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Ból szyi, barku i ramienia

Bóle w okolicy szyi i barku s¹ najczêstszymi bólami uk³a-
du kostno-stawowego. Ból w okolicy szyi, trwaj¹cy d³u-
¿ej ni¿ trzy miesi¹ce, odczuwa w którymœ momencie ¿ycia
71% populacji ogólnej. WskaŸnik rozpowszechnienia
punktowego wynosi 9,5% u mê¿czyzn i 13,5% u kobiet.
Czynniki ryzyka to: praca manualna, ciê¿ka praca fizycz-
na, depresja oraz starszy wiek. WskaŸnik rozpowszech-
nienia punktowego bólów w okolicy barku wynosi nato-
miast do 21% u osób doros³ych. Czêstoœæ wystêpowania
i upoœledzenie funkcji zwiêkszaj¹ siê wraz z wiekiem.

Szyja porusza siê niemal stale podczas godzin czuwa-
nia, wykonywane ruchy to zgiêcie, wyprost oraz rotacja
w stawach miêdzykrêgowych i miêdzywyrostkowych
siedmiu krêgów szyjnych wskutek pracy otaczaj¹cych
miêœni. Krêgi te ochraniaj¹ wa¿ne dla ¿ycia struktury
nerwowo-naczyniowe.

Bark sk³ada siê z kilku stawów, w tym stawu ³opatko-
wo-piersiowego, w którym ³opatka œlizga siê po ¿ebrach.
Struktury zbudowane z tkanek miêkkich – torebki, wiê-
zad³a, miêœnie, œciêgna, kaletki i elementy nerwowo-na-
czyniowe – dope³niaj¹ konstrukcjê i pozwalaj¹ na osi¹-
gniêcie znacz¹cej ruchomoœci, która jest wa¿na dla funk-
cji tego stawu. Staw ramienny jest ruchomy, a jego sta-
bilnoœæ jest utrzymywana przez sto¿ek rotatorów. Nie-
stabilnoœæ spowodowana przez wiotkoœæ (wrodzon¹ lub
nabyt¹) lub brak kontroli miêœniowej z powodu bólu jest
czêstym zjawiskiem u pacjentów z problemami dotycz¹-
cymi stawu barkowego.

Staw ³okciowy jest z³o¿onym stawem maziówko-
wym, sk³adaj¹cym siê z dwóch po³o¿onych blisko sie-
bie stawów pomiêdzy koœci¹ ramienn¹ a promieniow¹
i ³okciow¹. Stabilizuj¹ go wiêzad³a i miêœnie.

Ból szyi, barku i ramienia3
Cathy Speed

Wklinowanie sto¿ka rotatorów pod wyrostek barkowy mo¿e wyst¹piæ
przy odwodzeniu ramienia.

Uk³ad stawów tworz¹cych staw barkowy. Zalicza siê tu rów-
nie¿ staw ³opatkowo-¿ebrowy, w którym ³opatka œlizga siê po
¿ebrach.

Miejsca bolesne i promieniowanie bólu w okolicy barku,
ramienia i szyi.
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Ocena kliniczna

Poniewa¿ bóle w okolicy szyi i barku wymagaj¹ szcze-
gó³owej diagnostyki ró¿nicowej, dok³adny wywiad jest
niezwykle wa¿ny dla postawienia w³aœciwej diagnozy
oraz, tam gdzie to mo¿liwe, ustalenia przyczyny. Nale¿y
zebraæ szczegó³owy wywiad na temat oczekiwañ pacjenta,
rêki dominuj¹cej, zawodu, hobby, przesz³oœci medycz-
nej, niepe³nosprawnoœci funkcjonalnej i wczeœniejszych
sposobów leczenia.

G³ównym objawem jest zwykle ból. Dok³adny wywiad
na temat bólu pozwoli ustaliæ okolicznoœci jego pojawie-
nia siê, naturê, miejsce, promieniowanie, charakterysty-
kê w czasie trwania, czynniki powoduj¹ce zaostrzenie lub
z³agodzenie oraz zwi¹zane z nim objawy. Bóle nocne nie
s¹ rzadkie w znacz¹cych stanach patologicznych doty-
cz¹cych tkanek miêkkich, lecz takie bóle powinny nasu-
waæ podejrzenie wystêpowania bólu korzeniowego, zmian
kostnych lub le¿¹cej u pod³o¿a choroby nowotworowej.
Promieniowanie bólu z ramienia lub ³okcia sugeruje, ¿e
jest to ból przeniesiony z szyi lub spowodowany obwo-
dowymi zmianami neurologicznymi. Nale¿y poszukiwaæ
patologicznych objawów neurologicznych i ustaliæ ich
zakres. Os³abienie miêœni mo¿e równie¿ byæ spowodo-
wane bólem lub uszkodzeniem sto¿ka rotatorów.

