβόλος, Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για αν περιγράψουν τον πόνο είναι:

 Υπεραισθησία  : αυξημένη δερματική ευαισθησία
 Υπεραλγησία  :  αυξημένη ευαισθησία με ελαττωμένο ουδό στα επώδυνα ερεθίσματα,

π.χ. φλεγμονή, έγκαυμα
 Υποαλγησία ή υπαλγησία  :  ελαττωμένη ευαισθησία με αυξημένο ουδό στα επώδυνα

ερεθίσματα
 Υπερπάθεια:    αυξημένο ουδό και αυξημένη αντίδραση σε επώδυνα ερεθίσματα. Είναι

χαρακτηριστικό  νευρογενούς  ή  νευροπαθητικου  πόνου  ο  οποίος  εμφανίζεται  σε
περιφερική νευροπάθεια και έχει καυστικό χαρακτήρα

 Αλλοδυνία:    έντονη αντίδραση σε όλα τα ερεθίσματα,  ακόμη και  σε αυτά που υπό
φυσιολογικές συνθήκες δεν προκαλούν πόνο. Είναι διάχυτος, τροποποιείται από την
κόπωση  ή  το  συναίσθημα  ή  συνοδεύεται  και  από  άλλες  αισθήσεις.  Είναι  επίσης
χαρακτηριστικό νευρογενούς πόνου

(Raymond D. Adams, Maurice Victor, Allan H. Ropper, 2003; 166-170)

Ο πόνος που προκαλείται χαρακτηρίζεται ανάλογα με: 

 Τον  χρόνο  διάρκειας  του  πόνου  :   διακρίνεται  σε  οξύ  (Acute pain) ,όπου  είναι  η
φυσιολογική απάντηση σε ένα βλαπτικό ερέθισμα και προειδοποιεί για κίνδυνο, και
σε  χρόνιο (Chronic pain). Όταν ο πόνος γίνει χρόνιος μπορεί να επεκταθεί κάθετα
κατά μήκος του ενός ημιμορίου του σώματος. Επίσης επώδυνα ερεθίσματα μπορούν
να προκαλέσουν σε ένα απομακρυσμένο σημείο αναστολή των αντανακλαστικών και
μείωση της μυϊκής ισχύος. Η διατομή των νεύρων μπορεί να προκαλέσει χρόνιο πόνο
και σε αναισθητοποιημένες  περιοχές (επώδυνη αναισθησία ή άλγος απονεύρωσης ή
πόνος  φάντασμα).  Ο  χρόνιος  πόνος  προκαλεί  ευερεθιστότητα,  εύκολη  κόπωση,
διαταράσσει τον ύπνο, την όρεξη και μπορεί να οδηγήσει στην κατάθλιψη.

 Την παθοφυσιολογία του πόνου:   διακρίνεται σε φυσιολογικό (αλγαισθητικό ) ο οποίος
είναι αποτέλεσμα του ερεθισμού των αλγοϋποδοχέων (σωματικό και σπλαχνικό), και
σε  παθολογικό  (νευροπαθητικός  ή  νευρογενής  ή  νευραλγικός  πόνος)  ο  οποίος
προκαλείται από βλάβη του νευρικού συστήματος και είναι καυστικός, πιεστικός και
συσφυκτικός. Εμφανίζεται μούδιασμα, μυρμήγκιασμα και είναι δυσάρεστος.

 Την αιτία του πόνου:   αφορά την αιτία που προκαλεί τον πόνο.
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 Την περιοχή εμφάνισης του πόνου:  
 Δερματικός πόνος: χωρίζεται σε ταχύ νυγμώδη που παράγεται αμέσως μόλις

μια βελόνα διαπεράσει το δέρμα , και ο βραδύς καυστικός που ακολουθεί σε1-
2 sec. Και οι δύο τύποι εντοπίζονται με ακρίβεια.

 Σπλαχνικός και μυοσκελετικός πόνος: είναι βύθιος, αμβλύς (όταν είναι όμως
έντονος μπορεί να γίνει οξύς και διαπεραστικός/ διαξιφιστικός). Μπορεί  να
είναι  καυστικός  και  ο  ασθενής  νιώθει  ότι  προέρχεται  βαθειά  μέσα  από το
σώμα  του.  Είναι  διάχυτος  και   δεν  εντοπίζεται  με  ακρίβεια  λόγω  των
λιγότερων νευρικών ινών στα σπλάχνα.

 Προβαλλόμενος  πόνος:  πόνος  που  προβάλλεται  σε  μια  περιοχή  η  οποία
βρίσκεται μακριά από την πηγή του πόνου.

Για την αξιολόγηση του πόνου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κλίμακα NPR –Numeric
Pain Rating και η κλίμακα VAS. (Slaven E., Mathers J, 2010;18:191-196)

NPR   –  Numeric     Pain     Rating  

1. Σε  κλίμακα  από  το  1=  καθόλου  πόνος,  μέχρι  το  10=  αφόρητος  πόνος,  πως  θα
περιγράφατε τον πόνο σας αυτήν την στιγμή;

2. Στην  ίδια  κλίμακα  πως  θα  βαθμολογούσατε  τον  πόνο  που  είχατε  συνήθως  την
τελευταία εβδομάδα;

3. Στην ίδια κλίμακα πως θα βαθμολογούσατε τον λιγότερο πόνο που είχατε μέσα στην
εβδομάδα;

4. Στην ίδια κλίμακα πως θα βαθμολογούσατε τον χειρότερο πόνο που είχατε μέσα στην
εβδομάδα;

Εικόνα 74 NPR
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. Αξιολόγηση

4.1.Χρήσιμοι ορισμοί

End-feel 

Είναι η υπερπίεση που ασκείται  στο τέλος του εύρους κίνησης για τον έλεγχο της αντίστασης
των ιστών. Όταν οι μύες είναι χαλαροί τότε μόνο οι μη συσταλτοί ιστοί βρίσκονται σε τάση.

H αίσθηση περιγράφεται ως:

 Μαλακή, λόγω συμπίεσης ή διάτασης μαλακών ιστών
 Σφιχτή, λόγω διάτασης αρθρικού θυλάκου και συνδέσμων
 Σκληρή, λόγω οστικού μπλοκ
 Δεν υπάρχει end-feel, επειδή ο ασθενής δεν επιτρέπει την κίνηση

Το μη φυσιολογικό end-feel περιλαμβάνει:

 Ελαστικό από ενδοαρθρικό μπλοκ πχ σχίσιμο στο μηνίσκο ή στον αρθρικό χόνδρο
 Προστατευτική μυϊκή σύσπαση λόγω πόνου
 Μυϊκό σπασμό λόγω κυκλοφορικών και μεταβολικών αλλαγών
 Μυϊκή σπαστικότητα με αυξημένο πόνο χάρη στο κεντρικό νευρικό σύστημα
 Οποιοδήποτε  end-feel διαφορετικό από το φυσιολογικό ή διαφορετικό από το υγιές

μέλος  

Στο οξύ στάδιο μια πάθησης ο πόνος εμφανίζεται πριν την άσκηση του end-feel, στο υποξύ
στάδιο εμφανίζεται μαζί με το end-feel και στο χρόνιο μετά το end-feel.

Συσταλτά /μη συσταλτά στοιχεία

Ο περιοριστικός παράγοντας μπορεί να οφείλεται:

Στα μη συσταλτά στοιχεία της άρθρωσης, όταν 

 Η  ενεργητική  και  η  παθητική  κίνηση  είναι  περιορισμένες  και  επώδυνες  ή  μόνο
επώδυνες ή μόνο περιορισμένες προς την ίδια κατεύθυνση. 

 Οι ασκήσεις αντίστασης  σε  στατική σύσπαση δεν εμφανίζουν άλγος και επιδείνωση
των συμπτωμάτων. 

 Ο έλεγχος των ενδοαρθρικών κινήσεων δείχνει να είναι περιορισμένος ή επώδυνος ή
και τα δύο μαζί. 

 Η   παθητική  κίνηση  είναι  περιορισμένη  σε  διαφορετικές  κατευθύνσεις  οπότε
οφείλεται σε παθολογικό θυλακικό σχήμα. 
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Στα συσταλτά στοιχεία της άρθρωσης, όταν: 

 Η ενεργητική και η παθητική κίνηση είναι περιορισμένες και επώδυνες ή μόνο
επώδυνες ή μόνο περιορισμένες σε αντίθετη κατεύθυνση.

 Οι ασκήσεις  αντίστασης  σε  στατική  σύσπαση εμφανίζουν έντονο  άλγος  και
επιδείνωση των συμπτωμάτων.

 Ο έλεγχος των ενδοαρθρικών κινήσεων δεν δείχνει σημεία περιορισμού και δεν
εμφανίζει καθόλου άλγος.

 Εμφανίζεται μυϊκή αδυναμία και το παθητικό εύρος είναι μεγαλύτερο σε σχέση
με το ενεργητικό. 

(Κούτρας Γεώργιος, 2001; 28)

Τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων και αρθρώσεων

Ενδαρθρική κίνηση:  Είναι επικουρικές κινήσεις εντός της άρθρωσης οι οποίες παράγονται
μόνο παθητικά (joint play). Η μετατόπιση είναι η κίνηση του οστού χωρίς στροφή και είναι
μια ευθύγραμμη κίνηση σε σχέση με το επίπεδο θεραπείας.  Συνήθως αναφέρεται ότι πρέπει
να διαρκεί από 7-10 sec . Ανάλογα όμως με την άρθρωση μπορεί να διαρκέσει και 2 λεπτά

 Έλξη:   είναι ο διαχωρισμός των οστών μιας άρθρωσης σε ορθή γωνία από το επίπεδο
θεραπείας.

 Συμπίεση:    είναι  η  συμπλησίαση  των  οστών  της  άρθρωσης  σε  ορθή  γωνία  με
κατεύθυνση προς το επίπεδο θεραπείας.

 Ολίσθηση:    είναι  η  παράλληλη μετατόπιση  των οστών μιας  άρθρωσης  ως  προς  το
επίπεδο θεραπείας. Ένα ίδιο σημείο της μίας αρθρικής επιφάνειας έρχεται συνεχώς σε
επαφή με νέα σημεία της άλλης αρθρικής επιφάνειας. Γίνεται μεταξύ και ταιριαστών
και αταίριαστων αρθρικών επιφανειών. 

Τρεις βαθμοί έλξης και ολίσθησης :

 Βαθμός I:   «ελαφρά έλξη  με μικρή δύναμη που μειώνει  τις  φυσιολογικές  δυνάμεις
συμπίεσης, ουδετεροποιεί την ενδοαρθρική πίεση, αφαιρεί την βαρύτητα, ελέγχει και
μειώνει  τον  τόνο  των  περιαρθρικών  μυών  και  την  τριβή  ανάμεσα  στις  αρθρικές
επιφάνειες  κατά  την  ολίσθηση.  Δεν  παρατηρείται  απομάκρυνση  των  αρθρικών
επιφανειών και το εύρος κίνησης είναι δύσκολο αντιληπτό.  Εφαρμόζεται για μείωση
του άλγους με δονητικές κινήσεις και σε όλα τα τεστ και τις τεχνικές κινητοποίησης
αφού επιτρέπει μεγαλύτερη ολίσθηση.» (Κούτρας Γεώργιος, 2001; 36)

 Βαθμός ΙΙ:   Απομακρύνονται οι αρθρικές επιφάνειες κατά μήκος του επιμήκη άξονα
προκαλώντας τάση στον θύλακο χωρίς διάτασή του. Φθάνει έως την πρώτη αντίσταση
της κίνησης. Χρησιμοποιείται για μείωση του άλγους και για διατήρηση ή βελτίωση
της κινητικότητας. Εφαρμόζεται για την αξιολόγηση της ενδοαρθρικής κίνησης και
την αναγνώριση της  ποιότητας της κίνησης. (Κούτρας Γεώργιος, 2001; 36)
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 Βαθμός  ΙΙΙ  :   Για  εφαρμογή  έλξης  ή  ολίσθησης  3ου  βαθμού  σε  μια  φυσιολογική
άρθρωση, μετά την πρώτη αντίσταση της κίνησης.  απαιτείται  μια δύναμη περίπου
1kgr/cm2   για  να  διαταθούν  και  να  επιμηκυνθούν  οι  μαλακοί  ιστοί.  Αυτό  ισχύει
γενικά για τις μικρές κυρίως αρθρώσεις. Όταν η άρθρωση είναι υπερκινητική τότε
απαιτείται μικρότερη δύναμη αφού είναι μικρότερη η τάση των ιστών. Εφαρμόζεται
ως τεχνική διάτασης και κινητοποίησης ενώ μας δίνει πληροφορίες για την αίσθηση
του περιοριστικού παράγοντα. (Κούτρας Γεώργιος, 2001; 36)

Κανόνας  κυρτού-  κοίλου: μια  κυρτή  αρθρική  επιφάνεια  ολισθαίνει  προς  την  αντίθετη
κατεύθυνση από αυτή της κίνησης, ενώ μια κοίλη αρθρική επιφάνεια κινείται προς την ίδια
κατεύθυνση με αυτήν της κίνησης. 

Σε περιορισμένη κινητικότητα ενδαρθρική κίνηση δημιουργείται μείωση του εύρους κίνησης
ή υπερκινητικότητα. Η μειωμένη ολίσθηση μπορεί να αντισταθμιστεί από αυξημένη κύλιση η
οποία όμως φορτίζει τον συνδετικό ιστό που σταθεροποιεί την άρθρωση. Η διάνοιξη και η
πρόσκρουση των αρθρικών επιφανειών στο τελικό εύρος κίνησης θα οδηγήσει  σε αυξημένη
τάση στους ιστούς και πόνο.

Η κύλιση προκαλεί συμπίεση στην κατεύθυνση της κίνησης και διάταση στην απέναντι. Ένα
νέο σημείο  έρχεται  συνεχώς σε επαφή με νέα σημεία  της  άλλης αρθρικής  επιφάνειας.  Η
αρθρική επιφάνεια κυλά πάντοτε προς την ίδια κατεύθυνση με το οστό ανεξάρτητα από το αν
η άρθρωση είναι κοίλη ή κυρτή. Γίνεται μόνο μεταξύ αταίριαστων αρθρικών επιφανειών. 

Σε  βράχυνση  των  μυών  πρώτα  ελέγχω  το  joint play και  αν  είναι  μειωμένο  πρώτα  θα
εφαρμόσω  τεχνικές  κινητοποίησης  και  μετά  διάταση  στους  μύες  γιατί  θα  προκαλέσει
μεγαλύτερη συμπίεση και αρθρική βλάβη. 

Ο συνδυασμός κύλισης και ολίσθησης σε μια φυσιολογική γωνιακή κίνηση καθορίζεται από
τον θύλακο και τους συνδέσμους και καθοδηγείται από την μυϊκή συνέργια. Σε δυσαρμονία
των  αρθρικών  επιφανειών  γίνεται  περισσότερο  κύλιση,  ενώ  σε  αρμονία  περισσότερη
ολίσθηση. Σε αλλαγή της φυσιολογικής ενδαρθρικής κίνησης, στην κατεύθυνση της κίνησης
τραυματίζονται οι αρθρικές επιφάνειες και συμπιέζονται ενδοαρθρικές δομές όπως θύλακος,
σύνδεσμοι και τένοντες. Από την άλλη πλευρά οι αρθρικές επιφάνειες έρχονται σε διάσταση
που  προκαλεί υπερδιάταση θυλάκου και συνδέσμων.

Ουδέτερη – Μηδέν Θέση: όλες οι αρθρώσεις θεωρούμε ότι βρίσκονται σε μηδέν μοίρες. Είναι
η αρχική θέση για την μέτρηση ή τον καθορισμό του εύρους κίνησης.

Θέση χαλάρωσης: Στη θέση χαλάρωσης έχουμε την μεγαλύτερη χωρητικότητα της άρθρωσης,
την μέγιστη δυνατή χαλαρότητα του αρθρικού θυλάκου και των συνδέσμων, την μικρότερη
επαφή  μεταξύ  των  αρθρικών  επιφανειών,  μυϊκή  ισορροπία  μεταξύ  των  αγωνιστών  και
ανταγωνιστών  μυών,  μεγαλύτερη  ενδοαρθρική  κίνηση,  την  ελάχιστη  ιδιοδεκτικότητα  της
άρθρωσης.  Στην  θέση  αυτή  γίνεται  έλξη  1ου  και  2ου  βαθμού  για  μείωση  του  άλγους,
ολίσθηση 2ου βαθμού και διατατικές κινητοποιήσεις  με 3ου βαθμού έλξη.   

Επίκαιρη θέση χαλάρωσης: Είναι η θέση χαλάρωσης του παθολογικού εύρους κίνησης. Στην
επίκαιρη  θέση  χαλάρωσης  έχουμε  την  μικρότερη  δυνατή  τάση  του  θυλάκου  και  των
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συνδέσμων, την μεγαλύτερη δυνατόν ενδοαρθρική κίνηση, την μικρότερη ιδιοδεκτικότητα,
την  μικρότερη  μυϊκή  αντίδραση,  τις  λιγότερες  ενοχλήσεις  του  ασθενή. Η επίκαιρη  θέση
χαλάρωσης θεωρείται στιγμιαία θέση για την συγκεκριμένη ημέρα και συνεδρία.

Θέση  θεραπείας: Είναι  η  θέση  στην  οποία   εφαρμόζουμε  τεχνικές  κινητοποίησης  μιας
παθολογικής άρθρωσης και βρίσκεται λίγο πριν το τελικό ενεργητικό εύρος κίνησης όπου οι
περιβάλλοντες μαλακοί ιστοί δεν βρίσκονται σε τάση.

Θέση κλειδώματος:  χαρακτηρίζεται από την μέγιστη επαφή των αρθρικών επιφανειών, την
μέγιστη  τάση θυλάκου και  συνδέσμων,  την  μέγιστη  σταθερότητα  της  άρθρωσης η οποία
βρίσκεται  σε  συμπίεση  και  το  μικρότερο  δυνατόν  joint play. Χρησιμοποιείται  για  να
αποφύγουμε την οποιαδήποτε κίνηση σε γειτονική άρθρωση ή σπονδυλικό τμήμα κατά την
διάρκεια κινητοποίησης άρθρωσης.

Επίπεδο  θεραπείας: Είναι  το  επίπεδο  που  καθορίζει  την  κατεύθυνση  της  έλξης  ή  της
ολίσθησης.  Καθορίζεται  από  την  εφαπτομένη  στα  σημεία  επαφής  της  κοίλης  αρθρικής
επιφάνειας, βρίσκεται κάθετα στην γραμμή που ενώνει το κέντρο περιστροφής της κυρτής
επιφάνειας με το μέσον των σημείων επαφής της κοίλης επιφάνειας μιας άρθρωσης. Όταν η
κινούμενη αρθρική επιφάνεια είναι κοίλη το επίπεδο θεραπείας είναι κινητό, ενώ όταν είναι
κυρτή το επίπεδο θεραπείας είναι σταθερό.   

4.2. Λήψη Ιστορικού

Κατά τη λήψη του ιστορικού θα πρέπει να συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες που θα μας
φανούν  χρήσιμες  για  την  σωστή  διάγνωση  και  αντιμετώπιση  της  πάθησης.  Μπορεί  να
συμπληρώσει και ο ασθενής ένα ερωτηματολόγιο που θα έχουμε ετοιμάσει και να συνδυαστεί
με ειδικές εξετάσεις όπως ακτινογραφίες.

 Βασικό πρόβλημα  : ποιο είναι το κύριο πρόβλημα το οποίο οδήγησε τον ασθενή στον
φυσικοθεραπευτή. Μπορεί να υποφέρει από διάφορα προβλήματα και να εμφανίζει
πολλές ενοχλήσεις. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τι τον ενοχλεί περισσότερο.

 Μηχανισμός κάκωσης  : με ποίον τρόπο συνέβη ο τραυματισμός, τι ένοιωσε εκείνη την
ώρα, σε τη θέση βρισκόταν κλπ. 

 Φύση της κάκωσης  : στο οξύ στάδιο μπορεί να ανακαλέσει στην μνήμη του ακριβώς
τον μηχανισμό της κάκωσης σε αντίθεση με ένα χρόνιο πρόβλημα.

 Γίνονται  μη  καθοδηγητικές  ερωτήσεις  για  τα  σημεία  (κάτι  το  οποίο  μπορεί  να
παρατηρηθεί και να μετρηθεί με αντικειμενικό τρόπο) που εμφανίζει ο ασθενής και τα
συμπτώματα   (υποκειμενική  μη  φυσιολογική  αίσθηση  του  ασθενή).  Μπορεί  να
οδηγηθεί ο φυσικοθεραπευτής στο στάδιο του προβλήματος.

 Προηγούμενα  συμπτώματα/  προβλήματα  :  ιατρικό  και  οικογενειακό  ιστορικό,  αν
υπάρχουν καταστάσεις ή συμπτώματα τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι σχετίζονται
με το υπάρχον πρόβλημα και αν έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης τους. 

Κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν είναι:

 Τι συνέβη και πως; 
 Σε τι θέση ήταν το σώμα του; 
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 Αισθήσεις την στιγμή της κάκωση
 Τι νιώθει τώρα; Που πονάει;
 Πως νοιώθει  τον  πόνο (οξύ,  αμβλύ,  ενόχληση,  ένταση (0-10),  εντοπισμένος  ή

διάχυτος, συνεχής ή διακοπτόμενος, αναφερόμενος πόνος, νυχτερινός πόνος, αν
έχει μεταβληθεί ο πόνος από τότε που εμφανίστηκε)

 Πότε πονάει; (ανάλογα με την ώρα της ημέρας, μετά ή πριν από δραστηριότητα,
κατά την ξεκούραση κλπ)

 Ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό
 Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν σταδιακά;
 Ποιες δραστηριότητες επιδεινώνουν και ποιες ανακουφίζουν την κατάσταση;
 Πόσο διαρκούν τα συμπτώματα;
 Κατά πόσο αλλάζει την καθημερινότητα του;
 Άλλαξε κάτι στην καθημερινότητα του που συνέβαλε στον τραυματισμό;

Εξετάσεις αίματος και ακτινογραφία γίνονται σε υπόνοια red flag από συμπτώματα όπως 
απώλεια βάρους, γενικευμένο πόνο στις αρθρώσεις ,  λεμφοίδημα, αναπνευστικά 
συμπτώματα, ιστορικό από καρκίνο, συμπτώματα καρκίνου (ανεξήγητη παραμόρφωση, μάζα,
οίδημα), μόλυνση :κόκκινο δέρμα, πυρετός, τραύμα, επιληπτική κρίση, ηλεκτροπληξία, 
απώλεια περιστροφής και κανονικού σχήματος σε μη επανατοποθετημένο εξάρθρημα.  

Μια άλλη μέθοδος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η μέθοδος PD (Pain Drawing) ,
όπου σύμφωνα με την έρευνα Bertilson B, Grunnesjo M., Johansson S, Strender L, 2007;134-
146, είναι ένας αποτελεσματικός (90%) και έμπιστος τρόπος (88%)για την διάγνωση κυρίως
του νευρογενή πόνου/δυσλειτουργίας και όχι του οργανικού ή του ψυχογενή πόνου. Στο PD
συμπληρώνει  ο ασθενής  σε μια εικόνα του σώματος  τα σημεία ενόχλησης την τελευταία
εβδομάδα,  τον  τύπο  της  ενόχλησης  (πχ.  Πόνο,  μυρμήγκιασμα,  μούδιασμα,  τσίμπημα,
κράμπα) με τα σημεία που τον ενοχλούν περισσότερο να είναι ζωγραφισμένα πιο έντονα και
το επίπεδο του πόνου στην κλίμακα VAS. 
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Σύμφωνα με την έρευνα των Östör A, Richards C, Prevost A, Speed C, Hazleman Β., 2005;
44:  800–805  και  MacDermid J.,  Solomon P.,  Prkachin K,  2006;7:12,  χρήσιμο
ερωτηματολόγιο είναι το  SPADI (shoulder pain and disability index).  Kαθορίζει τον βαθμό
της δυσλειτουργίας των παθήσεων του ώμου. Έχει 5 πόνου και 8 δυσλειτουργίας κατηγορίες
που  βαθμολογούνται  από  0/  καθόλου  πόνος  ή  δυσλειτουργία-100/μέγιστος  πόνος  ή
δυσλειτουργία. 

SPADI

Κλίμακα πόνου

Πόσο έντονος είναι ο πόνος;

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα τον πόνο σας: 0= καθόλου πόνος και 10= ο
χειρότερος πόνος.

Όταν είστε στη χειρότερη δυνατή κατάσταση 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Όταν ξαπλώνετε στην πάσχουσα πλευρά 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Όταν  προσπαθείτε  να  πιάσετε  κάτι  από  ένα
ψηλό ράφι

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Όταν  προσπαθείτε  να  αγγίξετε  την  οπίσθια
επιφάνεια του αυχένα σας

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Όταν σπρώχνετε κάτι με το πάσχον μέλος 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Συνολικό score:____/ 50× 100=_____%

(Αν κάποιος ασθενής δεν συμπληρώσει όλες τις ερωτήσεις τότε διαιρούμε με το συνολικό
υπάρχον ποσό, π.χ. αν μια ερώτηση δεν συμπληρωθεί διαιρούμε με το 40)

Κλίμακα ανικανότητας

Πόση δυσκολία αντιμετωπίζετε;

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει  καλύτερα την εμπειρία σας και όπου:  0= καθόλου
δυσκολία και 10= τόσο μεγάλη δυσκολία που χρειάζομαι βοήθεια.

Όταν λούζετε τα μαλλιά σας 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Όταν πλένετε την πλάτη σας 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Όταν φοράτε ένα φανελάκι ή την μπλούζα σας 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Όταν  φοράτε  ένα  πουκάμισο  που  κουμπώνει
από μπροστά

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Όταν φοράτε το παντελόνι σας 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Όταν τοποθετείτε ένα αντικείμενο σε ψηλό ράφι 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Όταν σηκώνεται ένα αντικείμενο 4,5 κιλών 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Όταν θέλετε να πάρετε κάτι από την πίσω τσέπη
σας

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Συνολικό score:____/ 80× 100=_____%

(Αν κάποιος ασθενής δεν συμπληρώσει όλες τις ερωτήσεις τότε διαιρούμε με το συνολικό
υπάρχον ποσό, π.χ. αν μια ερώτηση δεν συμπληρωθεί διαιρούμε με το 70)

Συνολικό score:____130× 100=_____%
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(Αν κάποιος ασθενής δεν συμπληρώσει όλες τις ερωτήσεις τότε διαιρούμε με το συνολικό
υπάρχον ποσό, π.χ. αν μια ερώτηση δεν συμπληρωθεί διαιρούμε με το 120)

Σύμφωνα με την έρευνα των Christopher M. , Richard E. ,Sara P, 2005;35: 659-664 χρήσιμο
είναι το ερωτηματολόγιο NDI-Neck Disability Index με το οποίο παίρνουμε πληροφορίες για
το πόσο ο πόνος στον αυχένα επηρεάζει την καθημερινότητα. Επιτρέπεται να δίνεται μόνο
μία απάντηση σε κάθε ερώτηση. 

NDI  -  Neck     Disability     Index  

1η κατηγορία: ένταση του πόνου 2η κατηγορία: προσωπική υγιεινή
__δεν έχω καθόλου πόνο αυτήν την στιγμή __μπορώ να αυτοεξηπηρετούμαι κανονικά χωρίς

να προκαλώ επιπλέον πόνο
__ο πόνος είναι ήπιος αυτήν την στιγμή __μπορώ  να  αυτοεξηπηρετούμε  κανονικά  αλλά

μου προκαλεί πόνο
__ο πόνος είναι μέτριος αυτήν την στιγμή __είναι επώδυνο να αυτοεξηπηρετούμαι και είμαι

αργός και προσεκτικός
__ο  πόνος  είναι  σχετικά  έντονος  αυτήν  την
στιγμή

__χρειάζομαι  βοήθεια  αλλά  τα  περισσότερα  τα
καταφέρνω και μόνος

__ο πόνος είναι αρκετά έντονος αυτήν την στιγμή __χρειάζομαι  βοήθεια  καθημερινά  στις
περισσότερες περιπτώσεις

__ο πόνος είναι ανυπόφορος αυτήν την στιγμή __δεν  μπορώ να  ντυθώ,  πλένομαι  με  δυσκολία
και παραμένω στο κρεβάτι

3η κατηγορία: ανύψωση βάρους 4η κατηγορία: διάβασμα
__μπορώ να σηκώσω βάρος χωρίς πόνο __μπορώ  να  διαβάζω  όσο  θέλω  χωρίς  να  μου

πονάει ο αυχένας
__μπορώ να σηκώσω βάρος αλλά πονάω __μπορώ να διαβάζω όσο θέλω με ελάχιστο πόνο

στον αυχένα
__αποφεύγω να σηκώσω βάρος λόγω πόνου από
το πάτωμα, αλλά μπορώ να τα σηκώσω αν είναι
σε βολικό μέρος, π.χ. τραπέζι

__μπορώ να διαβάζω όσο θέλω με αρκετό πόνο
στον αυχένα

__αποφεύγω να σηκώνω βάρος λόγω πόνου εκτός
αν δεν είναι πολύ βαρύ και είναι σε βολική θέση

__δεν  μπορώ  να  διαβάζω  όσο  θέλω  λόγω
αρκετού πόνου στον αυχένα

__μπορώ να σηκώσω μόνο ελαφριά πράγματα __με δυσκολία διαβάζω πολύ λίγο λόγω έντονου
πόνου στον αυχένα

__  δεν  μπορώ  να  σηκώσω  ή  να  κουβαλήσω
τίποτα

__δεν μπορώ να διαβάσω καθόλου

5η κατηγορία: πονοκέφαλος 6η κατηγορία: συγκέντρωση
__δεν έχω πονοκέφαλο __μπορώ  να  συγκεντρωθώ  πλήρως  όταν  θέλω

χωρίς δυσκολία
__σπάνια έχω ελαφρύ πονοκέφαλο __μπορώ να συγκεντρωθώ πλήρως όταν θέλω με

μικρή δυσκολία
__σπάνια έχω μέτριο πονοκέφαλο __έχω μικρή δυσκολία να συγκεντρωθώ πλήρως

όταν θέλω
__συχνά έχω μέτριο πονοκέφαλο __έχω  μεγάλη  δυσκολία  να  συγκεντρωθώ  όταν

θέλω
__συχνά έχω έντονο πονοκέφαλο __έχω  μεγάλο  πρόβλημα  στο  να  συγκεντρωθώ

όταν θέλω
__έχω πονοκέφαλο σχεδόν όλη την ώρα __δεν μπορώ να συγκεντρωθώ καθόλου
7η κατηγορία: δουλειά 8η κατηγορία: οδήγηση 
__μπορώ να δουλέψω όσο θέλω __μπορώ να οδηγήσω χωρίς πόνο στον αυχένα
__μπορώ  να  κάνω  μόνο  τις  συνηθισμένες __μπορώ  να  οδηγήσω  όσο  θέλω  με  μικρή
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δουλειές μου και τίποτα παραπάνω ενόχληση στον αυχένα
__μπορώ  να  κάνω  τα  περισσότερα  από  τις
συνηθισμένες δουλειές μου αλλά όχι παραπάνω

__μπορώ να οδηγήσω όσο θέλω με μέτριο πόνο
στον αυχένα

__δεν μπορώ να κάνω τις συνηθισμένες δουλειές
μου

__δεν  μπορώ  να  οδηγήσω  όσο  θέλω  λόγω
έντονου πόνου στον αυχένα

__με  πολύ  δυσκολία  μπορώ  να  κάνω
οποιαδήποτε δουλειά

__δεν μπορώ να οδηγήσω σχεδόν καθόλου λόγω
του έντονου πόνου

__δεν μπορώ να κάνω καμία δουλειά __δεν μπορώ να οδηγήσω καθόλου
9η κατηγορία: ύπνος 10η κατηγορία: διασκέδαση
__δεν έχω πρόβλημα να κοιμηθώ __μπορώ  να  κάνω  όλες  τις  δραστηριότητες

αναψυχής χωρίς πόνο στον αυχένα
__ο ύπνος μου διαταράζεται λίγο (λιγότερο από 1
ώρα ξάγρυπνος) 

__μπορώ  να  κάνω  όλες  τις  δραστηριότητες
αναψυχής με λίγο πόνο στον αυχένα

__ο  ύπνος  μου  διαταράζεται  μέτριο  (1-2  ώρες
ξάγρυπνος)

__μπορώ  να  κάνω  αρκετές  αλλά  όχι  όλες  τις
δραστηριότητες αναψυχής λόγω πόνου

__ο  ύπνος  μου  διαταράζεται  αρκετά  (2-3  ώρες
ξάγρυπνος)

__μπορώ  να  κάνω  κάποιες  από  τις
δραστηριότητες αναψυχής λόγω πόνου

__ο  ύπνος  μου  διαταράζεται  πολύ  (3-5  ώρες
ξάγρυπνος)

__με  δυσκολία  κάνω  λίγες  από  τις
δραστηριότητες αναψυχής λόγω του πόνου

__ο ύπνος μου διαταράζεται  εντελώς (5-7 ώρες
ξάγρυπνος)

__δεν  μπορώ  να  κάνω  καμία  δραστηριότητα
αναψυχής

Συνολικό score: ___/50 ×100= ___%

Κάθε απάντηση πιάνει 5 βαθμούς 

Σύμφωνα με την έρευνα  Feleus A.,  Bierma-  Zeinstra S.,  Miedema H.,  Verhaar J.,  Koes B,
2008;17:1218-1229, χρήσιμο ερωτηματολόγιο είναι το Disability of Arm Shoulder and Hand
(DASH)  το  οποίο  αξιολογεί  τα  συμπτώματα  καθώς  και  την  ικανότητα  εκτέλεσης
συγκεκριμένων ασχολιών – εργασιών. 

DASH

Παρακαλώ βαθμολογήστε την ικανότητα σας κατά την εκτέλεση των ακόλουθων ασχολιών –
εργασιών την προηγούμενη εβδομάδα βάζοντας σε κύκλο τον πιο αντιπροσωπευτικό βαθμό
δυσκολίας.

Καμία
δυσκολία

Ήπια
δυσκολία

Μέτρια
δυσκολία

Μεγάλη
δυσκολία

Ανικαν
ότητα

Άνοιγμα σφραγισμένου βάζου 1 2 3 4 5
Γράψιμο 1 2 3 4 5
Κλείδωμα-ξεκλείδωμα πόρτας 1 2 3 4 5
Μαγείρεμα 1 2 3 4 5
Ώθηση βαριάς πόρτας 1 2 3 4 5
Τοποθέτηση αντικειμένου σε ράφι πάνω
από το κεφάλι

1 2 3 4 5

Εκτέλεση  βαριών  οικιακών  εργασιών
(π.χ. πλύσιμο πατωμάτων)

1 2 3 4 5

Περιποίηση κήπου 1 2 3 4 5
Στρώσιμο κρεβατιού 1 2 3 4 5
Μεταφορά χαρτοφύλακα ή τσάντας με
ψώνια

1 2 3 4 5

Μεταφορά αντικειμένου >5kg 1 2 3 4 5
Αλλαγή λάμπας στο ταβάνι 1 2 3 4 5
Λούσιμο, στέγνωμα μαλλιών 1 2 3 4 5
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Πλύσιμο πλάτης 1 2 3 4 5
Ένδυση με ελαστικό πουλόβερ 1 2 3 4 5
Χρήση μαχαιριού 1 2 3 4 5
Ψυχαγωγικές  δραστηριότητες  που
απαιτούν  μικρή  προσπάθεια  (π.χ.
πλέξιμο, παιχνίδια με τράπουλα) 

1 2 3 4 5

Ψυχαγωγικές  δραστηριότητες  που
απαιτείται  χειρονακτική  δύναμη  (π.χ.
μπάσκετ, τένις)

1 2 3 4 5

Ψυχαγωγικές  δραστηριότητες  που
απαιτείται κίνηση του χεριού προς όλες
τις κατευθύνσεις (π.χ. κολύμβηση)

1 2 3 4 5

Πραγματοποίηση  ταξιδιών  και
καθημερινών μετακινήσεων

1 2 3 4 5

Σεξουαλικές δραστηριότητες 1 2 3 4 5
Κατά  την  διάρκεια  της  προηγούμενης
εβδομάδας  σε  τι  βαθμό  το  πρόβλημα
που αντιμετωπίζεται με τον ώμο, ή τον
αγκώνα  ή  το  χέρι  σας,  επηρέασε  τις
κοινωνικές σας συναναστροφές με την
οικογένεια, τους φίλους, ή τους γείτονες
σας;  (βάλτε  σε  κύκλο  τον  πιο
αντιπροσωπευτικό αριθμό).

1 2 3 4 5

Κατά  τη  διάρκεια  της  προηγούμενης
εβδομάδας,  αναγκαστήκατε  να
περιορίσετε  τις  δραστηριότητες  σας
στην  εργασία  σας  ή  στην  καθημερινή
σας  ζωή,  ως  αποτέλεσμα  του
προβλήματος  που  αντιμετωπίζεται  με
τον  ώμο,  τον  αγκώνα  ή  το  χέρι  σας;
(βάλτε  σε  κύκλο  τον  πιο
αντιπροσωπευτικό αριθμό).

1 2 3 4 5

Πόνος στον ώμο, ή στον αγκώνα ή στο
χέρι

1 2 3 4 5

Πόνος στον ώμο, ή στον αγκώνα ή στο
χέρι

1 2 3 4 5

Μυρμήγκιασμα,  μούδιασμα,
τσιμπήματα στον ώμο ή στον αγκώνα ή
στο χέρι.

1 2 3 4 5

Αδυναμία στον ώμο ή στον αγκώνα ή
στο χέρι

1 2 3 4 5

Δυσκαμψία στον ώμο ή στον αγκώνα ή
στο χέρι

1 2 3 4 5

Σε τι βαθμό επηρεάστηκε ο νυκτερινός
σας  ύπνος  κατά  τη  διάρκεια  της
προηγούμενης  εβδομάδας  λόγω  του
πόνου στον ώμο ή στον αγκώνα ή στο
χέρι;  (βάλτε  σε  κύκλο  τον  πιο
αντιπροσωπευτικό αριθμό).

1 2 3 4 5

Νιώθω  λιγότερο  ικανός,  λιγότερο
χρήσιμος,  έχασα  την  αυτοπεποίθηση
μου, λόγω του προβλήματος στον ώμο ή
στον  αγκώνα,  ή  στο  χέρι.  (βάλτε  σε
κύκλο  τον  πιο  αντιπροσωπευτικό
αριθμό)

1 2 3 4 5

59



Δείκτης ανικανότητας / συμπτωμάτων DASH = (άθροισμα v απαντήσεων) - 1 x 25 , όπου
ν, ο αριθμός των απαντημένων ερωτήσεων. Η βαθμολογία δεν μπορεί να υπολογιστεί εάν

λείπουν πάνω από τρεις απαντήσεις.

Τέλος σύμφωνα με την έρευνα των Cohen P. Steven. 2015;90(2): 284-299, χρησιμοποιείται 
το ερωτηματολόγιο S-LANSS (Self- report Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and 
Signs) για τον διαχωρισμό νευρογενούς και μηχανικού πόνου. Στο πρώτο μέρος συμπληρώνει
ο ασθενής μία εικόνα του σώματος του όπως στο pain drawing και την κλίμακα πόνου. Στο 
δεύτερο μέρος συμπληρώνει τις εξής ερωτήσεις: 

1. Μήπως στην περιοχή που πονάτε, αισθάνεστε επίσης καρφίτσες και βελόνες, τσιμπήματα ή 
μυρμηγκιάσματα;
Α) ΟΧΙ- δεν έχω τέτοια αίσθηση…………………………………………..(0)
Β) ΝΑΙ –έχω αυτήν την αίσθηση αρκετά συχνά…………………………...(5)

2. Μήπως η επώδυνη περιοχή αλλάζει χρώμα (μοιάζει διάστικτη ή περισσότερο κόκκινη) όταν ο
πόνος σας είναι ιδιαίτερα δυνατός;
Α) ΟΧΙ- ο πόνος δεν επιδρά στο χρώμα του δέρματος μου………………..(0)
Β) ΝΑΙ- έχω παρατηρήσει ότι ο πόνος κάνει το χρώμα του δέρματος μου διαφορετικό από το 
φυσιολογικό………………………………………………................(5)

3. Μήπως ο πόνος σας κάνει την πάσχουσα περιοχή του δέρματος να είναι περίεργα ευαίσθητη 
στην αφή; Μήπως όταν αγγίζετε το δέρμα σας έχετε δυσάρεστη αίσθηση ή πόνο; 
Α)ΟΧΙ- ο πόνος μου δεν καθιστά το δέρμα μου περίεργα ευαίσθητο στην αφή…(0)
Β)ΝΑΙ- το δέρμα στην πάσχουσα περιοχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην αφή...(3)

4. Μήπως ο πόνος σας εμφανίζεται αιφνίδια και κατά ρίπες χωρίς εμφανή αιτία, ακόμη και όταν 
είστε απολύτως ήρεμος; Ίσως λέξεις όπως ηλεκτρικό ρεύμα, τινάγματα και ρίπες περιγράφουν
αυτήν την αίσθηση;
Α) ΟΧΙ- ο πόνος μου δεν είναι έτσι………………………………………………..(0)
Β) ΝΑΙ- έχω τέτοια συμπτώματα αρκετά συχνά…………………………………...(2)

5. Μήπως στην επώδυνη περιοχή νιώθετε το δέρμα σας να είναι αφύσικα ζεστό, σαν να καίει;
Α) ΟΧΙ- δεν έχω τέτοια αίσθηση……………………………………………………(0)
Β) ΝΑΙ- έχω τέτοια συμπτώματα αρκετά συχνά…………………………………….(1)

6. Τρίψτε απαλά την επώδυνη περιοχή με το δείκτη του χεριού σας και μετά τρίψτε μία περιοχή 
που δεν πονάει (για παράδειγμα μια περιοχή του δέρματος μακριά ή στην αντίθετη πλευρά 
από αυτήν που πονάει). Πως αισθάνεστε την επώδυνη περιοχή μετά την τριβή;
Α) δεν υπάρχει διαφορά……………………………………………………………(0)
Β) νιώθω δυσφορία, τσιμπήματα από καρφίτσες και βελόνες, μυρμηγκιάσματα ή κάψιμο στην
επώδυνη περιοχή και αυτό είναι διαφορετικό από την μη- επώδυνη 
περιοχή……………………………………………………………………………...(5)

7. Πιέστε απαλά την περιοχή που πονάτε με το άκρο του δακτύλου σας και στη συνέχεια πιέστε 
με τον ίδιο τρόπο μια περιοχή που δεν πονάει (την ίδια περιοχή που επιλέξατε στην 
προηγούμενη ερώτηση). Πως το αντιλαμβάνεστε αυτό στην επώδυνη περιοχή;
Α) δεν υπάρχει διαφορά…………………………………………………………..(0)
Β) αισθάνομαι μούδιασμα ή ευαισθησία στην επώδυνη περιοχή και αυτό είναι διαφορετικό 
από την ανώδυνη περιοχή…………………………………………..(3)

Βαθμολόγηση: βαθμολογία μεγαλύτερη του 12, υποδηλώνει πόνο κυρίως 
νευροπαθητικής αιτιολογίας.
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4.3. Παρατήρηση 

Η παρατήρηση του ασθενή ξεκινάει από την ώρα που θα μπει μέσα στο φυσικοθεραπευτήριο.
Ο φυσικοθεραπευτής  πρέπει να ξέρει  να αξιολογεί  ότι  χαρακτηριστικό βλέπει πάνω στον
ασθενή από την όρθια θέση, κατά την βάδιση, στην καθιστή θέση και στο κρεβάτι εξέτασης. 