Inne wa¿ne objawy stawowe to: sztywnoœæ, trzaska-
nie, stukanie, chrupanie lub blokowanie siê. W przypad-
ku artropatii, zaka¿enia czy urazu mo¿e pojawiæ siê obrzêk
wokó³ stawu barkowego lub ³okciowego. W trakcie zbie-
rania wywiadu nale¿y szczególnie wypytaæ o objawy
ogólne, aby wykluczyæ mo¿liwoœæ wystêpowania zaka-
¿enia, choroby nowotworowej lub innej choroby uk³ado-
wej. Czas trwania i progresja objawów wskazuj¹ na ciê¿-
koœæ choroby i s¹ pomocne przy planowaniu leczenia.

W badaniu przedmiotowym nale¿y zlokalizowaæ Ÿró-
d³o bólu oraz oceniæ stopieñ deficytu funkcjonalnego
i wspó³istniej¹ce zaburzenia. Badanie powinno sk³adaæ
siê z dok³adnego ogl¹dania, obmacywania, badania za-
kresu ruchów, testów specjalnych, oceny neurologicznej
i – w uzasadnionych przypadkach – badañ dodatkowych.

Konwencjonalne badania radiologiczne nale¿y wyko-
nywaæ u pacjentów z bólami szyi lub barku, jeœli podej-
rzewa siê zmiany kostne lub chorobê zapaln¹ stawów,
lecz nieprawid³owoœci w obrazie radiologicznym szyi
i barku czêsto nie koreluj¹ z objawami klinicznymi.

Na zdjêciu radiologicznym stawu barkowego (przed-
nio-tylnym i osiowym) mog¹ tak¿e byæ widoczne osteo-
fity pod wyrostkiem barkowym lub zwapnienia sto¿ka
rotatorów. Badanie ultrasonograficzne i rezonans mag-
netyczny s¹ szczególnie przydatne do oceny tkanek miêk-
kich barku i ramienia. Rezonans magnetyczny ma du¿¹
czu³oœæ w wykrywaniu nieprawid³owoœci w kr¹¿kach
miêdzykrêgowych oraz rdzeniu krêgowym, natomiast
tomografiê komputerow¹ nale¿y stosowaæ do badania
koœci.

Œrodkowy i górny bolesny ³uk przy odwodzeniu to objawy od-
powiednio wklinowania (konfliktu ramiennego) i stanu pato-
logicznego stawu barkowo-obojczykowego.

Przebieg korzeni nerwowych odcinka szyjnego krêgos³upa.

Dermatomy ramienia

Korzeñ Os³abienie Odruchy
nerwowy patologiczne

C5 Odwodzenie ramienia Dwug³owy

C6 Prostowanie nadgarstka, Promieniowy
odwracanie, zgiêcie ³okcia

C7 Prostowanie ³okcia, zginanie Trójg³owy
nadgarstka

C8 Zginacze palców Nie do oceny

T1 Odwodziciele palców Nie do oceny

C3C3

C5C5

C5
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C6C6
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Zmiany patologiczne krêgos³upa
szyjnego

Przyczyn¹ bólu w okolicy szyi mog¹ byæ choroby krêgo-
s³upa, mo¿e to byæ ból przeniesiony lub – najczêœciej –
ból mo¿e byæ spowodowany niedok³adnie poznanymi
mechanizmami obci¹¿eñ mechanicznych („mechaniczny”
lub „niespecyficzny” ból w okolicy szyi). Sugeruje go
czêsto wywiad i wystêpowanie lub brak miejscowych
objawów.