Από  την  πρόσθια  πλευρά  χωρίζουμε  το  σώμα  σε  δεξί  και  αριστερό  ημισφαίριο  και
εξετάζουμε αν ανταποκρίνεται η εικόνα του σώματος του στο φυσιολογικό πρότυπο. 

 Η κατακόρυφος πρέπει να διέρχεται ανάμεσα από τα μάτια,
το  κέντρο  της  μύτης,  του  στόματος,  του  σαγονιού,  της
στερνικής  εντομής,  του στέρνου και  του ομφαλού και  σε
ίση απόσταση μεταξύ των δύο ποδιών.

 Οι λοβοί των αυτιών, τα ακρώμια στο ίδιο επίπεδο.
 Οι μασχαλιαίες πτυχές να είναι συμμετρικές.
 Τα άνω άκρα πρέπει να αναπαύονται στο πλάι των ισχίων.
 Τα  χέρια  να  είναι  κατά  μήκος  της  έξω  επιφάνειας  των

ισχίων.
 Τα χείλη των κατώτερων πλευρών, οι λαγώνιες ακρολοφίες

να είναι στο ίδιο επίπεδο.
 Οι επιγονατίδες να είναι εμπρός και στο ίδιο επίπεδο.
 Τα  γόνατα  ευθεία  και  σε  ίση  απόσταση  από  την

κατακόρυφο.
 Τα κνημιαία κυρτώματα, τα έσω σφυρά στο ίδιο επίπεδο.
 Τα δάχτυλα των ποδιών αν δείχνουν ευθεία και προς τα έξω.
 Το μυϊκό περίγραμμα να είναι συμμετρικό.

Από  την  πλάγια  όψη  η  φυσιολογική  εικόνα  του  σώματος
περιλαμβάνει:

 Η  κατακόρυφος  διέρχεται  από  το  μέσο  του  ακουστικού
πόρου, τα σώματα των αυχενικών σπονδύλων, το ακρώμιο,
την περιοχή του μεσοθωρακίου και τον μείζον τροχαντήρα.
Διέρχεται ελαφρώς πίσω από την επιγονατίδα και μπροστά
από το έξω σφυρό.

 Η πρόσθια  και  η  οπίσθια  άνω  λαγώνια  άκανθα  να  είναι
περίπου στο ίδιο ύψος.

 Η κνήμη είναι κάθετα τοποθετημένη πάνω στο σώμα.
 Τα χέρια είναι ελαφρώς μπροστά από τον αγκώνα και δίπλα

στο μηρό.
 Το σαγόνι είναι παράλληλο προς το έδαφος.


Από την οπίσθια όψη η φυσιολογική εικόνα του σώματος περιλαμβάνει:

 Η κατακόρυφος διέρχεται από το κεφάλι, όλες τις ακανθώδεις αποφύσεις όλης της
σπονδυλικής στήλης.
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 Οι λοβοί των αυτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο.
 Οι  ώμοι  στο  ίδιο  ύψος  με  ίσως  τον  επικρατή  λίγο

χαμηλότερα.
 Οι μασχαλιαίες πτυχές συμμετρικές.
 Οι κάτω γωνίες των ωμοπλατών στο ίδιο ύψος.
 Τα νωτιαία χείλη των ωμοπλατών να απέχουν 5cm από την

σπονδυλική στήλη.
 Οι ωμοπλάτες στο ίδιο ύψος μεταξύ του Θ2 και Θ7.
 Οι λαγώνιες ακρολοφίες, οι ιγνυακοί βόθροι  στο ίδιο ύψος.
 Τα άνω άκρα να αναπαύονται χαλαρά στο πλάι με τα χέρια

στην έξω επιφάνεια των μηρών.
 Οι αχίλλειοι  τένοντες  κάθετοι  προς  το  έδαφος  και  τα  έσω

σφυρά στο ίδιο επίπεδο.
 Τα δάχτυλα των ποδιών να είναι εμφανή προς τα έξω στο

κάθε πόδι.
 Το μυϊκό περίγραμμα να είναι συμμετρικό σε όλο το σώμα.

(Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 55-56)

4.4.Εξέταση Αυχενικής Μοίρας

 Ψηλάφηση

«Ξεκινάμε  από  τους  επιφανειακούς  και  προχωράμε  στους  εν  τω  βάθει  μυς.  Παράλληλα
εξετάζεται  και  η  κινητικότητα  του δέρματος  και  των  περιτονιών.  Η σειρά  εξέτασης  που
ακολουθούμαι είναι από την άνω οπίσθια επιφάνεια του αυχένα στη βάση του κρανίου και
κινούμαστε  περιφερειακά  προς  την  άνω  θωρακική  μοίρα,  στη  συνέχεια  στην  πλάγια
επιφάνεια του αυχένα και τέλος στην πρόσθια κινούμενοι από πάνω προς τα κάτω.» (Sandra
J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin,2009; 213)

Οπίσθιες δομές: στην οπίσθια επιφάνεια μπορεί να ψηλαφηθεί η βάση του ινιακού οστού και
οι  μαστοειδείς  αποφύσεις.  Ο  αυχένας  είναι  σε  κάμψη  από  την  όρθια  θέση  ώστε  οι
στερνοκλειδομαστοειδείς  μύες  που  προσφύονται  εκεί  να  είναι  χαλαροί.  Κατά  μήκος  του
ινιακού οστού από τις μαστοειδείς αποφύσεις ψηλαφούμε την αυχενική γραμμή. Στο σημείο
όπου συναντώνται οι δύο αυχενικές γραμμές βρίσκεται το έξω ινιακό όγκωμα. Από το ινιακό
όγκωμα μέχρι το ινιακό τρήμα εκτείνεται η  έξω ινιακή ακρολοφία η οποία δεν ψηλαφάται
εύκολα και είναι το σημείο πρόσφυσης του αυχενικού συνδέσμου, ο οποίος εκτείνεται από
τον Α7 μέχρι το κρανίο.

Μπροστά από τον έξω ακουστικό πόρο βρίσκεται η κονδυλοειδής απόφυση της κάτω γνάθου.

Οι   ακανθώδεις  αποφύσεις.  Το  οπίσθιο  φύμα  του  άτλαντα  βρίσκεται  σε  βάθος  και  το
βρίσκουμε σε σχέση με τον άξονα του οποίου η ακανθώδη απόφυση προεξέχει  και  είναι
εύκολα  ψηλαφητή.  Οι  ακανθώδεις  αποφύσεις  των  Α3  μέχρι  Α6  μπορούν  επίσης  να
ψηλαφηθούν αν και καλύπτονται από τον αυχενικό σύνδεσμο. Η ακανθώδης απόφυση του Α7
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προεξέχει  περισσότερο  από  τις  υπόλοιπες  και  την  ξεχωρίζουμε  από  του  Θ1  αν  κάνει  ο
ασθενής κάμψη του αυχένα, η κεντρικότερη είναι του Α7. 

Ο αυχενικός σύνδεσμος συντάσσεται με τον τραπεζοειδή και άλλους αυχενικούς μύες. Για την
ψηλάφηση του πρέπει να είναι χαλαρός με το κεφάλι να αφήνεται ελεύθερο προς τα πίσω.

Από μύες στην οπίσθια επιφάνεια μπορεί να ψηλαφηθεί:  η  άνω μοίρα του τραπεζοειδή,  ο
ανελκτήρας της ωμοπλάτης, οι σπληνιοειδείς και οι παρασπονδυλικοί μύες. Τα μαλακά μόρια
γενικά  ελέγχονται  για  περιορισμό  στην  κίνηση,  σημεία  πυροδότησης,  μυϊκό  σπασμό  και
περιοχές ευαισθησίας. 

Πλάγιες  δομές:  μπορούμε  να  ψηλαφήσουμε  την  άνω  μοίρα  του  τραπεζοειδή και  τον
στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Επιπλέον μπορούμε να ψηλαφήσουμε τις εγκάρσιες αποφύσεις του
Α1 σπονδύλου οι οποίες προβάλουν περισσότερο από τις υπόλοιπες.  Βρίσκονται ακριβώς
κάτω από την κορυφή της μαστοειδούς απόφυσης. Κατά την ψηλάφηση της περιοχής πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Οι εγκάρσιες αποφύσεις θα πρέπει
να είναι στο ίδιο επίπεδο, να εξέχουν το ίδιο και να είναι το ίδιο ευαίσθητες. 

Πρόσθιες  δομές: πρόσθια  βρίσκεται  το  υοειδές οστό  το  οποίο  βρίσκεται  πάνω  από  τον
θυρεοειδή χόνδρο στο ύψος του σώματος του Α3. Ο  θυρεοειδής χόνδρος  (μήλο του Αδάμ)
βρίσκεται στο επίπεδο του Α4 σπονδύλου. Στη βάση του θυρεοειδή χόνδρου βρίσκεται  ο
πρώτος  κρικοειδής  χόνδρος  στο  επίπεδο  του  Α6  σπονδύλου. Για  την  ψηλάφηση  τους  ο
ασθενής βρίσκεται ύπτια για να είναι οι μυς της περιοχής χαλαροί.

Από μύες μπορούμε να ψηλαφήσουμε τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Ο πρόσθιος και ο μέσος
σκαληνός μυς.Επίσης πρόσθια μπορούμε να ψηλαφήσουμε την  1η πλευρά, τα  λεμφογάγγλια
(μόνο αν είναι διογκωμένα) και τις καρωτιδικές αρτηρίες.

Ο  μυοπεριτοναϊκός πόνος δημιουργείται από  trigger points σε σκελετικούς μυς σε περιοχές
που  είναι  ιδιαίτερα  ευαίσθητες  και  παράγουν  τα  συμπτώματα  του  ασθενή  κατά  την
ψηλάφηση. (Cannon D, Dillingham T, Miao H, Andary M, Pezzin L., 2007;88;1256-9)

Έλεγχος πτερυγοειδών συνδέσμων:  η αριστερή πλάγια κάμψη του
ινίου  προκαλεί  τάση  του  δεξιού  συνδέσμου.  Έτσι  έλκεται  ο
οδόντας  του  Α2  και  στρέφεται  αριστερά  με  αποτέλεσμα  την
στροφή του άξονα αριστερά και κίνηση της ακανθώδους απόφυσης
του  Α2  δεξιά.  Σε  ανεπάρκεια  του  πτερυγοειδούς  συνδέσμου
καθυστερεί η κίνηση της ακανθώδους απόφυσης κατά την πλάγια
κάμψη  της  ανώτερης  αυχενικής  μοίρας.  Για  τον  έλεγχο  του
παρακολουθούμε την μύτη του ασθενούς. Αν παραμένει στην ίδια
θέση τότε η πλάγια κάμψη γίνεται στην ανώτερη αυχενική μοίρα.
Αν  κινείται  προς  την  μεριά  της  κάμψης  τότε  γίνεται  στην
κατώτερη.  Ο  ασθενής  είναι  καθιστός  και  στεκόμαστε
δίπλα του. Με τον δείκτη μας ψηλαφούμε την ακανθώδη
απόφυση  του  Α2  και  με  το  άλλο  χέρι  κάνουμε  μικρή
κάμψη  πλάγια  με  ελάχιστη  δύναμη  και  προς  τις  δύο
πλευρές.  Θα πρέπει η ακανθώδης απόφυση να κινείται προς την αντίθετη πλευρά ενώ η μύτη
του δεν αλλάζει θέση.
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Έλεγχος  εγκάρσιου  συνδέσμου:«  κατά  την  κάμψη  του  ινίου
παρασύρεται και ο άτλαντας μαζί . Αν η οδοντοειδή απόφυση δεν
ακολουθεί κατευθείαν την κίνηση του άτλαντα προς τα εμπρός, το
οπίσθιο τόξο του άτλαντα πιέζει τον προμήκη μυελό πάνω στην
οδοντοειδή απόφυση η οποία έχει παραμείνει στην θέση της. Έτσι
προκαλείται  παραισθησία  παρασπονδυλικά,  παραισθησία  ή
αδυναμία  στα  άκρα,  ναυτία,  μεταβολές  της  αναπνοής  ή  του
σφυγμού.  Για  τον  έλεγχο  της  κινητικότητας  και  της  αστάθεια
εφαρμόζεται η δοκιμασία  Sharp-Purser από καθιστή θέση. Κάνει
κάμψη  της  κεφαλής  μέχρι  να  αρχίσουν  τα  συμπτώματα.
Ακινητοποιούμε το κεφάλι  του με το κοιλιακό μας χέρι
και ώμο ή θώρακα. Με τον δείκτη και τον αντίχειρα του
ραχιαίου χεριού πιέζουμε την ακανθώδη απόφυση του Α2
προς  τα  εμπρός.  Σημειώνουμε  αν  εμφανίζεται  οποιαδήποτε  κίνηση  ή  αν  αλλάζουν  τα
συμπτώματα.  Η τοπική ευαισθησία χωρίς συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα δεν
αποτελεί σημείο αστάθειας.»  (Jochen Schomacher,  Ola Grimsby,  Freddy Kaltenbor, 2014;
280)

«Η πίεση του Α2 μπροστά πιέζει την οδοντοειδή απόφυση προς το πρόσθιο τόξο του Α1 μια
κίνηση η οποία είναι αδύνατη σε ανεπάρκεια του εγκάρσιου συνδέσμου. Τα συμπτώματα που
εμφανίζονταν πριν λόγω πίεσης του προμήκη ανάμεσα στην οδοντοειδή απόφυση και το τόξο
του  Α1  υποχωρούν  με  αυτήν  την  κίνηση.  Αν  υποχωρούν  τότε  υπάρχει  αδυναμία  του
εγκάρσιου συνδέσμου.  Αν αισθανθούμε  την κίνηση ή την πρόσκρουση της  οδοντοειδούς
απόφυσης ενισχύεται η υπόνοια της αστάθειας. Αν επιτείνονται τα συμπτώματα τότε μπορεί
να υπάρχει και κάταγμα του οδόντα ή κάτι παρόμοιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύεται
η πρόσθια κάμψη.» (Jochen Schomacher, Ola Grimsby, Freddy Kaltenbor, 2014; 280)

Έλεγχος ενεργητικού εύρους κίνησης

Πρέπει να παρατηρούμε τον ασθενή για την εμφάνιση δισταγμού στην κίνηση, αλλαγές στην
έκφραση του προσώπου του για πόνο ή δυσκολία

Η σύγκριση των κινήσεων μπορεί να γίνει με την χρήση των χεριών του φυσικοθεραπευτή, με
μετροταινία, γωνιόμετρο ή κλισιόμετρο.  Πρέπει να υποστηρίζεται σωστά η πλάτη του και να
μην αντισταθμίζει την κίνηση από τους ώμους ή το σαγόνι και η σπονδυλική στήλη να είναι
σε ουδέτερη θέση.

Κάμψη: γίνεται περισσότερο στην κατώτερη αυχενική μοίρα και λιγότερο στην ανώτερη. Το
φυσιολογικό εύρος κάμψης είναι 35ο - 45°. «Το κέντρο του γωνιόμετρου τοποθετείται στο
ύψος  της  ακανθώδους  απόφυσης  του  Α7  σπονδύλου.  Ο  σταθερός  βραχίονας  είναι
παράλληλος με τον επιμήκη άξονα του κορμού και ο κινητός βραχίονας παράλληλος στην
επιμήκη άξονα της κεφαλής. Ο ασθενής κινεί το σαγόνι του προς τον θώρακα. Εξετάζουμε
την κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης από πλάγια και πίσω. Ο  αυχένας θα πρέπει να
εμφανίζει ομοιόμορφη στρογγυλότητα. Αν είναι επίπεδος μπορεί να υπάρχει μυϊκός σπασμός
ή κλείδωμα των αποφυσιακών αρθρώσεων. Άλλος τρόπος μέτρησης είναι με το κέντρο του
γωνιόμετρου  στον  έξω  ακουστικό  πόρο  με  τον  σταθερό  βραχίονα  να  είναι  κάθετος  ή
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παράλληλος στο δάπεδο και ο κινητός ευθυγραμμίζεται με την νοητή γραμμή που συνδέει τον
έξω ακουστικό πόρο με το ακρορίνιο.» (Κούτρας Γεώργιος, Μαυρομούστακος Σάββας,1996;
90-93)

                                      

                                     Εικόνα 81 Γωνιομέτρηση κάμψης                               

Περιοριστικοί παράγοντες της κάμψης είναι η επαφή του πρόσθιου τόξου του μεγάλου 
σπονδυλικού τρήματος, η τάση του καλυπτήριου υμένα και η τάση του οπίσθιου 
ατλαντοϊνιακού, οπίσθιου επιμήκη, αυχενικού και ωχρού συνδέσμου και μυϊκό πρόβλημα.

Για  την  μέτρηση  της  κίνησης  με  μετροταινία  υπολογίζεται  η  απόσταση  του  γενειακού
ογκώματος της κάτω γνάθου από την κορυφή του στέρνου.

                                      Εικόνα 82 Μέτρηση κάμψης με μετροταινία

«Αν η κάμψη της αυχενικής μοίρας μεταβάλει
τα  συμπτώματα  μπορούμε  να  ελέγξουμε  με
ενεργητικές κινήσεις εάν πάσχει η κατώτερη ή
η  ανώτερη  αυχενική  μοίρα.  Ζητάμε  από  τον
ασθενή να έλξει  το πιγούνι του προς τον λαιμό
όσο μπορεί και ταυτόχρονα έλκει προς τα πίσω
το κεφάλι του για να γίνει κάμψη της ανώτερης
αυχενικής  μοίρας  με  την  κατώτερη  να  είναι
ακίνητη.  Έπειτα  ο  ασθενής  ωθεί  το  πιγούνι
μπροστά  και  το  ανασηκώνει  ελαφρώς  για  να
γίνει  κάμψη  στην  κατώτερη  μοίρα  με  την
ανώτερη σε έκταση. 
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Αν η πρώτη κίνηση παράγει τα συμπτώματα και η δεύτερη όχι τότε μάλλον οφείλεται το
πρόβλημα  στην  ανώτερη  και  το  αντίθετο.  Αν  γενικά  η  κάμψη  είναι  επώδυνη  όχι  όμως
ειδικότερα της ανώτερης ή κατώτερης τότε το πρόβλημα μπορεί  να οφείλεται  στην μέση
μοίρα . »  (Jochen Schomacher, Ola Grimsby, Freddy Kaltenborn, 2014; 276-278)

Έκταση:  μεγαλύτερη  κίνηση  γίνεται  πάνω  από  τον  Α7  και  στη  συνέχεια  στην  ανώτερη
αυχενική μοίρα. Το φυσιολογικό έυρος έκτασης είναι 35ο -45ο . «Το κέντρο του γωνιόμετρου
τοποθετείται στο ύψος της ακανθώδους απόφυσης του Α7 σπονδύλου. Ο σταθερός βραχίονας
είναι παράλληλος με τον επιμήκη άξονα του κορμού και ο κινητός βραχίονας παράλληλος
στην επιμήκη άξονα της κεφαλής. Κατά την έκταση ο ασθενής κοιτάζει ευθεία στο ταβάνι και
σχηματίζει ευθεία γραμμή από το σαγόνι προς το λαιμό. Άλλος τρόπος μέτρησης είναι με το
κέντρο του γωνιόμετρου στον έξω ακουστικό πόρο με τον σταθερό βραχίονα να είναι κάθετος
ή παράλληλος στο δάπεδο και ο κινητός ευθυγραμμίζεται με την νοητή γραμμή που συνδέει
τον  έξω  ακουστικό  πόρο  με  το  ακρορίνιο.  »  (Κούτρας  Γεώργιος,  Μαυρομούστακος
Σάββας,1996; 90-93). 

 Οι περιοριστικοί παράγοντες της έκτασης είναι η επαφή των ακανθωδών αποφύσεων, η τάση
του  καλυπτήριου  υμένα,  η  τάση  του  πρόσθιου  ατλαντοϊνιακού  και  πρόσθιου  επιμήκη
συνδέσμου και μυϊκό πρόβλημα.

                                               

                                         Εικόνα 84 Γωνιομέτρηση έκτασης                                        

Για  την  μέτρηση  της  κίνησης  με  μετροταινία  υπολογίζεται  η  απόσταση  του  γενειακού
ογκώματος της κάτω γνάθου από την κορυφή του στέρνου.

Εικόνα 85 Μέτρηση έκτασης με μετροταινία
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«Αν  τα  συμπτώματα  προκαλούνται  από  την
έκταση  τότε  ελέγχουμε  την  ανώτερη  και
κατώτερη αυχενική μοίρα με τον ασθενή να ωθεί
το  πιγούνι  όσο  γίνεται  περισσότερο  προς  τα
εμπρός και  να το ανασηκώσει  ελαφρώς για να
γίνει έκταση της ανώτερης μοίρας με κάμψη της
κατώτερης. Μετά έλκει το πιγούνι προς τα πίσω
και έλκει το κεφάλι προς τα πίσω για έκταση της
κατώτερης μοίρας  με  την  ανώτερη να είναι  σε
ουδέτερη θέση ή ελαφριά κάμψη. 

                                              

Αν η πρώτη κίνηση παράγει τα συμπτώματα και η δεύτερη όχι τότε μάλλον οφείλεται το
πρόβλημα  στην  ανώτερη  και  το  αντίθετο.  Αν  γενικά  η  έκταση  είναι  επώδυνη  όχι  όμως
ειδικότερα της ανώτερης ή κατώτερης τότε το πρόβλημα μπορεί  να οφείλεται  στην μέση
μοίρα . » (Jochen Schomacher, Ola Grimsby, Freddy Kaltenborn, 2014; 276-278)

Πλάγια κάμψη: η κίνηση γίνεται στην κατώτερη και ανώτερη αυχενική μοίρα με φυσιολογική
μετάβαση στη θωρακική μοίρα. Το φυσιολογικό εύρος είναι 45ο και δεξιά και αριστερά. Ο
ασθενής προσπαθεί αν φέρει όσο γίνεται πιο κοντά το αυτί του στο ώμο.

«Το  κέντρο  του  γωνιόμετρου  τοποθετείται  στο  ύψος  της  ακανθώδους  απόφυσης  του  Α7
σπονδύλου. Ο σταθερός βραχίονας είναι παράλληλος με τον επιμήκη άξονα του κορμού και ο
κινητός είναι παράλληλος με την οπίσθια μέση γραμμή της κεφαλής. Με την μετροταινία
μετριέται  η απόσταση της  μαστοειδούς  απόφυσης από το ακρώμιο.»  (Κούτρας Γεώργιος,
Μαυρομούστακος Σάββας,1996; 94-95)

                                      

  Εικόνα 87 Γωνιομέτρηση πλάγιας κάμψης         Εικόνα 88 Μέτρηση με μετροταινία

Στροφές:  η  κίνηση  γίνεται  και  στην  ανώτερη  και  την  κατώτερη  μοίρα  με  φυσιολογική
μετάβαση και  στην θωρακική.  Ο ασθενής προσπαθεί  να κοιτάξει  πάνω από τον ώμο του
ευθεία. Το φυσιολογικό εύρος είναι 60ο -80ο.   

 «Το κέντρο του γωνιόμετρου τοποθετείται στο κέντρο της κορυφής του κρανίου, ο σταθερός
βραχίονας είναι παράλληλος στη νοητή γραμμή σύνδεσης των δύο ακρωμίων και ο κινητός
βραχίονας είναι παράλληλος στη νοητή γραμμή που συνδέει την βάση του ινιακού οστού με
το  ακρορίνιο.  Εναλλακτικά  με  μετροταινία  υπολογίζεται  η  απόσταση  του  γενειακού
ογκώματος της κάτω γνάθου από το ακρώμιο.» 
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(Κούτρας Γεώργιος, Μαυρομούστακος Σάββας,1996; 96-97)

                                                      

Εικόνα 89 Μέτρηση στροφής με μετροταινία            Εικόνα 90 Γωνιομέτρηση στροφής

 Έλεγχος παθητικού εύρους κίνησης

Μετά τις ενεργητικές κινήσεις αν ο ασθενής δεν νιώθει πόνο εκτελείται μια ήπια σε πλήρες
εύρος τροχιάς παθητική κίνηση. 

Κάμψη: «καθιστή θέση δίπλα από τον ασθενή
συγκρατούμε  την  ανώτερη  θωρακική  μοίρα
με  τα  δάκτυλα  του  ραχιαίου  χεριού  στις
ανώτερες πλευρές τις αντίθετης πλευράς και
τον αντίχειρα  στην ακανθώδη απόφυση του
Θ1. Ο ασθενής εκτελεί κάμψη της κεφαλής.
Κρατάμε  το  κεφάλι  του  από  την  αντίθετη
πλευρά με το κοιλιακό χέρι πιέζοντας ελαφρά
πάνω  από  στον  κοιλιακό  του  ώμο  ή  στο
θώρακα ελέγχοντας αν η κίνηση συνεχίζεται
παθητικά.  Με την ίδια  λαβή επαναφέρουμε
σε  ουδέτερη  θέση,  κινούμε  πάλι  προς  την ίδια
κατεύθυνση παθητικά και ελέγχουμε την τελική αίσθηση (end feel). Η φυσιολογική τελική
αίσθηση  είναι  σφικτή  και  ελαστική.»    (Jochen Schomacher,  Ola Grimsby,  Freddy
Kaltenborn, 2014; 282-283)                                                             

Έκταση: η  θέση  έναρξης  και
ακινητοποίησης  είναι  ίδια  με  αυτή  της
κάμψης.  Ο  ασθενής  κάνει  έκταση  όσο
μπορεί  και  κρατάμε το  κεφάλι  του με  τον
ίδιο τρόπο για να συνεχίσουμε την κίνηση
παθητικά.  Με την ίδια  λαβή κινούμε  στην
ουδέτερη  θέση  και  εκτελούμε  την  ίδια
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Εικόνα 91 Παθητική κάμψη

Εικόνα 92 Παθητική έκταση



κίνηση παθητικά, ελέγχοντας στο τέλος το end feel ασκώντας μια υπερπίεση. Η φυσιολογική
τελική αίσθηση είναι σφικτή και ελαστική. 

Πλάγια  κάμψη:  από  καθιστή  θέση  του
ασθενή είμαστε πλάι του και του ζητάμε να
κάνει  ενεργητικά  πλάγια  κάμψη.  Κρατάμε
με  την  ίδια  λαβή  το  κεφάλι  του  και
ελέγχουμε αν συνεχίζεται  παθητικά. Χωρίς
να  αλλάξει  η  λαβή  τον  φέρνουμε  στην
ουδέτερη  μηδέν  θέση  και  αν  επιτρέπεται
ξανά  κάνουμε  την  κίνηση  παθητικά
ασκώντας υπερπίεση για να ελέγξουμε την
τελική  αίσθηση  η  οποία  πρέπει  να  είναι
σφικτή και ελαστική. 

Στροφές: είμαστε πλάγια και πίσω από τον
ασθενή και κάνει στροφή. Κρατάμε με την
ίδια  λαβή  και  συνεχίζουμε  την  κίνηση
παθητικά.  Επαναφέρουμε  με  τον  ίδιο
τρόπο  στην  ουδέτερη  μηδέν  θέση  και
επαναλαμβάνουμε για έλεγχο  end feel το
οποίο πρέπει να είναι σφικτό και ελαστικό.

                                             

Τεχνικές κινητοποίησης στην αυχενική μοίρα

Ζυγοαποφυσιακές  αρθρώσεις  Α2-Α7:  από  ύπτια  θέση  κάνουμε  έλξη  απομακρύνοντας  την
ανάντης απόφυση του ουραίου σπονδύλου από την κατάντης του κρανιακού σπονδύλου σε
ορθή γωνία προς το επίπεδο θεραπείας.

Έλξη στο ινίο/ άτλαντα:  από καθιστή θέση βρισκόμαστε
πλάγια  με  τα  γόνατα  λυγισμένα.  Σταθεροποιούμε  το
κεφάλι του με το χέρι και το σώμα μας και με τον δείκτη
μας  ψηλαφούμε  το  διάστημα  μεταξύ  της  αντίθετης
εγκάρσιας απόφυσης του άτλαντα και της μαστοειδούς
απόφυσης.  Εκτείνουμε  τα  γόνατα  μας  και  έλκουμε  το
κεφάλι  του μακριά  από το επίπεδο θεραπείας  σε ορθή
γωνία.  Η φυσιολογική τελική αίσθηση είναι σφικτή και
ελαστική. 
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Εικόνα 95 Έλξη στο 
ινίο/άτλαντας



Έλξη στον άτλαντα/ άξονα: από την ίδια θέση ψηλαφάμε με τον δείκτη μας το επίπεδο μεταξύ
των οπίσθιων τόξων του άτλαντα και του άξονα. Βοηθά η κλίση του σώματος προς τα πίσω
για να έρθει το κέντρο βάρους της κεφαλής πίσω από τους άξονες κάμψης- έκτασης στην
ανώτερη αυχενική  μοίρα για  χαλάρωση των υπινιακών  μυών.  Εκτείνουμε  τα γόνατα μας
έλκοντας έτσι το ινίο και τον άτλαντα σε ορθή γωνία μακριά από το επίπεδο θεραπείας του
άτλαντα και του άξονα. Η φυσιολογική τελική αίσθηση είναι σφικτή και ελαστική.  

                                    

                                                   Εικόνα 96 Έλξη στον άτλαντα/ άξονα

Έλξη στο επίπεδο του μεσοσπονδυλίου δίσκου
(γενική  έλξη):  από  ύπτια  θέση  πιάνουμε
κρανιακά το ινίο και έλκουμε σε ορθή γωνία
μακριά  από  το  επίπεδο  θεραπείας.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζώνη γύρω
από τις  ράχες  και  των δύο χεριών μας  και
την λεκάνη μας.

                                 

                                                                          

Έλξη  στο  επίπεδο  του  μεσοσπονδυλίου
δίσκου (ειδική τμηματική έλξη): από την ίδια
θέση  τοποθετώ  τα  κερκιδικά  χείλη  των
δεικτών  στο  οπίσθιο  τόξο,  δεξιά  και
αριστερά από την ακανθώδη απόφυση του
σπονδύλου στον οποίο θέλω να εφαρμόσω
την έλξη. Οι δείκτες είναι σε 45ο γωνία ως
προς το επίπεδο του κρεβατιού και έλκουμε
σε  ορθή  γωνία  μακριά  από  το  επίπεδο
θεραπείας.   Μπορούμε  να
χρησιμοποιήσουμε ζώνη. 
 
Εικόνα 98 Έλξη μεσοσπονδυλίου δίσκου

         

Έλξη μεταξύ ινίου/ άτλαντα από καθιστή:  σταθεροποιώ το κεφάλι του και ψηλαφώ με τον
αντίχειρα και τον δείκτη το οπίσθιο τόξο του άτλαντα και πιέζω ελαφρώς ουραία για να το
σταθεροποιήσω. Εκτείνουμε τα γόνατα μας και έλκουμε μακριά από το επίπεδο θεραπείας. 
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Εικόνα 99 Έλξη ινίου/ άτλαντα

    

Έλξη  μεταξύ  άτλαντα/  άξονα  από  καθιστή:  από  ίδια  θέση  το  μικρό  μας  δάκτυλο  το
τοποθετούμε στο επίπεδο του τόξου του άτλαντα και ο αντίχειρας και ο δείκτης ψηλαφούν το
επίπεδο του τόξου του άξονα και το πιέζουν. Με έκταση των γονάτων κάνουμε έλξη. 

Εικόνα 100 Έλξη άτλαντα/ άξονα

Έλξη  μεταξύ  Α0-Α1  και  Α1-Α2  από  ύπτια:  με  τον
αντίχειρα και τον δείκτη πιάνουμε το οπίσθιο τόξο του
άτλαντα  ή  του  άξονα  και  με  τον  αντίχειρα  και  τον
δείκτη  του  άλλου  χεριού  πιάνουμε  το  ινίο.
Στηριζόμαστε  στους  αγκώνες  μας  και  ο  σύστοιχος
ώμος μας σταθεροποιεί το μέτωπο του ασθενούς. Με
το  κρανιακό  χέρι  κάνουμε  έλξη  και  με  το  άλλο
σταθεροποιούμε.

(Jochen Schomacher,  Ola Grimsby,  Freddy
Kaltenbor, 2014; 287), (Cleland J,  Childs J, Fritz J, Whitman J.,2006; 1388-1395)

Έλεγχος μυϊκής δύναμης

Γίνεται έλεγχος της ισομετρικής δύναμης των μυών με εφαρμογή αντίστασης ενάντια στην
κάμψη  (η  αντίσταση  εφαρμόζεται  με  το  χέρι  μας  στο  μέτωπο  του  ασθενή),  έκταση
(αντίσταση στην οπίσθια επιφάνεια της κεφαλής), πλάγια κάμψη (αντίσταση στο πλάι της
κεφαλής) και στροφή (αντίσταση με το ένα χέρι και σταθεροποίηση του ώμου με το άλλο).
Στην εφαρμογή της αντίστασης θα πρέπει  να σταθεροποιούμε τον αντίθετο  ώμο αν είναι
καθιστός ή τον σύστοιχο ώμο αν είναι σε πλάγια θέση. Οι κινήσεις εκτελούνται συνήθως στο
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μέσο  εύρος  της  κίνησης.  Η  δύναμη  της  αντίστασης  που  ασκούμε  πρέπει  να  αυξάνεται
σταδιακά μέχρι  το μέγιστο που μπορεί να ανεχτεί  ο ασθενής και  μετά να την μειώνουμε
σταδιακά και να μην την σταματάμε απότομα. 

 

Νευρολογικός έλεγχος

 Αν  ο  ασθενής  δεν  αναφέρει  συμπτώματα  αιμωδίας,  μουδιάσματος,  καυσαλγίας,
μυρμήγκιασμα ή αδυναμία τότε δεν είναι απαραίτητος ο νευρολογικός έλεγχος. Ο έλεγχος
μπορεί να γίνει στην θέση όπου τα συμπτώματα του ασθενή είναι εντονότερα. Σε υπόνοια
ριζοπάθειας γίνεται ηλεκτροδιαγνωστική εξέταση.

Έλεγχος  αισθητικότητας:  η  αίσθηση  της  αφής  εξετάζεται  μέσω  της  άμεσης  επαφής  μια
περιοχής κατανομής του νεύρου ζητώντας από τον ασθενή να αναγνωρίσει ένα συγκεκριμένο
αντικείμενο νιώθοντας το με τα μάτια κλειστά ή διακρίνοντας το μεταξύ δύο ή περισσότερων
διακριτών σημείων. Για την εξέταση της επιφανειακής αφής περνάμε τα ακροδάκτυλα μας
πάνω από το δέρμα. Την συγκρίνουμε με την υγιή πλευρά και δεν πρέπει να κοιτάει. Μη
φυσιολογική ένδειξη είναι να μην νιώθει κάτι (αναισθησία), να υπάρχει διαφορά σε σχέση με
την υγιή (παραισθησία), υπερευαισθησία ή ευερεθιστότητα και η αναφερόμενη αίσθηση σε
άλλο σημείο του σώματος. 

 Ο εν τω βάθει πόνος ελέγχεται με μια βελόνα.
 Η εν τω βάθει πίεση με την εφαρμογή σταθερής και έντονης πίεσης σε μια μεγάλη

περιοχή του σώματος. 
 Έλεγχος  της  θερμοκρασίας  γίνεται  με  την  εφαρμογή  θερμών  και  ψυχρών

αντικειμένων πάνω στο δέρμα.
 Η ιδιοδεκτικότητα  ελέγχεται  με  την  κίνηση της  άρθρωσης  και  ζητώντας  από  τον

ασθενή να υποδείξει την κατεύθυνση της κίνησης και την θέση του άκρου. 

Ενεργητική κίνηση για επιμήκυνση των νευρικών δομών: από καθιστή θέση με την αυχενική
μοίρα λίγο πριν από την θέση εμφάνισης των συμπτωμάτων ο ασθενής κάνει κατάσπαση των
ώμων και φέρνει τις ωμοπλάτες σε προσαγωγή. Εκτελεί απαγωγή των ώμων 90ο με πλήρη
έξω στροφή, μετά σε πλήρη έσω στροφή  με τους αγκώνες σε μέση θέση κάμψης- έκτασης,
τα αντιβράχια, οι καρποί και τα δάκτυλα σε τελική θέση.                                                      

Τέλος από απαγωγή 90ο των ώμων κάνει κάμψη των αγκώνων με πρηνισμό με σκοπό να
ακουμπήσουν τα δάκτυλα στον αυχένα του και οι παλάμες να δείχνουν προς τα πάνω. 

Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με αργές κινήσεις και ο ασθενής να μην συμμετέχει στην κίνηση.
Μόλις εκδηλωθούν τα συμπτώματα η κίνηση θα πρέπει να σταματάει ή να αλλάξει την θέση
της άρθρωσης για να ελέγξει αν όντως προέρχεται από το νεύρο ή από μυοσκελετική δομή.

«Στις  κινήσεις  τελικού  εύρους  μπορεί  να  εμφανιστούν  συμπτώματα  έλξης,  τραβήγματος,
αιμωδίες ή θερμότητα. Η αίσθηση αυτή είναι φυσιολογική λόγω αυξημένης νευρικής τάσης.
Σε πρόωρη εμφάνιση των συμπτωμάτων υποδηλώνεται  ότι  οι  νευρικές  δομές περιορίζουν
νωρίς το εύρος κίνησης. Μόνο αν οι δοκιμασίες μεταβάλλουν ή παράγουν τα συμπτώματα
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μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορεί να οφείλεται κάποια νευρική δομή.» (Jochen Schomacher, Ola
Grimsby, Freddy Kaltenborn, 2014; 274)

Διάταση μέσου νεύρου (  Elvey     brachial     plexus     tension     test  ):   από
καθιστή θέση με το χέρι σε απαγωγή 90ο και έξω στροφή.
Στεκόμαστε πλάγια και πίσω από τον ασθενή και στηρίζουμε την
πλάτη του με το σώμα μας. Με τον αγκώνα μας ελέγχουμε την
κατάσπαση και προσαγωγή της ωμοπλάτης του και με το ίδιο χέρι
σταθεροποιούμε εσωτερικά τον ώμο του στο ύψος του αγκώνα για
να παραμείνει σε απαγωγή και έξω στροφή. Με το άλλο χέρι
φέρνουμε το αντιβράχιο σε υπτιασμό, τον καρπό σε ραχιαία
κάμψη και ωλένια απόκλιση και τα τρία κερκιδικά δάκτυλα σε
έκταση. Έπειτα ο ασθενής εκτείνει τον αγκώνα του και
ακολουθούμε την κίνηση και συνεχίζει με κάμψη και στροφή
της αυχενικής μοίρας στην αντίθετη πλευρά.

Διάταση  κερκιδικού  νεύρου:  από  την  ίδια  θέση  του
ασθενούς και τον ίδιο τρόπο σταθεροποίησης του κρατάμε
τον  ώμο  του  σε  θέση  απαγωγής  και  έσω  στροφής,  το
αντιβράχιο σε πρηνισμό, τον καρπό σε παλαμιαία κάμψη
και ωλένια απόκλιση και τα τρία κερκιδικά δάκτυλα σε
κάμψη. Έπειτα ο ασθενής εκτείνει τον αγκώνα και κάνει
κάμψη και στροφή του αυχένα στην αντίθετη μεριά.

Διάταση ωλένιου νεύρου: από την ίδια πάλι θέση κάνουμε
απαγωγή και έξω στροφή του ώμου με τον αγκώνα σε κάμψη
και πρηνισμό, τον καρπό σε ραχιαία κάμψη και κερκιδική
απόκλιση και τα δύο ωλένια δάκτυλα σε έκταση. Έπειτα κάνει
κάμψη αγκώνα και κάμψη με στροφή του αυχένα στην
αντίθετη πλευρά.