Ból w okolicy szyi czêsto wystêpuje w chorobach za-
palnych stawów. Nale¿y w tym przypadku zwróciæ uwa-
gê na mo¿liwoœæ podwichniêcia szczytowo-potyliczne-
go lub podpotylicznego, szczególnie w przypadku reu-
matoidalnego zapalenia stawów. Unieruchomienie z po-
wodu zrastania siê krêgów za pomoc¹ ³¹cz¹cych je syn-
desmofitów wystêpuje w zesztywniaj¹cym zapaleniu sta-
wów krêgos³upa.

Ból korzeniowy zwykle powstaje z powodu wypadniê-
cia kr¹¿ka miêdzykrêgowego w odcinku szyjnym krêgo-
s³upa. Mo¿e on tak¿e byæ spowodowany miejscowym za-
ka¿eniem lub guzem. Wystêpuj¹ typowe objawy neurolo-
giczne, a diagnozê potwierdza badanie MRI. Rehabilita-
cja mo¿e okazaæ siê skuteczna, lecz w niektórych przy-
padkach mo¿e tak¿e byæ konieczny zabieg chirurgiczny.

Odgiêciowy uraz krêgos³upa szyjnego (uraz typu „whi-
plash”) w wyniku szybkiego przyspieszania lub hamo-
wania mo¿na scharakteryzowaæ jako miejscowy lub roz-
lany ból okolicy szyi i ramion ze skurczem miêœni.

Ból miêœniowo-powiêziowy mo¿na scharakteryzowaæ
jako miejscowy ból, który mo¿e byæ wywo³any za po-
moc¹ ucisku punktów spustowych (rozmieszczonych
w obrêbie miêœnia). W leczeniu stosuje siê fizykoterapiê,
akupunkturê punktów spustowych i podawanie trójcy-
klicznych leków przeciwdepresyjnych.

W bólu mechanicznym lub niespecyficznym skutecz-
ne mo¿e byæ ogrzewanie, stosowanie popularnych œrod-
ków przeciwbólowych, niesteroidowych leków przeciw-
zapalnych, plastrów, æwiczeñ i rozci¹gania, a tak¿e ko-
rekcja wad postawy oraz innych czynników wywo³uj¹-
cych. Objawy mog¹ tak¿e ustêpowaæ po podaniu trójcy-
klicznych leków przeciwdepresyjnych (przyjmowanych
na noc), zastosowaniu akupunktury lub miejscowych blo-
kad w okolicy wyrostków krêgowych.

Zmiany patologiczne barku

Uogólniony ból okolicy stawu barkowego

Wiêkszoœæ dolegliwoœci ze strony barku jest spowodo-
wanych zmianami pozastawowymi, najczêœciej choroba-
mi sto¿ka rotatorów (zapaleniem œciêgien i uszkodze-
niem). Przyczyn¹ jest zwykle wklinowanie sto¿ka pod
osteofity pod wyrostkiem barkowym lub niestabilnoœæ.
Ta ostatnia przyczyna jest szczególnie czêsta u osób m³o-
dych i aktywnych. Trwa³e uszkodzenia sto¿ka rotatorów
przyczyniaj¹ siê do powstawania zmian zwyrodnienio-
wych stawu ramiennego (artropatia sto¿ka).

Diagnostyka ró¿nicowa bólu w okolicy szyi

Przyczyny strukturalne
� Ból mechaniczny lub niespecyficzny
� Zapalenie stawów miêdzywyrostkowych lub ich dysfunkcja
� Wypadniêcie kr¹¿ka miêdzykrêgowego

Przyczyny nowotworowe
� Nowotwór pierwotny lub przerzutowy

Przyczyny zapalne
� Reumatoidalne zapalenie stawów
� Spondyloartropatie

Przyczyny infekcyjne
� Zapalenie kr¹¿ka miêdzykrêgowego
� Zapalenie koœci i szpiku
� Ropieñ oko³okrêgos³upowy

Przyczyny miêœniowe
� Polimialgia reumatyczna
� Zapalenie wielomiêœniowe

Przyczyny metaboliczne
� Choroba Pageta

Przyczyny miêœniowo-powiêziowe
� Ból miêœniowo-powiêziowy, fibromialgia

Diagnostyka ró¿nicowa uogólnionego bólu
w okolicy stawu barkowego

Miejsce Zmiany chorobowe

Sto¿ek rotatorów � Zapalenie œciêgien, wklinowanie
� Zwapniaj¹ce zapalenie œciêgna
� Uszkodzenie
� Pêkniêcie ca³kowite