(Jochen Schomacher, Ola Grimsby, Freddy Kaltenbor, 2014;
275)

Δοκιμασία συμπίεσης (  Spurling  ):   εκτελείται από διάφορες θέσεις της κεφαλής. Είμαστε πίσω
από τον ασθενή και τοποθετούμε τα δύο μας χέρια στο κεφάλι του με τα αντιβράχια μας να
αναπαύονται στους ώμους του. Εφαρμόζεται κάθετη δύναμη προς τα κάτω από μέση θέση
της κεφαλής. Εάν αυτή η δοκιμασία είναι αρνητική τότε κάμπτει τον αυχένα του στο πλάι και
εφαρμόζεται πάλι δύναμη σε ορθή γωνία προς το επίπεδο θεραπείας του μεσοσπονδυλίου
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δίσκου. Αν και αυτή είναι αρνητική τοποθετεί το κεφάλι σε έκταση και στροφή προς την
πάσχουσα μεριά. 

                                                Εικόνα 105 Δοκιμασία Spurling        

Μπορεί  να κινήσει το χέρι του σε θέση που προκαλεί κίνηση τελικού εύρους του νεύρου που
σχετίζεται με τα συμπτώματα.

Εικόνα 106 Εφαρμογή συμπίεσης και διάτασης νεύρου

Ένδειξη συμπίεσης νωτιαίας ρίζας είναι η εμφάνιση συμπτωμάτων στην κοίλη πλευρά του
αυχένα και στο άνω άκρο. Αν αναφέρει πόνο και αλλαγή της αισθητικότητας στην κυρτή
πλευρά του αυχένα ή πόνο ο οποίος δεν αντανακλά στο άνω άκρο, τότε μάλλον οφείλεται σε
μυς  ή  άλλα  μαλακά  μόρια.  Η  φυσιολογική  τελική  αίσθηση  είναι  σφικτή  ή  σκληρή  και
ελαστική.

(Jochen Schomacher, Ola Grimsby, Freddy Kaltenbor, 2014; 288, Sandra J. Shultz, Peggy A. 
Houglum, David H. Perrin, 2009; 221)

Δοκιμασία  ανακούφισης  της  συμπίεσης:  από  καθιστή  θέση
τοποθετεί το χέρι της πλευράς που εμφανίζονται τα συμπτώματα
πάνω στην κεφαλή για ελάττωση της πίεσης λόγω ελάττωσης του
εφελκυσμού  από  το  βάρος  του  αιωρούμενου  άνω  άκρου.  Η
ελάττωση  των  συμπτωμάτων  είναι  θετική  ένδειξη  συμπίεσης
νευρικής ρίζας ή δισκοπάθειας. Αν τα συμπτώματα επιδεινωθούν
τότε μπορεί να σχετίζονται με σύνδρομο θωρακικής εξόδου. 

74

Εικόνα 107 Δοκιμασία 
ανακούφισης



Δοκιμασία  ανακούφισης  με  έλξη: από  καθιστή  θέση  με  τον  αυχένα  στο  σημείο  όπου
αισθάνεται περισσότερο τα συμπτώματα τοποθετούμε το θέναρ μας πίσω από τα αυτιά του
ασθενούς στην βάση του κρανίου. Τα αντιβράχια μας αναπαύονται ελαφρά στους ώμους του
και  ανασηκώνουμε  το  κεφάλι  του  ασκώντας  κατακόρυφη  έλξη.  Αν  τα  συμπτώματα
υποχωρήσουν  η  δοκιμασία  είναι  θετική.  Η πίεση στην νευρική  ρίζα  και  τα  συμπτώματα
μπορεί να υποχωρήσουν αν κάνει απαγωγή του ώμου κατά την δοκιμασία. 

                                                       Εικόνα 108  Δοκιμασία έλξης       

   

Δοκιμασία  κατάσπασης  ώμου:  σε  υποψία  διάτασης  του
βραχιονίου πλέγματος από καθιστή θέση κάνει ο ασθενής πλάγια
κάμψη του αυχένα στην αντίθετη πλευρά από αυτή που εμφανίζει
τα  συμπτώματα.  Εφαρμόζουμε  πίεση  προς  τα  κάτω  στον
προσβεβλημένο ώμο και  την κεφαλή.  Το τεστ είναι  θετικό  αν
παράγονται τα συμπτώματα ενώ σε σύγκριση με την υγιή πλευρά
δεν αναπαράγονται. 

                                                                                                   Εικ
όνα 109 Κατάσπαση ώμου                                                                                   

Σημείο    Tinel  :    ο πόνος  ή  η  ακτινοβόληση των συμπτωμάτων
κατά την επίκρουση του νεύρου είναι ένδειξη παθολογίας στο
βραχιόνιο πλέγμα. Ο ασθενής από καθιστή θέση έχει το κεφάλι
σε  ελαφριά  κάμψη.  Με το  δάκτυλο  μας  κάνουμε  επίκρουση
κάθε  νωτιαίας  νευρικής  ρίζας  στο  ύψος  των  εγκάρσιων
αποφύσεων.                                                                       

(Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009;
221)

Εικόνα 110 Σημείο Tinel

Chin     Tuck     Neck     Flexion     Test  :   χρησιμοποιείται  για να ελεγχθεί  η αντοχή των εν τω βάθη
καμπτηρών του αυχένα. Από ύπτια θέση οι ασθενείς πρέπει να βάλουν το πηγούνι προς τα
μέσα με ελαφριά κάμψη του αυχένα και να σηκώσουν το κεφάλι από το κρεβάτι περίπου 2.54
cm για την πλήρη ενεργοποίηση των εν τω βάθη μυών. Η διάρκεια που αντέχει ο ασθενής
χωρίς απόκλιση καταγράφεται σε Sec. (Cleland J,  Childs J, Fritz J, Whitman J.,2006; 1388-
1395)
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Δοκιμασίες ασφαλείας

Γίνονται πριν από την εφαρμογή παθητικών κινήσεων για τον αποκλεισμό βλάβης αγγείων
και αστάθεια των τμημάτων της αυχενικής μοίρας. 

Έλεγχος σπονδυλικής αρτηρίας και έσω καρωτίδας: από καθιστή ή ύπτια κινούμε τον αυχένα
παθητικά  προς  έκταση  και  πλάγια  κάμψη  και  στη  συνέχεια  στροφή  προς  την  σύστοιχη
πλευρά.  Στην θέση αυτή παραμένει  για  30  sec.  και  είναι  θετική  αν  αναφέρει  ζάλη ή αν
παρατηρηθεί νυσταγμός (ακούσιες εκκρεμοειδείς κινήσεις των οφθαλμικών βολβών).

Εικόνα 111 Δοκιμασία σπονδυλικής αρτηρίας

Δοκιμασία    Adson  :   ελέγχει  το  σύνδρομο  θωρακικής  εξόδου.  Ψηλαφούμε  τον  κερκιδικό
σφυγμό και ο ασθενής στρέφει το κεφάλι  προς την πλευρά αυτή εκτείνοντας τον αυχένα.
Παράλληλα κάνουμε έκταση και έξω στροφή του ώμου. Ο ασθενής παίρνει βαθιά εισπνοή
και την κρατάει. Αν μειωθεί ο σφυγμός ή σταματήσει τότε το τεστ είναι θετικό.

Εικόνα 112 Δοκιμασία Adson

Δοκιμασία Α  llen  :  με τον ώμο του ασθενή σε οριζόντια απαγωγή, έξω στροφή και ο αγκώνας
σε κάμψη 90ο κάνει στροφή της κεφαλής στο αντίθετο πλάγιο και ψηλαφούμε τον κερκιδικό
σφυγμό. Αν ο σφυγμός ελαττωθεί τότε είναι θετική η δοκιμασία.

Εικόνα 113 Δοκιμασία Allen
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Έλεγχος  πλευροκλειδικού  συνδρόμου:  ο  ώμος  και  ο  αγκώνας  είναι  σε  πλήρη  έκταση  και
ψηλαφούμε τον κερκιδικό σφυγμό. Μετακινούμε τον ώμο σε υπερέκταση και έξω στροφή και
κάνει στροφή της κεφαλής στο αντίθετο πλάγιο. Αν ο σφυγμός ελαττωθεί ή χαθεί τότε είναι
θετικός.

Εικόνα 114 Έλεγχος πλευροκλειδικού συνδέσμου

Χειρισμός    Valsalva  :   εφαρμόζεται  σε  υποψία  δισκοπάθειας.  Ο
ασθενής  παίρνει  βαθειά  αναπνοή,  την  κρατάει  και  φυσάει  στην
κλειστή  γροθιά  του  για  αύξηση της  ενδοτραχειακής  πίεσης.  Αν
υπάρχει  οίδημα ή προβολή δίσκου μειώνεται  το μεσοσπονδύλιο
διάστημα  και  η  αύξηση  της  πίεσης  θα  προκαλέσει  την
ακτινοβόληση των συμπτωμάτων.

Δοκιμασία τρηματικής συμπίεσης: «εφαρμόζεται
σε υπόνοια πίεσης νευρικών ριζών. Από καθιστή
θέση  κάνει  έκταση  κεφαλής,  με  στροφή  και
πλάγια  κάμψη  στο  σύστοιχο  πλάγιο  μέχρι  να
εκδηλωθούν τα συμπτώματα.  Στεκόμαστε στην
αντίθετη  πλευρά  και  το  ραχιαίο  μας  χέρι
ακινητοποιεί  το  θώρακα.  Με  το  ραχιαίο  χέρι
εφαρμόζουμε πρόσθετη συμπίεση της αυχενικής
μοίρας.  Με  το  αντιβράχιο  στηρίζουμε  το
πρόσωπο του και αυξάνουμε την πλάγια κάμψη.
Μπορεί  επίσης  το  ραχιαίο  χέρι  μας  να
τοποθετηθεί σε ένα σπόνδυλο και να συγκρατεί
την αυχενική μοίρα που βρίσκεται ουραία προς αυτό
στην χαλαρή θέση.» (Jochen Schomacher, Ola Grimsby, Freddy Kaltenbor, 2014; 282)
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4.5. Εξέταση Ωμικής Ζώνης

Ψηλάφηση 

Πρόσθιες δομές: ξεκινάμε από την  στερνοκλειδική άρθρωση προχωρώντας προς την  κλείδα
και την  ακρωμιοκλειδική άρθρωση. Ψηλαφούμε την κορακοειδή απόφυση, το  στέρνο και τις
πρώτες πλευρές. Από μύες ψηλαφούμε τον μείζων θωρακικό και τον δικέφαλο βραχιόνιο. 

Έξω  δομές:       ψηλαφούμε  το  ακρώμιο,  το  μείζων  βραχιόνιο  όγκωμα,  την  αύλακα  του
δικεφάλου,  το  έλασσον βραχιόνιο όγκωμα. Στην πλήρη έξω στροφή το έλασσον βραχιόνιο
όγκωμα βρίσκεται κάτω από το ακρώμιο. Επίσης μπορούμε να ψηλαφήσουμε τον τένοντα του
υπερακανθίου αν τοποθετήσει το χέρι του σε έκταση, προσαγωγή και έσω στροφή, δηλαδή
πίσω από την οσφύ, 2  cm κάτω από το πρόσθιο χείλος του ακρωμίου. Αν τοποθετήσουμε
παθητικά το  χέρι  σε αυτήν την θέση τότε ψηλαφούμε  τον  ορογόνο θύλακο κάτω από το
πρόσθιο χείλος του ακρωμίου. Τέλος μπορούμε να ψηλαφήσουμε τον δελτοειδή. 

Οπίσθιες  δομές: ψηλαφούμε  την  ωμοπλατιαία  άκανθα,  τις  ακανθώδεις  αποφύσεις της
αυχενικής  και  θωρακικής  μοίρας,  την  άνω και  κάτω  γωνία  της  ωμοπλάτης.  Από  μύες
ψηλαφούμε τον  ανελκτήρα της  ωμοπλάτης,  τον  τραπεζοειδή,  τους  ρομβοειδείς, τον  μείζων
στρογγύλο και τον  πλατύ ραχιαίο. Μπορούμε να ψηλαφήσουμε τον  τένοντα του τρικεφάλου
βραχιονίου μυός και από πρηνή θέση με τον αγκώνα επί τα έσω του ώμου και τον ώμο σε
έσω στροφή τον τένοντα του υπακανθίου κάτω από το έξω χείλος της ωμοπλάτης. 

Μασχαλιαίες δομές: για την ψηλάφηση των δομών στην μασχάλη οι μύες θα πρέπει να είναι
χαλαροί και ο ώμος σε απαγωγή παθητικά 30ο -40ο .  Στο πρόσθιο τοίχωμα ψηλαφούμε τον
μείζων θωρακικό,  οπίσθια  τον  πλατύ ραχιαίο,  τις  πλευρές,  τον  πρόσθιο  οδοντωτό και  την
βραχιόνια αρτηρία

Έλεγχος ενεργητικού- παθητικού εύρους κίνησης της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης

Κάμψη: από καθιστή θέση κάνει ταυτόχρονα και μετά σε κάθε μέλος ξεχωριστά κάμψη στην
γληνοβραχιόνια  άρθρωση.  «Το  φυσιολογικό  εύρος  κίνησης  είναι  170ο κάμψης  και  το
ελέγχουμε από καθιστή, όρθια και ύπτια. Τα γόνατα και τα ισχία βρίσκονται σε κάμψη για να
γίνει ευθειασμός στην οσφυϊκή μοίρα. Αποφεύγουμε την έκταση της σπονδυλικής στήλης και
την ανύψωση της ωμικής ζώνης. Ο ώμος και ο αγκώνας βρίσκονται σε ουδέτερη μηδέν θέση,
το κέντρο του γωνιόμετρου το τοποθετούμε στην κεφαλή του βραχιονίου με τον σταθερό
άξονα παράλληλο στον επιμήκη άξονα του κορμού και τον κινητό βραχίονα στην πλάγια
μέση γραμμή του βραχίονα.» (Κούτρας Γεώργιος, Μαυρομούστακος Σάββας,1996; 45-46)

Εικόνα 117 Γωνιομέτρηση κάμψης
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Καθόμαστε  πίσω  από  τον  ασθενή  και
ακινητοποιούμε  την ωμοπλάτη του από πάνω
σταθεροποιώντας  την  κορακοειδή  απόφυση.
Κάνει ενεργητική κάμψη μέχρι εκεί που μπορεί
και δεν αρχίζει να ‘κλέβει’ την κίνηση από την
ανύψωση των  ώμων  ή  άλλη  αντισταθμιστική
κίνηση.  Στο  τέλος  της  ενεργητικής  κίνησης
κινούμε τον βραχίονα παθητικά και σε όλα το
εύρος  κίνησης  και  ελέγχουμε  το  end feel το
οποίο φυσιολογικά είναι σφικτό και ελαστικό.

                                                          

Σε  διαταραχή  του  ωμοβραχιόνιου  ρυθμού  σταθεροποιούμε  την  ωμοπλάτη.  Περιοριστικοί
παράγοντες της κάμψης είναι  η τάση του οπίσθιου τμήματος του αρθρικού θυλάκου,  του
οπίσθιου τμήματος του κορακοβραχιονίου συνδέσμου και η τάση του ελάσσονα και μείζονα
στρογγύλου,  του  υπακανθίου,  του  πλατύ  ραχιαίου  και  της  στερνοπλευρικής  μοίρας  του
μείζονα θωρακικού. 

Έκταση: ο έλεγχος του εύρους γίνεται από καθιστή, όρθια ή πρηνή θέση. Το φυσιολογικό
εύρος της έκτασης είναι 50ο. Ο ώμος βρίσκεται σε ουδέτερη μηδέν θέση, το αντιβράχιο σε
μέση θέση πρηνισμού- υπτιασμού και ελαφρά κάμψη για να μην μας περιορίζει την κίνηση η
διάταση του δικεφάλου βραχιονίου. Ο κορμός είναι σταθερός και ελέγχουμε την κίνηση της
ωμοπλάτης. Το κέντρο του γωνιόμετρου τοποθετείται στην κεφαλή του βραχιονίου με τον
σταθερό άξονα παράλληλο στον επιμήκη άξονα του κορμού και ο κινητός στην πλάγια μέση
γραμμή του βραχίονα. 

Εικόνα 119 Γωνιομέτρηση έκτασης

Είμαστε πίσω από τον ασθενή και σταθεροποιούμε την ωμοπλάτη. Ο αγκώνας του είναι σε
κάμψη και κάνει έκταση μέχρι όσο μπορεί ή να αρχίσει να βγάζει κίνηση αντισταθμιστικά
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Εικόνα 118 Έλεγχος κάμψης



Η  έκταση  περιορίζεται  από  την  τάση  του
πρόσθιου τμήματος του αρθρικού θύλακα, της
πρόσθιας  μοίρας  του  κορακοειδούς
συνδέσμου,  την  τάση  του  πρόσθιου
οδοντωτού  και  της  κλειδικής  μοίρας  του
μείζονα  θωρακικού.  Στο  τέλος  της  κίνησης
κάνουμε  παθητική  κίνηση  και  σε  όλο  το
εύρος  και  ελέγχουμε  το  end feel το  οποίο
φυσιολογικά  πρέπει  να  είναι  σφικτό  και
ελαστική.

     

Απαγωγή:  η  μέτρηση  γίνεται  από  ύπτια,  καθιστή  ή  όρθια  θέση.  Το  φυσιολογικό  εύρος
κίνησης είναι 170ο .Ο ώμος είναι σε ουδέτερη μηδέν θέση κάμψης- έκτασης και σε πλήρη έξω
στροφή. Τοποθετούμε το κέντρο του γωνιόμετρου στο ακρώμιο στην πρόσθια επιφάνεια του
ώμου  ή  στην  οπίσθια  επιφάνεια  αν  είναι  καθιστός  ή  όρθιος  με  τον  σταθερό  βραχίονα
παράλληλο  στον  επιμήκη   άξονα  του  κορμού  και  ο  κινητός  βραχίονας  στην  πρόσθια  ή
οπίσθια μέση γραμμή του βραχίονα. (Κούτρας Γεώργιος,  Μαυρομούστακος Σάββας,1996;
92-25)

                              

Εικόνα 121 Γωνιομέτρηση απαγωγής

Είμαστε  πίσω  από  τον  ασθενή  και
ακινητοποιούμε  την  ωμοπλάτη.  Ο  αγκώνας
βρίσκεται  μια  σε  έκταση  και  μία  σε  μικρή
κάμψη για να ελέγξουμε και τις δύο κινήσεις.
Συνεχίζουμε την κίνηση παθητικά και έπειτα
σε όλο το εύρος και ελέγχουμε και το end feel
το  οποίο  φυσιολογικά  είναι  μαλακό  και
ελαστικό.
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Εικόνα 120 Έλεγχος έκτασης

Εικόνα 122 Έλεγχος απαγωγής



Η  απαγωγή  περιορίζεται  από  την  τάση  του
κάτω τμήματος του αρθρικού , του μέσου και
κάτω  τμήματος  του  γληνοβραχιόνιου
συνδέσμου,  την  τάση  του  πλατύ  ραχιαίου,
μείζονα θωρακικού, ρομβοειδείς και μέση και
κάτω μοίρα τραπεζοειδή. 

 

                                                      

Προσαγωγή: ο  έλεγχος  της  κίνησης  γίνεται  από
καθιστή, όρθια ή ύπτια θέση. Το φυσιολογικό εύρος
κίνησης είναι 75ο . Ο ώμος πρέπει να είναι σε ελαφριά
κάμψη  20ο για  να  γίνεται  προσαγωγή  και  σε  μέση
θέση έσω- έξω στροφής. Τοποθετούμε το κέντρο του
γωνιόμετρου στην πρόσθια επιφάνεια στο κέντρο του
ακρωμίου με τον σταθερό βραχίονα παράλληλο στον
επιμήκη άξονα του κορμού και τον κινητό βραχίονα
πρόσθια στην μέση γραμμή του βραχίονα. 

Είμαστε  πίσω  από  τον  ασθενή
σταθεροποιούμε  την  ωμοπλάτη  και  την
κορακοειδη  απόφυση  .  κάνει  ενεργητικά
προσαγωγή με τον αγκώνα σε θέση κάμψης
και  έκτασης.  Συνεχίζουμε  την  κίνηση
παθητικά και έπειτα σε όλο το εύρος και
ελέγχουμε  και  το  end feel το  οποίο
φυσιολογικά είναι σφικτό και ελαστικό.

                                                         

      

Η προσαγωγή περιορίζεται κυρίως από την
επαφή μυϊκών μαζών ανάμεσα στον κορμό και τον βραχίονα. 