Œciêgno g³owy d³ugiej � Zapalenie œciêgna, wklinowanie
miêœnia dwug³owego � Zwapniaj¹ce zapalenie œciêgna

� Uszkodzenie lub pêkniêcie

Torebka � Bark zamro¿ony

Uk³ad stawów � Niestabilnoœæ stawu ramiennego, uszko-
i otaczaj¹ce miêœnie � dzenia obr¹bka stawowego

Kaletki � Pod wyrostkiem barkowym, pod miêœ-
� niem naramiennym, zapalenie kaletek

Nerwy � Choroby nerwu pachowego, nad³opat-
� kowego, piersiowego d³ugiego, promie-
� niowego, nerwów skórno-miêœniowych,
� splotu ramiennego, ból przeniesiony

Miêœnie � Zespo³y bólowe miêœniowo-powiêziowe
Staw � Zapalenia stawu ramiennego
Inne � Miejscowe zmiany destrukcyjne
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Pacjent zwykle skar¿y siê na rozlany ból stawu, który
pogarsza siê w czasie ruchów wykonywanych nad g³ow¹
oraz w nocy, szczególnie podczas le¿enia na chorej stro-
nie. Badaniem fizykalnym mo¿na stwierdziæ zanik miê-
œni nad- i podgrzebieniowych, objawy wklinowania i ból
przy przeciwstawianiu siê odwodzeniu koñczyny. Przy
znacznym uszkodzeniu sto¿ka wspó³istnieje os³abienie
si³y miêœni. Leczenie ma na celu kontrolowanie bólu
i umo¿liwienie prowadzenia rehabilitacji, w tym zmianê
przyzwyczajeñ ruchowych i wzmocnienie ruchów stawu
barkowego. Kontrolê bólu mo¿na uzyskaæ przez zmianê
rodzaju aktywnoœci ruchowej, ogrzewanie lub oziêbia-
nie okolicy stawu, stosowanie popularnych œrodków prze-
ciwbólowych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych lub wstrzyk-
niêcie glikokortykosteroidu w okolicê pod wyrostkiem
barkowym (czego nale¿y unikaæ u m³odszych pacjentów).
W opornych przypadkach skuteczne jest chirurgiczne
wyciêcie osteofitów z okolicy pod wyrostkiem barkowym.

Zwapniaj¹ce zapalenie œciêgna – jest to odrêbna,
przemijaj¹ca forma uszkodzenia œciêgien sto¿ka rotato-
rów, która zwykle wystêpuje u kobiet w wieku 30–50 lat
i jest zwi¹zana z tworzeniem i resorpcj¹ z³ogów wapnio-
wych w obrêbie sto¿ka. St³umiony ból w stawie barko-
wym przeradza siê nastêpnie w ostry, sta³y ból, czasami
z towarzysz¹c¹ gor¹czk¹. Pacjent wygl¹da na chorego,
chroni chore ramiê, utrzymuj¹c je w rotacji wewnêtrz-
nej, ruchy stawu barkowego s¹ globalnie ograniczone
wskutek bólu. W przewlek³ych przypadkach pacjent zg³a-
sza ci¹g³y ból i mo¿na stwierdziæ objawy zespo³u wkli-
nowania. Za pomoc¹ badañ dodatkowych wyklucza siê
inne przyczyny bólu w okolicy stawu barkowego, ze
wspó³wystêpuj¹cymi objawami ogólnymi. OB i leuko-
cytoza mog¹ byæ podwy¿szone. Na zdjêciu radiologicz-
nym mo¿e byæ widoczne typowe wapnienie, ró¿ne od
wystêpuj¹cego w chorobach stawu.

Leczenie polega na uœmierzaniu bólu za pomoc¹ od-
poczynku i podwieszania chorego ramienia, regularnie
stosowanej krioterapii lub podawania popularnych leków
przeciwbólowych i/lub niesteroidowych leków przeciw-
zapalnych. Kolejnym etapem jest delikatne uruchamia-
nie, a nastêpnie progresywne æwiczenia rozci¹gaj¹ce
i wzmacniaj¹ce. Skuteczne mo¿e byæ konwencjonalne le-
czenie ultradŸwiêkami, falami wstrz¹sowymi wyzwala-
nymi pozaustrojowo, wstrzykniêciem glikokortykostero-
idów w okolicê pod wyrostkiem barkowym ³opatki lub
akupunktur¹ okolic najwiêkszego bólu pod kontrol¹ flu-
oroskopow¹. Je¿eli objawy nie ustêpuj¹, stosuje siê chi-
rurgiczne usuniêcie z³ogów wapniowych.