Οριζόντια απαγωγή: η θέση μέτρησης είναι η καθιστή με τον βραχίονα σε απαγωγή 90ο και
ουδέτερη  θέση  έσω-  έξω  στροφής  και  ο  αγκώνας  σε  ελαφριά  κάμψη.  «Το  κέντρο  του
γωνιόμετρου τοποθετείται στο ύψος του ακρωμίου με τον σταθερό βραχίονα παράλληλο στην
ευθεία που ενώνει τα δύο ακρώμια και τον κινητό βραχίονα παράλληλο στην μέση γραμμή
του βραχίονα. Το φυσιολογικό εύρος κίνησης είναι 135ο . Συνεχίζουμε την κίνηση παθητικά
και έπειτα σε όλο το εύρος και ελέγχουμε και το end feel το οποίο φυσιολογικά είναι σφικτό
και ελαστικό.» (Κούτρας Γεώργιος, Μαυρομούστακος Σάββας, 1996; 48)
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Εικόνα 123 Έλεγχος με κάμψη αγκώνα

Εικόνα 124 Γωνιομέτριση 
προσαγωγής

Εικόνα 125 Έλεγχος προσαγωγής



Οι  περιοριστικοί  παράγοντες  της  είναι  η  τάση  του
πρόσθιου  τμήματος  του  θυλάκου,  του  μείζονα  και
ελάσσονα θωρακικού, του υποπλάτιου και της μακράς
κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου μυός. 

Οριζόντια  προσαγωγή:  ισχύουν  οι  ίδιες  παράμετροι  με  την  οριζόντια  απαγωγή.  Το
φυσιολογικό εύρος είναι 35ο . Συνεχίζουμε την κίνηση παθητικά και έπειτα σε όλο το εύρος
και ελέγχουμε και το end feel το οποίο φυσιολογικά είναι σφικτό και ελαστικό.

                                                          

Οι  περιοριστικοί παράγοντες  είναι
η επαφή των μυϊκών μαζών του βραχίονα με τον θώρακα και η τάση του οπίσθιου τμήματος
του αρθρικού θυλάκου. 

Έξω στροφή: από ύπτια, καθιστή ή όρθια με τον βραχίονα σε απαγωγή 90ο ή 0°.  Ο αγκώνας
σε κάμψη 90ο και το αντιβράχιο σε ουδέτερη θέση υπτιασμού- πρηνισμού. Το κέντρο του
γωνιομέτρου τοποθετείται στο ωλέκρανο με τον σταθερό βραχίονα παράλληλο ή κάθετο στο
έδαφος και τον κινητό βραχίονα παράλληλο στην ωλένη με οδηγό ανατομικό σημείο την
στυλοειδή απόφυση. Το φυσιολογικό εύρος είναι από θέση 0° απαγωγής 60ο και από 90ο

απαγωγή είναι 90ο. Αν είναι ευτραφής μπορεί η μέτρηση να γίνει από απαγωγή 30ο για να μην
εμποδίζεται η κίνηση από την επαφή των μυϊκών μαζών και το φυσιολογικό εύρος είναι 50ο

έξω στροφής.

                                        Εικόνα 128 Γωνιομέτρηση έξω στροφής
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Εικόνα 126 Γωνιομέτρηση οριζόντιας
απαγωγής

Εικόνα 127 Γωνιομέτριση οριζόντιας 
προσαγωγής



Συνεχίζουμε την κίνηση παθητικά και έπειτα σε όλο το εύρος και ελέγχουμε και το end feel
το οποίο φυσιολογικά είναι σφικτό και ελαστικό.

Περιοριστικοί  παράγοντες  της  έξω  στροφής είναι  η  τάση  του
πρόσθιου  τμήματος  του  θυλάκου,  του
γλυνοβραχιονίου  και  κορακοβραχιονίου
συνδέσμου,  του  υποπλάτιου  ,  μείζονα
θωρακικού,  πλατύ  ραχιαίου,  μείζονα
στρογγύλου και πρόσθιου οδοντωτού μυός.

                                                         

   

Έσω στροφή:  η μέτρηση γίνεται  με τις  ίδιες  παραμέτρους  της έξω
στροφής. Το φυσιολογικό εύρος κίνησης είναι 70ο από  θέση 0° απαγωγής και 80ο από θέση
90ο απαγωγής. Αν ο ασθενής είναι ευτραφής μπορεί η μέτρηση να γίνει από απαγωγή 30ο για
να μην εμποδίζεται η κίνηση από την επαφή των μυϊκών μαζών και το φυσιολογικό εύρος
είναι 80ο έσω στροφής. 

Εικόνα 131 Γωνιομέτρηση έσω στροφής

Συνεχίζουμε την κίνηση παθητικά και έπειτα σε όλο το εύρος και ελέγχουμε και το end feel
το οποίο φυσιολογικά είναι μαλακόσφικτό και ελαστικό.
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Εικόνα 129 Έλεγχος έξω στροφής από 0°

Εικόνα 130 Έλεγχος από 90° απαγωγής



Οι  περιοριστικοί
παράγοντες  της έσω στροφής είναι  η  τάση
του  οπίσθιου  τμήματος  του  θυλάκου,  την
τάση  του  υπακανθίου,  ελάσσονα
στρογγύλου, ρομβοειδείς και της μέσης και
κάτω μοίρας του τραπεζοειδή.

                                     

Έλεγχος ενεργητικής- παθητικής κίνησης ωμοπλάτης 

Ανάσπαση: Ο  ασθενής  είναι  σε  καθιστή
θέση.  «Βρισκόμαστε  πίσω από τον  ασθενή
και  σταθεροποιούμε τον θώρακα του πάνω
από τον ώμο με το αντίθετο χέρι μας. Με τον
αντίχειρα  μας  σταθεροποιούμε  τον
ακανθώδη απόφυση του Θ1 σπονδύλου και
κάνει  ανύψωση  του  ώμου.  Έπειτα
ακινητοποιούμε  τον  ώμο  και  κρατάμε  την
εξωτερική  επιφάνεια  του  ώμου  για  να
συνεχίσουμε  την  κίνηση  παθητικά.  Μετά
κινούμε παθητικά το άκρο από την ουδέτερη
μηδέν θέση για να ελέγξουμε όλο το εύρος
παθητικά και  παρατηρούμε το  end feel το
οποίο πρέπει να είναι σφικτό έως μαλακό και ελαστικό.» (Jochen Schomacher, Ola Grimsby,
Freddy Kaltenbor, 2014; 206)
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Εικόνα 132 Έλεγχος έσω στροφής από 90° 
απαγωγή

Εικόνα 133 Έλεγχος έσω στροφής από 0° 
απαγωγή

Εικόνα 134 Έλεγχος ανάσπασης



                                                             
Κατάσπαση:  με  την  ίδια  λαβή  κάνει  ο
ασθενής  ενεργητικά  κατάσπαση  του  ώμου
και μετά συνεχίζουμε την κίνηση παθητικά.
Τέλος ελέγχουμε παθητικά όλο το εύρος από
την ουδέτερη μηδέν θέση και παρατηρούμε
το  end feel το  οποίο  φυσιολογικά  είναι
σφικτό έως μαλακό και ελαστικό. 
                                                              

Απαγωγή:  από  καθιστή  θέση
ακινητοποιούμε  το  στέρνο  του  με  τα
δάκτυλα μας  μπροστά και  τον αντίχειρα
πάνω στις ανώτερες πλευρές. Ο ασθενής
φέρνει προς τα μπροστά τους ώμους του
και μετά πιάνουμε από την ωμοπλατιαία
άκανθα και το ακρώμιο και συνεχίζουμε
την  κίνηση  παθητικά.  Τέλος  κάνουμε
παθητικά την κίνηση σε όλο το εύρος από
την ουδέτερη μηδέν θέση και εξετάζουμε
το  end feel αν είναι σφικτό έως μαλακό
και ελαστικό. 
                                                       
Προσαγωγή: σταθεροποιούμε πάνω από τον
ώμο με τον αντίχειρα να ακινητοποιεί  την
ακανθώδη απόφυση του Θ1 και κινεί τους
ώμους προς τα πίσω. Κρατάμε έπειτα στην
πρόσθια  επιφάνεια  του  ώμου  από  το
ακρώμιο και την κορακοειδή απόφυση και
συνεχίζουμε την κίνηση παθητικά σε όλο το
εύρος. Το  end feel πρέπει να είναι σφικτό
έως μαλακό και ελαστικό. 

                                                        

Άνω στροφή:  από πλάγια θέση ο ασθενής
και  εμείς  από  μπροστά  του  στηρίζουμε  το  αντιβράχιο  πιάνοντας  την  κάτω  γωνία  της
ωμοπλάτης με το ένα χέρι και με το άλλο πιάνουμε πάνω από το ακρώμιο. Κάνει παθητικά
άνω στροφή της ωμοπλάτης καθώς η κίνηση αυτή δεν μπορεί να απομονωθεί ενεργητικά. Το
end feel πρέπει να είναι σφικτό έως μαλακό και ελαστικό.
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Εικόνα 135 Έλεγχος κατάσπασης

Εικόνα 136 Έλεγχος απαγωγής

Εικόνα 137 Έλεγχος προσαγωγής



Κάτω στροφή:  με την ίδια λαβή κάνουμε κάτω στροφή της ωμοπλάτης.  Το ίδιο  end feel
πρέπει να εμφανίζεται και σε αυτήν την κίνηση. 

      

Εικόνα 138 Άνω- Κάτω στροφή παθητικά

Τεχνικές κινητοποίησης της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης

Έλξη: από καθιστή ή ύπτια θέση ακινητοποιούμε την ωμοπλάτη και
τοποθετούμε  το  άλλο  μας  χέρι  κάτω  από  την  μασχάλη  έλκοντας
κάθετα  στο  νοητό  επίπεδο  του  ακρωμίου  και  της  κορακοειδούς
απόφυσης  την  κεφαλή  του  βραχιονίου.  Η  τελική  αίσθηση
φυσιολογικά  είναι  σφικτή  και  ελαστική.  Μπορούμε  να
χρησιμοποιήσουμε και μια ζώνη.

                                             

Συμπίεση:  από καθιστή ακινητοποιούμε το έσω χείλος της ωμοπλάτης και πιέζουμε κάθετα
την κεφαλή του βραχιονίου. Tο end feel είναι σκληρό.

Εικόνα 140 Συμπίεση γληνοβραχιόνιας άρθρωσης

             

Ολίσθηση:  ανάλογα με την κίνηση που υπολείπεται  κάνουμε ολίσθηση κεφαλικά,  ουραία,
κοιλιακά και ραχιαία με βάση τον κανόνα κυρτού-κοίλου.

Τεχνικές κινητοποίησης της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
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Εικόνα 139 Έλξη



Έλξη:  από  καθιστή  θέση  κρατάμε  με  τον  αντίχειρα  και  το  μέσο
δάκτυλο  το  ακρώμιο  και  με  τον  δείκτη  ψηλαφούμε  το  μεσάρθριο
διάστημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Ακινητοποιώ το έξω άκρο
της  κλείδας  και  ωθούμε  το  ακρώμιο  προς  τα  έξω  κάθετα.
Σταθεροποιούμε την ωμοπλάτη του με το στήθος μας και την ωθούμε
προς τα έξω. Το end feel είναι σφικτό και ελαστικό.

Συμπίεση: ακινητοποιούμε το στέρνο του και πιέζουμε το ακρώμιο
σε ορθή γωνία. Η τελική αίσθηση πρέπει να είναι σκληρή. 

 

Τεχνικές κινητοποίησης της στερνοκλειδικής άρθρωσης

Έλξη: ακινητοποιούμε το στέρνο του και ψηλαφούμε το μεσάρθριο
διάστημα  της  στερνοκλειδικής  άρθρωσης.  Πιάνουμε  το  έξω
τριτημόριο της κλείδας και ωθούμε προς τα έξω. Το end feel είναι
σφικτό και ελαστικό.

Συμπίεση:  είναι  ίδια  με  την  συμπίεση  της  ακρωμιοκλειδικής
άρθρωσης.

Τεχνικές κινητοποίησης της ωμοπλατοθωρακικής άρθρωσης
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Εικόνα 141 Έλξη 
ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Εικόνα 142Συμπίεση

Εικόνα 143 Έλξη 
στερνοκλειδικής 
άρθρωσης



Ανύψωση: από πλάγια θέση στηρίζουμε τον βραχίονα του στο αντιβράχιο μας και πιάνουμε
με το ίδιο χέρι την κάτω γωνία της ωμοπλάτης. Με το άλλο χέρι πιάνουμε πάνω από το
ακρώμιο. Το end feel είναι σφικτό και ελαστικό. 

                                    Εικόνα 144 Έλξη ωμοπλατοθωρακικής άρθρωσης

Πίεση:  από πλάγια θέση στηρίζουμε το βραχίονα του στο αντιβράχιο μας και πιάνουμε την
ραχιαία  επιφάνεια  της  ωμοπλάτης  και  κρατάμε  το  ακρώμιο  από  πάνω  πιέζοντας  την
ωμοπλάτη κάθετα στο θώρακα. Το end feel είναι σφικτό και ελαστικό.

                                 Εικόνα 145 Πίεση ωμοπλατοθωρακικής άρθρωσης

Έλεγχος μυϊκής δύναμης

Ο  έλεγχος  της  μυϊκής  δύναμης  γίνεται  με  την  εφαρμογή  αντίστασης  από  τον
φυσικοθεραπευτή  για  όλες  τις  κινήσεις  του  ώμου  ενάντια  στην  βαρύτητα.  Τα  μέσα  που
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον έλεγχο της μυϊκής  δύναμης είναι  τα ισοκινητικά
δυναμόμετρα, αλτήρες, ελεύθερα βάρη και τα χέρια του φυσικοθεραπευτή.

Για  την  κάμψη  εφαρμόζουμε  από  καθιστή  θέση  αντίσταση  στο  περιφερικό  τμήμα  του
βραχιονίου  σταθεροποιώντας  την  κλείδα  και  την  ωμοπλάτη.  Ζητάμε  από  τον  ασθενή  να
σηκώσει το χέρι προς τα πάνω με τον αντίχειρα του να δείχνει προς τα πάνω. Σε αυτήν την
κίνηση ελέγχουμε περισσότερο τον δελτοειδή μυ.

Από  καθιστή  ελέγχουμε  επίσης  και  την  μέση  μοίρα  του  δελτοειδή  και  τον  υπερακάνθιο
σταθεροποιώντας το άνω τμήμα της ωμοπλάτης και ασκώντας αντίσταση στο περιφερικό έξω
τμήμα του βραχιονίου. Ζητάμε από τον ασθενή να κάνει απαγωγή του ώμου με την παλάμη
του να δείχνει προς τα κάτω.
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Από  πρηνή  θέση  ελέγχουμε  κυρίως  τον  πλατύ  ραχιαίο  και  τον  μείζων  στρογγύλο.  Με
σταθεροποιημένο  τον  κορμό  εφαρμόζουμε  αντίσταση  στο  περιφερικό  έσω  τμήμα  του
βραχιονίου και του ζητάμε να κάνει έκταση με την παλάμη του να δείχνει προς το ταβάνι.

Από πρηνή επιπλέον ελέγχουμε τον υποπλάτιο ασκώντας αντίσταση στην παλαμιαία 
επιφάνεια του περιφερικού άκρου του αντιβραχίου με σταθερό τον βραχιόνιο και ζητάμε να 
κάνει έσω στροφή κινώντας την παλάμη του προς το ταβάνι.

Από την ίδια θέση ελέγχουμε υπακάνθιο και ελάσσων στρογγύλο με σταθερό τον βραχίονα
και αντίσταση στην ραχιαία επιφάνεια του περιφερικού τμήματος του αντιβραχίου. Ζητάμε
από τον ασθενή να κάνει έξω στροφή κινώντας την ραχιαία επιφάνεια του χεριού του προς το
ταβάνι.

Η οπίσθια μοίρα του δελτοειδή ελέγχεται από πρηνή θέση με τον ώμο σε απαγωγή και τον
αγκώνα σε κάμψη 90ο . Σταθεροποιούμε την ωμοπλάτη και ζητάμε να εκτελέσει οριζόντια
απαγωγή σηκώνοντας τον αγκώνα προς το ταβάνι ενάντια στην αντίσταση που ασκούμε στην
περιφερική οπίσθια επιφάνεια του βραχιονίου.

Για τον έλεγχο του τρικεφάλου από πρηνή θέση ασκούμε αντίσταση στην ραχιαία επιφάνεια
του περιφερικού αντιβραχίου με σταθερό τον ώμο. Εκτελεί έκταση του αγκώνα κινώντας την
ραχιαία επιφάνεια της άκρας χείρας προς το ταβάνι. 

Από  ύπτια  θέση  εξετάζουμε  τον  μείζων  θωρακικό,  τον  πλατύ  ραχιαίο  και  τον  μείζων
στρογγύλο σταθεροποιώντας την ωμοπλάτη και ασκώντας αντίσταση στο περιφερικό άκρο
του βραχιονίου. Ζητάμε από τον ασθενή να κάνει προσαγωγή με την παλάμη κάτω. 

Από την ίδια θέση με τον ώμο σε απαγωγή και τον αγκώνα σε κάμψη 90 ο ελέγχουμε τον
μείζων  θωρακικό  σταθεροποιώντας  τον  αντίθετο  ώμο  και  ζητώντας  από  τον  ασθενή  να
τραβήξει  τον  βραχίονα  του μπροστά από το  σώμα προς  τον  αντίθετο  ώμο ενώ ασκούμε
αντίσταση στην περιφερική πρόσθια επιφάνεια του βραχιονίου. 

Τέλος από καθιστή θέση ελέγχουμε τον δικέφαλο βραχιόνιο έχοντας σταθερό το βραχιόνιο
και  ασκώντας  αντίσταση  στην  παλαμιαία  επιφάνεια  του  περιφερικού  αντιβραχίου  για  να
κινήσει την παλάμη του προς τον ώμο. 

Επίσης ελέγχουμε την δύναμη των μυών της ωμοπλάτης επίσης σε όλες τις κινήσεις που 
εκτελεί.

Εικόνα 146 Κατάσπαση και άνω στροφή  ωμοπλάτης
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ωμοπλάτης



 

                            

Εικόνα 148 Προσαγωγή ωμοπλάτης                         Εικόνα 149 Κάτω στροφή ωμοπλάτης

Έλεγχος αντανακλαστικών

Αντανακλαστικό είναι μια ακούσια αντίδραση σε ένα ερέθισμα και απαιτείται άθικτη νευρική
οδός. Ο έλεγχος των αντανακλαστικών εξετάζει την κινητική και αισθητική οδό. 

Τα  εν  τω  βάθει  τενόντια  αντανακλαστικά εκλύονται  από  τον  ερεθισμό  μιας  άθικτης
μυοτενόντιας μονάδας βαθιά κάτω από το δέρμα. Εξετάζονται για την ύπαρξη βλάβης βαθιά
στον  κατώτερο  κινητικό  νευρώνα  (  περιφερικά  του  νωτιαίου  μυελού).  Αυτός  ο  τύπος
νωτιαίου αντανακλαστικού προκαλείται  στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού από ένα τοπικό
ερέθισμα (π.χ. επίκρουση τένοντα) και προκαλεί αδρή, γρήγορη κίνηση χωρίς συμμετοχή του
φλοιού  του  εγκεφάλου.  Για  αυτήν  την  εξέταση  γίνεται  επίκρουση  3-5  φορές  με  ένα
εξεταστικό σφυρί στον τένοντα που εξετάζουμε, τον οποίο τον έχουμε σε διάταση. 

Το φυσιολογικό αντανακλαστικό κατά την επίκρουση του τένοντα είναι:

 του δικεφάλου βραχιονίου μυός (Α5,Α6)  κάμψη του αγκώνα
 του βραχιονοκερκιδικού (Α5,Α6)  κερκιδική απόκλιση
 του τρικεφάλου βραχιονίου μυός (Α7) έκταση του αγκώνα

Τα  επιπολής αντανακλαστικά εκλύονται  από ερεθισμό του δέρματος με ελαφρά θωπεία με
αιχμηρό αντικείμενο σε περιοχές όπου ο νωτιαίος μυελός ρυθμίζει την κίνηση. 

 Ειδικές δοκιμασίες        

Σύμφωνα  με  την  έρευνα  των  Hegedus E.,  2012;46:964-978 και  Hegedus E.,  Goode A.,
Cambell S., Morin A., Tamaddoni M., Moorman III C., Cook C. ,2008;42:80-92 και Çalıs M¸
Akgün K,  Birtane M,  Karacan I,  Çalıs H¸  Tüzün F.,  2000;59:44–4744,   οι  δοκιμασίες
αξιολόγησης ως προς την ακρίβεια τους και την χρησιμότητας τους είναι ως εξής. 

Test: υπακρωμιακή προστριβή Sensitivity/ specificity

Neer test 39-89/  31-98

Hawkins- Kennedy test 72-95/ 31-78
90



Painful arc 10-71/ 47-81

Cross-body adduction 23-82/ 28-82

Speed test 33-69/ 56-70

Drop arm 8-27/ 77-100

empty can 25-44/ 67-90

Infraspinatus test 25-42/ 69-90

Yergason’s test 10-88/ 86-96

Yocum test 78/ not reported

Tests: στροφικό πέταλο Sensitivity/ specificity

Supraspinatus/ Jobe empty can test 41-89/ 50-98

Lift-off test 17-92/ 60-98

Speed/ Gilcreest palm-up test 40-63/ 35-75

Neer test 59-83/ 47-51

Hawkins-Kennedy test 69-88/ 43-48

External rotation lag sign 69-98/ 72-98

Internal rotation lag sign 75-97/ 96

Rent test 73-96/ 66-97

Napoleon sign 25-69/ 98

Drop arm 10-35/ 88-98

Supine impingement sign 97/9 

Drop sign 21/92

Infraspinatus test 51/84

Cross- body adduction 23/81

Painful arc 76/62

Bear-hug test 60/92

Belly press test 40/98

Full-can test 86/57

Hornblower’s test 95/92

Belly-off test 38/ non reported

91



Tests: επιχείλιου χόνδρου Sensitivity/ specificity

 O’ Brien test 47-99/ 11-98

Anterior slide test 5-78/ 84-93

Crank test 13-81/ 67-88

Relocation/Jobe relocation test 36-75/ 40-63

Speed test 6-68/ 67-98

Biceps tenderness test 25-68/ 52-80

Yergason’s test 12-43/ 79-98

Neer test 33-50/ 52-60

Hawkins- Kennedy test 50-68/ 31-67

Pain provocation test 15-98/ 86-90

Compression rotation test 24-26/ 76-98

Anterior apprehension test 30/63

Biceps load test 90-91/ 97

Fulcrum test 83/40

Forced shoulder abduction/ Komuro test 67/67

Clunk test 44/68

Ellmar’s test 42/63

Abduction inferior stability 29/90

Biceps tension test 33/78

Jerk test 25/80 

Painful arc test 21/73

Sulcus sign 17/93

SLAPrehension 88/ non reported

Kim test 80/94

Ρήξη επιχειλίου και παθολογία 
δικεφάλου βραχιονίου

Sensitivity/ specificity

Speed test 69/60

Hourglass test 98/ non reported
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SLAP or biceps speed test 90/13.8

Test: πρόσθια αστάθεια Sensitivity/ specificity

Relocation/ Jobe relocation test 30-81/ 54-90

Apprehension 50-72/ 56-96

Anterior release/ surprise test 8.3-58.6/0.09-0.37

Anterior drawer test 28-53/ 71-85

Προσθιο-οπίσθια αστάθεια με ρήξη 
υπερακανθίου (SLAC lesion)

Sensitivity/ specificity

Load and lift test 98/ non reported

Anterior-superior SLAP test 95/ non reported

Active compression O’Brien test 88/ NR

Kibler test 93/NR

Whipple test 100/NR

Ακρωμιοκλειδική άρθρωση Sensitivity/ specificity

Active compression/O’Brien test 1.6-23.1/0.08-0.93

AC resisted extension test 72/85

Cross-body adduction test 77/79

Neer test 57/41

Hawkins- Kennedy test 47/45

Painful arc test 50/47

Drop-arm test 35/72

Speed test 24/71

Paxino test 79/50

Pain with palpation 96/10

   

Δοκιμασία  πρόσθιας  και  οπίσθιας  μετατόπισης:  «απο
καθιστή ή ύπτια θέση τοποθετούμε τους αντίχειρες μας
πίσω από την κεφαλή του βραχιονίου και τα δάκτυλα μας
στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου. Το χέρι του ασθενούς
αναπαύεται πάνω στον μηρό του. Ωθούμε την βραχιόνια
κεφαλή μέσα στην ωμογλήνη για να έρθει  σε ουδέτερη
μηδέν θέση και  την μετατοπίζουμε προς τα εμπρός και
πίσω  για  να  ελέγξουμε  την  αστάθεια  της  άρθρωσης.»

93Εικόνα 150 Πρόσθια- οπίσθια 
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(Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 693) .«Την εφαρμόζουμε συνήθως όταν εμφανίζει πόνο
στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου. Φυσιολογικό εύρος θεωρείται μέχρι 25% του μεγέθους
της  βραχιόνιας  κεφαλής.  Σε  1ου βαθμού αστάθεια  η κεφαλή κινείται  25-50 % προς  κάθε
κατεύθυνση,  σε  2ου βαθμού  πάνω  από  50%  με  αυτόματη  ανάταξη  όταν  σταματήσει  η
εφαρμογή δύναμης και σε 3ου βαθμού πάνω από 50% χωρίς αυτόματη ανάταξη με εξάρθρωση
της κεφαλής. Η δοκιμασία είναι θετική με βάση τον συνδιασμό της χαλαρώτητας και της
αναπαραγωγής των συμπτωμάτων.» ( Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin,
2009; 266).

Δοκιμασία φόβου-πανικού (  Apprehension     test  ):«   εξετάζει την πρόσθια αστάθεια του ώμου. Η 
δοκιμασία είναι θετική αν από ύπτια θέση με τον ώμο σε απαγωγή 60ο , 90ο  και 120ο για την 
αξιολόγηση του άνω, μέσω και κάτω γληνοβραχιόνιου συνδέσμου με  πλήρη έξω στροφή 
φαίνεται ο ασθενής να φοβάται ότι θα πάθει εξάρθρημα ή αντιστέκεται σε επιπλέον 
κινητοποίηση αξιολογώντας τον μυϊκό σπασμό είτε τον πόνο. Εφαρμόζουμε με μικρή 
ταχύτητα την έξω στροφή. » (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 693), ( Sandra J. Shultz, 
Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 266)

Εικόνα 151 Apprehension test

Δοκιμασία επανατοποθέτησης (  Relocation     test  ): «  είναι γνωστή και ως δοκιμασία  Fowler ή
Jobe και  αποτελεί  συνέχεια  της  δοκιμασίας  φόβου.  Εξετάζει  την  πρόσθια  αστάθεια.  Από
ύπτια θέση τοποθετούμε τον βραχίονα του σε θέση απαγωγής 90ο. Από την θέση μέγιστης
ανεκτής  έξω στροφής  συμπιέζουμε  την κεφαλή  του  βραχιονίου  μέσα στην ωμογλήνη.  Η
δοκιμασία  είναι  θετική  σε  περίπτωση  μείωσης  του  αισθήματος  φόβου  εξάρθρωσης  του
ασθενή.» (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 693),  ( Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum,
David H. Perrin, 2009; 266)

Εικόνα 152 Relocation test

Πρόσθια συρταροειδής δοκιμασία: «από ύπτια θέση με
τον  ώμο  σε  απαγωγή  80ο -120ο,  κάμψη  20ο και  έξω
στροφή  0°-30ο σταθεροποιούμε  με  το  ένα  χέρι  το
ακρώμιο  και  το  άλλο  υποστηρίζει  τον  βραχίονα  του
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τοποθετώντας  το  ανάμεσα  στον  κορμό  μας.  Έλκουμε  τον  ώμο  (ολίσθηση  του  ώμου)  σε
οπισθιοπρόσθια κατεύθυνση αξιολογώντας την πρόσθια μετατόπιση. Αν κατά την εφαρμογή
ακουστεί κάποιος ήχος μπορεί να έχει γίνει ρήξη του επιχείλιου χόνδρου ή η άρθρωση είναι
πολύ χαλαρή και η κεφαλή ολισθαίνει πάνω από το χείλος της ωμογλήνης.»  (Κωνσταντίνος
Α. Φουσέκης, 2015; 693), (Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 267)

Οπίσθια συρταροειδής δοκιμασία: «από ύπτια θέση με
τον  ώμο  σε  μέση  θέση  απαγωγής  και  30ο κάμψη.
Σταθεροποιούμε  με  το  ένα  χέρι  το  ακρώμιο  και
ασκούμε  προσθιοπίσθια  ολίσθηση  αξιολογώντας  της
οπίσθια  μετατόπιση.  Μπορεί  να  μην εμφανίζει  πόνο
αλλά να είναι εμφανείς η χαλαρότητα και να έχει το
αίσθημα του φόβου για την εξάρθρωση της κεφαλής.»
(Κωνσταντίνος  Α. Φουσέκης,  2015; 694),  (Sandra J.
Shultz,  Peggy  A.  Houglum,  David  H.  Perrin,  2009;
267) 

Δοκιμασία κάτω συρταρωτού (δοκιμασία   Feagin  ):   «από
όρθια θέση με το άνω άκρο σε απαγωγή 90ο πάνω στον
ώμο μας και τεντωμένο τον αγκώνα. Ενώνουμε τα χέρια
μας και έλκουμε ουραία και ελαφρώς προς τα εμπρός το

βραχιόνιο του αξιολογώντας την αστάθεια του και το
υπεξάρθρημα. Η υπερβολική ενδαρθρική κίνηση και ο
φόβος για εξάρθρωση αποτελούν θετικές ενδείξεις της

δοκιμασίας. » (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 694),
(Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin,

2009; 268)                                                                    Εικόνα 155 Δοκιμασία Feagin

Δοκιμασία   Paxinos  :   τοποθετούμε τον αντίχειρα μας στο
οπίσθιο  τμήμα  του  ακρωμίου  και  τον  δείτκη  στην
μεσότητα της κλείδας συμπιέζοντας την. Η δοκιμασία
είναι θετική αν προκληθεί πόνος και είναι ένδειξη για
συνδεσμική κάκωση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.
(Κωνσταντίνος  Α.  Φουσέκης,  2015;  710),  (Sandra  J.
Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 269)

                               

                                                                                          Εικόνα 156  Δοκιμασία Paxinos

Δοκιμασία σημείου αύλακας (  Sulcus     sign  ): «  από όρθια
θέση με το άνω άκρο να κρέμεται χαλαρό. Ψηλαφούμε
με  τον  αντίχειρα  και  τα  δάκτυλα  την  πρόσθια  και
οπίσθια  επιφάνεια  της  βραχιόνιας  κεφαλής  και
έλκουμε  τους  αγκώνες  του ουραία.  Αν παρατηρηθεί
εντομή μεταξύ του ακρωμίου και της κεφαλής τότε η
δοκιμασία  είναι  θετική  για  ουραία  αστάθεια  και
χαλάρωση  του  αρθρικού  θυλάκου.  Η  κίνηση  της
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κεφαλής περιφερικά κάτω από 1 cm είναι βαθμός +1        του σημείου της αύλακας, η κίνηση
περίπου 1 cm είναι +2 και η κίνηση 1,5 cm είναι +3. » (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015;
694), (Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 268) 

Δοκιμασία επιχείλιου χόνδρου (  crank  ):«   από ύπτια θέση
με τον ώμο σε απαγωγή 160ο . τοποθετούμε το ένα μας
χέρι κάτω από τον ώμο του και το άλλο στο βραχιόνιο
και  εφαρμόζουμε  πρόσθια  δύναμη  κάτω  από  την
κεφαλή του βραχιονίου με ταυτόχρονη έξω στροφή του
ώμου. Η δοκιμασία είναι θετική αν ακουστεί ένας ήχος
προστριβής  ή  αν  εμφανίζεται  πόνος  κατά  την  έξω
στροφή.  Η  δοκιμασία  αυτή  ελέγχει  την  ακεραιότητα
του  επιχείλιου  χόνδρου.  »  (Κωνσταντίνος  Α.
Φουσέκης,2015;  704),  (Sandra  J.  Shultz,  Peggy
Εικόνα 158 Crank

A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 269)

Δοκιμασία    Jerk     sign  : «  από καθιστή ή όρθια θέση με
το  βραχίονα  σε  κάμψη  90ο και  προσαγωγή  με  τον
βραχίονα  προς  τον  αντίθετο  ώμο.  Πιάνουμε  τον
αγκώνα  του  ασθενή  και  ασκούμε  προσθιοοπίσθια
δύναμη στο βραχιόνιο συνεχίζοντας την προσαγωγή
του  ώμου  παθητικά.  Η  δοκιμασία  είναι  θετική  αν
εμφανιστεί  πόνος  στην  προσαγωγή  ή  αναπαραχθεί
ήχος.  Ελέγχει  την  ουραία  αστάθεια  του  ώμου.»
(Κωνσταντίνος  Α.  Φουσέκης,  2015;  694),
Εικόνα 159  Jerk sign

 (Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 268) 

Cross     arm     adduction     stress     test  :  «  από  καθιστή  θέση
τοποθετεί το χέρι του στον αντίθετο ώμο με τον αγκώνα
στο ύψος του ώμου.  Γίνεται  οριζόντια προσαγωγή και
εφαρμόζουμε  δύναμη  με  ουραία  κατεύθυνση  για
μεγαλύτερη συμπίεση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.
Η  δοκιμασία  είναι  θετική  αν  εμφανιστεί  πόνος  ή
ευαισθησία στην παθητική κίνηση.» (Κωνσταντίνος  Α.
Φουσέκης,  2015;  710),  (Sandra  J.  Shultz,  Peggy  A.
Houglum, David H. Perrin, 2009; 270)

Δοκιμασία  στερνοκλειδικής  άρθρωσης: από  ύπτια  θέση  πιάνουμε  το  έσω  τριτημόριο  της
κλείδας και το κινούμε πάνω, κάτω, εμπρός και πίσω. Η υπερβολική κίνηση, η χαλαρότητα
και ο πόνος σε σύγκριση με την υγιή πλεύρα αποτελούν θετικές ενδείξεις της δοκιμασίας. 
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Δοκιμασία  απομόνωσης  υπερακανθίου  (  empty     can     test  ):  «  από  όρθια  ή  καθιστή  θέση  ο
ασθενής έχει του ώμους σε απαγωγή 90ο και οριζόντια προσαγωγή 30ο με έσω στροφή του
ώμου ώστε οι αντίχειρες του να δείχνουν προς τα κάτω. Ασκούμε φόρτιση ουραία και του
ζητάμε να κρατήσει την θέση του ενάντια στην αντίσταση μας. Σε αδυναμία του ασθενή να
διατηρήσει αυτήν την θέση σε σχέση με τον υγιή ώμο υποδηλώνει πιθανή αδυναμία ή ρήξη
του υπερακανθίου. » (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 677), (Sandra J. Shultz, Peggy A.
Houglum, David H. Perrin, 2009; 270)

Εικόνα 161 Empty can test

Δοκιμασία  απομόνωσης  υπερακανθίου  (  empty     can  -    full  
can     test  ):   «από όρθια ή καθιστή θέση ο ασθενής έχει του
ώμους σε απαγωγή 90ο και οριζόντια προσαγωγή 30ο με
έσω στροφή του ώμου ώστε οι αντίχειρες του να δείχνουν
προς τα κάτω ή με τους αντίχειρες να δείχνουν προς τα
πάνω (full can). Ασκούμε φόρτιση ουραία και του ζητάμε
να κρατήσει την θέση του ενάντια στην αντίσταση μας.
Πόνος  ή  αδυναμία  μπορεί  να  οφείλεται  σε  ρήξη  του
υπερακανθίου μυός. Μπορεί να είναι θετική η δοκιμασία
και σε κάκωση του υπερπλάτιου νεύρου. Η δοκιμασία  full can  ελέγχει και τον δικέφαλο
βραχιόνιο μυ. 

Έλεγχος  υπερακανθίου  (  drop     arm  ):  «  από  καθιστή  ή
όρθια θέση του ασθενή με τους ώμους σε απαγωγή 90ο.
Βρισκόμαστε πίσω από τον ασθενή και του ζητάμε να
κάνει  ενεργητικά  αργά  προσαγωγή  στον  ώμο  (να
κατεβάσει  το χέρι  στην ουδέτερη μηδέν θέση) για να
γίνει έκκεντρη σύσπαση. Η δοκιμασία είναι θετική σε
περίπτωση  αδυναμίας  του  ασθενούς  να  ελέγξει  την
επαναφορά  του  άνω  άκρου  και  εμφανίζει  πόνο.  »
(Κωνσταντίνος  Α.  Φουσέκης,  2015;  677),  (Sandra  J.
Shultz,  Peggy  A.  Houglum,  David  H
Εικόνα 163 Drop arm

. Perrin, 2009; 270)

Δοκιμασία  ενεργητικής  προστριβής:  «από  όρθια  ή
καθιστή θέση κάνει  ενεργητικά απαγωγή του ώμου ή
κάμψη  σε  πλήρες  εύρος  και  ελέγχουμε  αν  υπάρχει
επώδυνο τόξο από προστριβή των επώδυνων δομών. Η
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δοκιμασία είναι θετική αν αναφέρει πόνο στο μέσο της τροχιάς της κίνησης. » (Sandra J.
Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 271)

Δοκιμασία  προστριβής    Neer  :  «  ο  ασθενής  κάνει
κάμψη του ώμου με τον αγκώνα σε έκταση και το
αντιβράχιο σε υπτιασμό ενάντια σε αντίσταση που
ασκούμε  στην  κάμψη.  Η  δοκιμασία  ελέγχει  τους
τένοντες  του  υπερακανθίου  και  του  δικεφάλου
βραχιoνίου και τον υπακρωμιακό ορογόνο θύλακο
μεταξύ του πρόσθιου τμήματος του ακρωμίου και
του μείζωνος βραχιονίου ογκώματος.  Είναι θετική
όταν  εμφανίσει  ο  ασθενής  πόνο  στην περιοχή  του
ακρωμίου. » (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 669), (Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum,
David H. Perrin, 2009; 271)

Δοκιμασία    Hawkins  -  Kennedy  :  «  από  καθιστή  ή  όρθια
θέση με τον ώμο σε κάμψη 90ο κάνουμε έσω στροφή
και  οριζόντια  προσαγωγή.  Ελέγχουμε  με  αυτήν  την
δοκιμασία τον τένοντα του υπερακανθίου ενάντια στον
ακρωμιοκορακοειδή  σύνδεσμο  και  είναι  θετική  αν
εμφανίσει πόνο. » (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015;
669), (Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H.
Perrin, 2009; 271)

Δοκιμασία  ανακούφισης  από  την  προστριβή: «ο
ασθενής επαναλαμβάνει την δοκιμασία ενεργητικής
προστριβής  3-5  φορές  και  εντοπίζουμε  το  σημείο
από  το  οποίο  ξεκινάει  το  επώδυνο  τόξο  και  την
ένταση του πόνου.  Επαναλαμβάνει  την δοκιμασία
ακόμα μία φορά και στο σημείο έναρξης του πόνου
κάνουμε  ουραία  ολίσθηση  αν  ελέγχουμε  την
απαγωγή ή προς  τα πίσω και  κάτω αν ελέγχουμε
την κάμψη.  Αν φύγει  ο  πόνος  στο  σημείο  εκείνο
τότε οφείλεται σε κάποιο έλλειμμα των συσταλτών
ιστών. Αν δεν φύγει εντελώς ή δεν φύγει καθόλου ο πόνος τότε μπορεί να οφείλονται τα μη
συσταλτά στοιχεία. » (Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 272)

Δοκιμασία   Speed  :   «από όρθια ή καθιστή θέση με τον
ώμο σε κάμψη 90ο και τον αγκώνα σε έκταση με το
αντιβράχιο  σε  υπτιασμό  και  στη  συνέχεια  με  το
αντιβράχιο σε πρηνισμό. Προσπαθεί να κάνει κάμψη
ενάντια στην αντίσταση που ασκούμε για τον έλεγχο
του τένοντα  του δικεφάλου βραχιονίου  μυός.  Αν ο
ασθενής  αδυνατεί  να  κάνει  την  κίνησης  μπορεί  να
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έχει  υποστεί  ρήξη  ο  μυς.  Αν  προκαλεί  η  δοκιμασία  πόνο  τότε  μάλλον  οφείλεται  σε
τενοντοπάθεια.»   (Κωνσταντίνος  Α.  Φουσέκης,  2015;  705),  (Sandra  J.  Shultz,  Peggy  A.
Houglum, David H. Perrin, 2009; 272)

Δοκιμασία    Ludington  :   «από  καθιστή  θέση  ο
ασθενής  τοποθετεί  τα  χέρια  του  πίσω  από  το
κεφάλι  και  τα  αφήνει  να  χαλαρώσουν.  Εμείς
βρισκόμαστε πίσω από τον ασθενή και ψηλαφούμε
την αύλακα του δικεφάου βραχιονίου  μυός.  Του
ζητάμε  να  συσπάσει  εναλλασσόμενα  τους  δύο
δικεφάλους.  Η δοκιμασία  εξετάζει  την  ρήξη του
τένοντα  της  μακράς  κεφαλής  του  δικεφάλου
βραχιονίου μυός και είναι θετική όταν μπορούμε
στο υγιές χέρι να ψηλαφήσουμε τον τένοντα ενώ
στο προσβεβλημένο όχι.» (Sandra J. Shultz, Peggy
A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 273)

Δοκιμασία   Yergason  : «από καθιστή ή όρθια θέση με
τον  αγκώνα  σε  κάμψη  90ο και  το  αντιβράχιο  σε
πρηνισμό  ασκούμε  αντίσταση  στην  κίνηση  του
υπτιασμού και  του ζητάμε να κάνει  υπτιασμό και
έξω στροφή του ώμου.  Η δοκιμασία  εξετάζει  την
τενοντίτιδα και την αστάθεια της μακράς κεφαλής
του δικεφάλου βραχιονίου μυός και είναι θετική αν
εμφανιστεί  πόνος  στην  αύλακα  του  δικεφάλου
βραχιονίου  μυός  και  αστάθεια  στην  πρόσθια
επιφάνεια του ώμου. Εάν έχει ρήξη του εγκάρσιου
βραχιονίου  συνδέσμου  τότε  μπορεί  να  ακουστεί
ένας  ήχος  ή  να  ψηλαφηθεί  ο  τένοντας  καθώς  κινείται  πάνω  από  το  έλασσον  βραχιόνιο
όγκωμα προς υπεξάρθρημα. » (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 686), (Sandra J. Shultz,
Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009; 273)

Δοκιμασία σύγκαμψης του μείζονα θωρακικού: «από
ύπτια θέση με τα χέρια του πίσω από το κεφάλι και
τον βοηθάμε να ανοίξει τους ώμους του έτσι ώστε
να ακουμπήσουν  οι  αγκώνες  του  στο  κρεβάτι.  Η
δοκιμασία  αξιολογεί  την  ανελαστικότητα  του
μείζωνα  θωρακικού  μυός  η  οποία  μπορεί  να
επηρεάσει την προστριβή του ώμου και είναι θετική
αν δεν φτάνουν τα χέρια στο κρεβάτι. » (Sandra J.
Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, 2009;
273)
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Δοκιμασία    Anterior     slide  : «από όρθια θέση με τον ώμο σε
έκταση  και  τον  αγκώνα  σε  κάμψη  σταθεροποιούμε  την
ωμοπλάτη με το ένα χέρι από πάνω και με το άλλο ασκούμε
πρόσθια  και  άνω  δύναμη  συμπιέζοντας  τον  αγκώνα  ενώ
ταυρόχρονα  κάνει  ενεργητικά  έκταση  του  ώμου.  Η
δοκιμασία είναι θετική όταν προκληθεί πόνος και ήχος και
υποδηλώνει ρήξη του επιχείλιου χόνδρου τύπου  SLAP.  »
(Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 704)

Δοκιμασία Ο’    Brien  :  «  από καθιστή ή όρθια θέση με
τον ώμο σε κάμψη 90ο και 20ο οριζόντιας προσαγωγής
και τον αγκώνα μία σε υπτιασμό και μία σε πρηνισμό.
Από αυτές τις  θέσεις  ασκούμε ουραία δύναμη .  Εάν
εμφανίσει  πόνο στην δοκιμασία με το αντιβράχιο σε
πρηνισμό  ενώ  με  το  αντιβράχιο  σε  υπτιασμό  δεν
πονάει τότε η δοκιμασία είναι θετική και υποδηλώνει
παθολογία του επιχείλιου χόνδρου.» (Κωνσταντίνος Α.
Φουσέκης, 2015; 686)

Δοκιμασία  ελέγχου  υπακανθίου  μυός:«  από  όρθια  ή
καθιστή θέση με τον ώμο σε προσαγωγή και έσω στροφή
45° και τον αγκώνα σε κάμψη 90° κάνουμε έσω στροφή
του  ώμου  στην  οποία  ο  ασθενής  αντιστέκεται.  Η
δοκιμασία είναι θετική σε περίπτωση που δεν μπορεί να
διατηρήσει  την  θέση  και  πονάει.»  (Κωνσταντίνος  Α.
Φουσέκης, 2015; 678)

                

                                                                                               Εικόνα 174 Έλεγχος υπακανθίου

Hornblower  ’  s     Sign   (  Patte     test  ):   «από όρθια θέση με τον
ώμο σε απαγωγή 90ο και τον αγκώνα κάμψη 90ο εκτελεί
έξω στροφή του ώμου ενάντια στην αντίσταση που του
δίνουμε. Η δοκιμασία ελέγχει τους μύες του στροφικού
πετάλου και κυρίως τον ελάσσονα στρογγύλο και είναι
θετική  εάν  εμφανίσει  πόνο  ή  αδυναμία.»
(Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 678)
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                                                                                         Εικόνα 175 Hornblower's- Patte test

Δοκιμασία ελέγχου υποπλάτιου μυός (  Lift  -  off     sign  ): «  από
όρθια θέση με τους ώμους σε έσω στροφή και προσαγωγή
με την ραχιαία επιφάνεια της άκρας χείρας να ακουμπάει
στην  οσφύ.  Από  αυτήν  την  θέση  προσπαθεί  να
απομακρύνει το χέρι του. Η δοκιμασία είναι θετική αν δεν
μπορεί να εκτελέσει την κίνηση. Εάν εμφανίζει ανώμαλη
κίνηση της ωμοπλάτης μπορεί να υπάρχει  και  αστάθεια
της. » (Κωνσταντίνος Α. Φουσέκης, 2015; 686)

                                                                               Εικόνα 176 Lift-off sign

Subacromial     injection     test  : «  γένεται ένεσα 10cc lidocaine
στον υπακρωμιακό χώρο ακριβώς κάτω από το ακρώμιο με
πρόσβαση από την πρόσθια μεριά. Βρίσκεις την
ακρωμιοκλειδική άρθρωση και το πρόσθιο άκρο του
ακρωμίου και ακριβώς σε εκείνο το σημείο εφαρμόζεται η
ένεσα. Εφαρμόζεται και έλξη για να αυξηθεί το κενό στον
υπακρωμιακό χώρο. Δεν γίνεται απευθείας σε τένοντα ή
στην γληνοβραχιόνια άρθρωση. Αν οι ασθενείς εμφανίσουν
30 λεπτά μετά μείωση του πόνου και σχεδόν πλήρη
βελτίωση του παθητικού και ενεργητικού εύρους κίνησης
τότε το τεστ είναι θετικό αν δεν έχουν επασβεστώσεις (όπου
θα φανεί από ακτινογραφίες και μαγνητική) και διαχωρίζει
το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής από άλλες παθήσεις
. »(Çalıs M¸ Akgün K, Birtane M, Karacan I, Çalıs H¸ Tüzün
F., 2000;59:44–4744)

Arm     squeeze     test  :    «αν πιέσoυμε το μέσο τριτημόριο
του βραχιονίου (περιοχή δικέφαλου και τρικέφαλου
βραχιόνιου) στο μέλος που παραπονιέται ο ασθενής
ότι πονάει με την κατάλληλη δύναμη για να ασκηθεί
συμπίεση στο δέρμα, υποδόρια και  τον μυ μπορεί να
προκαλέσει μια έντονη αντίδραση τοπικού πόνου μόνο
όταν ο ασθενής έχει πίεση αυχενικής ρίζας από Α5
μέχρι Θ1 και όχι όταν ο πόνος οφείλεται σε πάθηση
του ώμου. Στο  μέσο τριτημόριο του βραχιονίου το
μυοδερματικό νεύρο (Α5-Α7), το κερκιδικό νεύρο
(Α5-Θ1), το ωλένιο νεύρο (Α7-Θ1) και το μέσο νεύρο
(Α5-Θ1) είναι σχετικά επιφανειακά και είναι εύκολο να προκαλέσεις πόνο αν συμπιέσεις 
κατάλληλα την περιοχή. Υποθετικά αν υπάρχει πίεση ρίζας από Α5 μέχρι Θ1 τότε ένα ή 
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περισσότερα νεύρα θα εμφανίζουν πόνο. Η περιοχή στoν δικέφαλο και τρικέφαλο βραχιόνιο 
επιλέγηκε γιατί εκεί εμφανίζουν πιο συχνά πόνο οι ασθενείς.» (Gumina S, Carbone S, Albino 
P, Gurzi M., Postacchini F., 2013 22:1558–1563).   

AC     resisted     extension  : «  από καθιστή θέση με τον ώμο σε
κάμψη 90ο και έσω στροφή και τον αγκώνα σε 90ο

κάμψη. Πιάνουμε τον αγκώνα του ασθενή και του
ζητάμε να αντισταθεί στην οριζόντια προσαγωγή.» 
(Hegedus E., Goode A., Cambell S., Morin A.,
Tamaddoni M., Moorman III C., Cook C. ,2008;42:80-
92)

 

Bear     hug  : «  ζητάμε από τον ασθενή να τοποθετήσει την άκρα χείρα του πάσχοντος άνω άκρου
στον αντίθετο ώμο με έσω στροφή στον ώμο. Από αυτήν την θέση κάνουμε έξω στροφή του
ώμου.  Αδυναμία  του  ασθενή  να  διατηρήσει  την  θέση  (σηκώνεται  το  χέρι  από τον  ώμο)
δείχνει ότι το τεστ είναι θετικό. » (Çalıs M¸ Akgün K, Birtane M, Karacan I, Çalıs H¸ Tüzün
F., 2000;59:44–4744)

             

Εικόνα 180 Bear hug            

Belly     off  :   «από όρθια ή καθιστή θέση φέρνουμε παθητικά
τον ώμο σε κάμψη 45ο περίπου και πλήρη έσω στροφή με
τον αγκώνα σε κάμψη και υποστηρίζουμε με το ένα χέρι μας
τον αγκώνα. Με το άλλο χέρι μας φέρνουμε την παλάμη του
στην κοιλιά του. Ζητάμε από τον ασθενή να διατηρήσει την
θέση  αυτή  με  έσω  στροφή  στον  ώμο.  Στην  συνέχεια
αφήνουμε το χέρι μας από τον καρπό του και αν δεν μπορεί
να διατηρήσει το χέρι του στην κοιλιά του τότε το τεστ είναι
θετικό.» (Hegedus E.,  2012;46:964-978)

                                                                                  Εικόνα  181 Belly off

102

Εικόνα 179  AC resisted 
extension



Belly     press  -     Napoleon     sign  :«  ζητάμε  από  τον  ασθενή  να
τοποθετήσει την παλάμη του στην κοιλιά του και να την πιέσει
ενώ  ο  αγκώνας  του  είναι  παράλληλος  με  το  έδαφος  προς
απαγωγή και ο ώμος σε έσω στροφή. Το τεστ είναι θετικό αν ο
αγκώνας μετακινηθεί ραχιαία και ο ώμος πλέον δεν είναι σε έσω
στροφή  αλλά  έρθει  σε  έκταση  και  ο  καρπός  σε  κάμψη   με
αποτέλεσμα να χάνεται η πίεση στην κοιλιά του. » (Hegedus E.,
2012;46:964-978)

                                                                                              Εικόνα 182 Belly press

Biceps     load     II  : «  από ύπτια θέση με τον ώμο σε απαγωγή
120ο και  τον  αγκώνα  σε  κάμψη  90ο ζητάμε  από  τον
ασθενή  να  κάνει  κάμψη  του  αγκώνα  ενάντια  στην
αντίσταση που του ασκούμε.  Το τεστ είναι θετικό αν ο
ασθενής  αναφέρει  πόνο.» (Cleland J,   Childs J,  Fritz J,
Whitman J. 2006;87:1388-95)

 Bony     apprehension  : «  από όρθια ή καθιστή θέση με τον
ώμο σε απαγωγή 45ο και κάνουμε από αυτήν την θέση
έξω στροφή του ώμου. Το τεστ είναι θετικό αν αναφέρει
ο  ασθενής  πόνο.»  (Feleus A.,  Bierma-  Zeinstra S.,
Miedema H., Verhaar J., Koes B. 2008;17:1218-1229).

                                                                                     Εικόνα 184 Bony apprehension

Dynamic     labral     shear  :«    από  όρθια  ή  καθιστή  θέση
κάνουμε κάμψη του ώμου 90ο παθητικά πιάνοντας με
το ένα χέρι από τον καρπό του και με το άλλο ασκούμε
πρόσθια  δύναμη  ολίσθησης  στην  γληνοβραχιόνια
άρθρωση.  Από  αυτήν  την  θέση  κάνουμε  παθητικά
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κάμψη στις 120ο -150ο. Το τεστ είναι θετικό αν αναφέρει πόνο ή αν ακουστεί ήχος-κριγμός. »
(Cleland J,  Childs J, Fritz J, Whitman J. 2006;87:1388-95)

                                                                                           Εικόνα 185 Dynamic labral shear

External     rotation  -   lag     sign  : «  από όρθια θέση και εμείς από πίσω του φέρνουμε τον αγκώνα
στις 90ο κάμψη και 20ο κάμψη στο επίπεδο της ωμοπλάτης (προς απαγωγή) και κάνουμε από
αυτήν την θέση έξω στροφή του ώμου παθητικά.  του ζητάω να κρατήσει αυτήν την θέση και
αν δεν μπορεί να κρατήσει αυτήν την θέση και έρχεται το χέρι σε έσω στροφή τότε το τεστ
είναι  θετικό.»  (Feleus  A.,  Bierma-  Zeinstra  S.,  Miedema  H.,  Verhaar  J.,  Koes  B.
2008;17:1218-1229).

Εικόνα 186 External-internal rotation lag sign

Internal     rotation     lag     sign  : «  από όρθια θέση και εμείς πίσω από τον ασθενή φέρνουμε το χέρι
του σε πλήρη έσω στροφή έτσι ώστε να έρθει το χέρι πίσω από την οσφύ αλλά του κρατάμε
το χέρι να μην ακουμπάει στην οσφύ και του ζητάμε να κρατήσει αυτήν την θέση. Αν δεν
μπορεί να κρατήσει αυτήν την θέση και ακουμπάει το χέρι στην οσφύ τότε είναι το τεστ
θετικό.» (Christopher M. , Richard E. ,Sara P.2005;35: 659-664)

Shoulder     shrug  :   «από όρθια ή καθιστή θέση ζητάμε
από τον ασθενή να κάνει κάμψη 90ο στους αγκώνες
και 90ο απαγωγή των ώμων και να διατηρήσει την
θέση. Το τεστ είναι θετικό αν ο ασθενής δεν μπορεί
να  εκτελέσει  την  κίνηση  και  αντισταθμίζει
σηκώνοντας τους ώμους και γέρνοντας προς την υγιή
πλευρά. » (Menon A., May S.2013;18:354-357)

                                                                                        Εικόνα 187 Shoulder shrug

Upper     cut  : «  από ουδέτερη μηδέν θέση στον ώμο
κάνει κάμψη 90ο στον αγκώνα με υπτιασμό και
κάνει γροθιά. Από αυτήν την θέση του ζητάμε να
κινήσει το χέρι του προς το πιγούνι του γρήγορα
ενάντια στην αντίσταση μας. Το τεστ είναι θετικό
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αν εμφανίσει ο ασθενής πόνο ή ακουστεί επώδυνος
κριγμός.» (Menon A., May S.2013;18:354-357)

                                                                                  
Εικόνα 188 Upper cut

Yocum  :  «  ζητάμε από τον ασθενή να τοποθετήσει
την παλάμη του στον αντίθετο ώμο και να σηκώσει
τον  αγκώνα  του  προς  το  κεφάλι.  Το  τεστ  είναι
θετικό  αν  προκαλείται  πόνος.»  (Manchikanti L.,
Dunbar E., Wargo B., Shah R., Derby R.,Cohen S.)

                                                Εικόνα 189Yocum 

Whipple  :  «  από  καθιστή  ή  όρθια  θέση  κάνουμε  90ο

κάμψη  στον  ώμο  και  προσαγωγή  μέχρι  το  χέρι  να
φτάσει  στον  αντίθετο  ώμο.  Από  αυτήν  την  θέση
ασκούμε  δύναμη  προς  τα  κάτω στον  αγκώνα  και  ο
ασθενής αντιστέκεται στην κίνηση προσπαθώντας να
κρατήσει την θέση. Το τεστ είναι θετικό αν εμφανίσει
πόνο.» (Christopher M. ,  Richard E. ,Sara P.2005;35:
659-664)

                                                                                                            Εικόνα 190 Whipple

Rent     test  :«   από καθιστή ή όρθια θέση με το χέρι να
κρέμεται  ελεύθερο  στο  πλάι  του  ασθενή
ψηλαφούμε κάτω από το ακρώμιο  στην πρόσθια
μεριά.  Κάνουμε   με  τον  αγκώνα  σε  κάμψη  90ο

έκταση και στην συνέχεια έσω και έξω στροφή του
ώμου  για  να  ψηλαφήσουμε  τους  μυς  του
στροφικού  πετάλου.  Το  τεστ  είναι  θετικό  αν
μπορούμε να ψηλαφήσουμε ένα εξόγκωμα ή μια
σχισμή .» (Manchikanti L.,         Dunbar E., Wargo
B., Shah R., Derby R.,Cohen S.)

Fulcrum  :  «  από  ύπτια  θέση  με  τον  ώμο  σε
απαγωγή  90ο τοποθετούμε  την  γροθιά  μας
ανάμεσα  στον  κρεβάτι  και  την  γληνοβραχιόνια
άρθρωση και κάνουμε απαγωγή και έξω στροφή
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του ώμου για  να  ελέγξουμε  στην σταθερότητα  του ώμου.»  (MacDermid J.,  Solomon P.,
Prkachin K. 2006;7:12)

                                                                                                       Εικόνα 192 Fulcrum

Forced     shoulder     abduction  :  «  από  καθιστή  θέση
κάνουμε  παθητικά  πλήρη  απαγωγή  του  ώμου  και
έπειτα  κάμψη  του  αγκώνα.  Το  τεστ  είναι  θετικό  αν
προκαλείται  ή  αν  ανακουφίζεται  ο  πόνος.  »
(Christopher M. , Richard E. ,Sara P.2005;35: 659-664)

                                     

                                                                                    

Clunk  :«   από ύπτια θέση ο ασθενής και εμείς από πίσω
του.  Τοποθετούμε  το  ένα  χέρι  κάτω  από  την
γληνοβραχιόνια  άρθρωση  ανάμεσα  στο  σώμα  του
ασθενούς  και  το  κρεβάτι  και  με  το  άλλο  μας  χέρι
πιάνουμε  τον  αγκώνα  με  τον  ώμο σε  πλήρη  κάμψη.
Ασκούμε  πρόσθια  δύναμη  στην  γληνοβραχιόνια
άρθρωση ενώ κάνουμε  έξω στροφή του ώμου με  το
χέρι που πιάνει τον αγκώνα. Το τεστ είναι θετικό αν
ακουστεί  κριγμός  »  (MacDermid J.,  Solomon P.,
Prkachin K. 2006;7:12)

Kim  :«    από καθιστή θέση σταθεροποιούμε τον ώμο του στις  90ο απαγωγής πιάνοντας τον
αγκώνα του τον  οποίο  έχουμε  σε  90ο κάμψη.  Ασκούμε  συμπίεση με  το  σώμα μας  στην
γληνοβραχιόνια  άρθρωση από τον  αγκώνα  και  με  το  άλλο χέρι  πιάνουμε  τον  δελτοειδή.
Κάνουμε διαγώνια κίνηση του χεριού προς τον αντίθετο ώμο του ενώ με το χέρι που είναι
στον  δελτοειδή  ασκούμε  δύναμη  προς  τα  κάτω  και  μπροστά.  Το  τεστ  είναι  θετικό  εάν
εμφανίσει πόνο και κριγμό. » (Abady A., Rosedale R., Overend T., Chesworth B., Rotondi M.
2014;22: 199-205)

          Εικόνα 195 Kim 

Kibler  :«    από καθιστή θέση με την παλάμη του στην λαγώνια
ακρολοφία. Πιάνουμε από τον αγκώνα του και ασκούμε πρόσθια
και  οπίσθια  δύναμη  στην  οποία  αντιστέκεται  ο  ασθενής  με
σκοπό να  διατηρήσει  την  θέση του.  Το τεστ  είναι  θετικό  αν
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ακουστεί κριγμός και εμφανίσει πόνο.» (Abady A., Rosedale R., Overend T., Chesworth B.,
Rotondi M. 2014;22: 199-205)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η σωστή διάγνωση λόγω της πολυπλοκότητας των αρθρώσεων του ώμου και του αυχένα
αλλά και της σύνδεσης που εμφανίζουν όπως επίσης και της μεγάλης ποικιλίας κακώσεων και
παθήσεων  που  εμφανίζουν  είναι  δύσκολη.  Ωστόσο  υπάρχουν  αρκετά  αξιόπιστα  test και
μέθοδοι τα οποία αν συνδυαστούν μπορούν να διευκολύνουν την δουλεία του εξεταστή και
να τον οδηγήσουν στο σωστό συμπέρασμα.

Είναι απαραίτητη η προσεκτική αξιολόγηση των ασθενών καθώς εύκολα μπορεί να 
παρερμηνευθεί η πηγή που προκαλεί τον πόνο. Είναι συχνό φαινόμενο το να ενοχοποιείται η 
λάθος περιοχή και να δίνεται η λάθος αγωγή στον ασθενή. Από τα παραπάνω άρθρα 
συμπεραίνουμε ότι μέσα από ένα καλό ιστορικό των ασθενών και  μια προσεκτική φυσική 
εξέταση τους από έμπειρα καταρτισμένα άτομα μπορούν να αποτελούν αξιόπιστες μεθόδους  
που θα οδηγήσουν στο σωστό συμπέρασμα. Πολλοί αναφέρουν επίσης χρήσιμη την 
ηλεκτροδιαγνωστική και τα test ελέγχου των νευρικών ριζών. Δυστυχώς σε όλες τις μελέτες 
ελέγχονται διαφορετικά test και μέθοδοι οπότε δεν γίνεται να ξεχωρίσουμε μια μέθοδο ως την
καλύτερη.
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