Bark zamro¿ony, zwany tak¿e zarastaj¹cym zapale-
niem torebki stawu ramiennego, dotyczy 2–3% popula-
cji, lecz rzadko wystêpuje przed 40. rokiem ¿ycia. Czê-
stoœæ wystêpowania mo¿e siêgn¹æ nawet 35% w grupie
chorych na cukrzycê, u których choroba ta ma tak¿e ciê¿-
szy przebieg. Ostry proces zapalny powoduje zapalenie
b³ony maziowej, rozrost tkanki w³óknistej, a nastêp-
nie przykurcz torebki. W pocz¹tkowej fazie wystêpuje
ból w okolicy barku, który czêsto siê nasila w nocy. Ogra-

Obraz rezonansu magnetycznego barku, na którym wi-
doczne s¹ osteofity pod wyrostkiem barkowym oraz
le¿¹ce u pod³o¿a zapalenie œciêgna sto¿ka rotatorów.

Zdjêcie radiologiczne, na którym jest widoczne zwap-
niaj¹ce zapalenie œciêgna.

Przyczyny zamro¿onego barku

Pierwotne
� Idiopatyczne

Wtórne
� Uraz barku (w tym zabieg chirurgiczny)
� Choroby neurologiczne (na przyk³ad pora¿enie po³owicze)
� Cukrzyca (typu 1 i 2)
� Niedoczynnoœæ lub nadczynnoœæ tarczycy
� Choroba serca lub operacja serca
� Choroby p³uc
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niczenie ruchomoœci narasta w fazie zarastania i wch³a-
niania siê, kiedy to ból siê zmniejsza. Zwykle nastêpuje
stopniowa poprawa ruchomoœci, lecz zdrowienie zajmu-
je 12–42 miesi¹ce. Badaniem wykrywa siê bierne i czyn-
ne ograniczenie ruchomoœci w stawie, czêsto niewielki
zanik miêœni nad- i podgrzebieniowych oraz miêœnia
naramiennego, a tak¿e objawy konfliktu barkowego.
W wynikach badañ laboratoryjnych nie stwierdza siê od-
chyleñ od normy. Na podstawie zdjêcia radiologicznego
wyklucza siê zapalenie stawu ramiennego.

Leczenie ma na celu zmniejszenie bólu i polepszanie
funkcji stawu przez stopniowe uruchamianie i æwiczenia
wzmacniaj¹ce. Czêsto stosuje siê popularne leki przeciw-
bólowe, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, nieste-
roidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy
(wstrzykniêcie dostawowe lub dwutygodniowy kurs po-
dawania prednizolonu w dawce 7,5–15 mg) oraz nad³o-
patkow¹ blokadê nerwu. W przypadku braku popra-
wy rozwa¿a siê rozci¹gniêcie stawu lub inny rêkoczyn
w znieczuleniu.

Zapalenia stawu ramiennego – okreœlenie to jest
u¿ywane dla zmian wywo³anych przez chorobê zwyrod-
nieniow¹, choroby zapalne stawów, choroby stawów spo-
wodowane odk³adaniem kryszta³ów oraz infekcyjne za-
palenie stawu. Wszystkie te choroby daj¹ typowe zmia-
ny w badaniach i leczy siê je wed³ug protoko³ów odpo-
wiednich dla ka¿dej z nich, niezale¿nie od umiejscowie-
nia stawowego.

Uszkodzenia obr¹bka (chrz¹stki) stawu ramienne-
go mog¹ byæ przyczyn¹ uporczywego bólu barku i jego
niestabilnoœci, objawy te zwykle pojawiaj¹ siê po urazie,
dyslokacji lub po przepracowaniu. Diagnoza jest trudna,
wymaga wykonania badania rezonansu magnetycznego
lub artroskopii. Leczenie polega na uœmierzaniu bólu
i rehabilitacji, nastêpnie, jeœli to konieczne, mo¿na wy-
konaæ zabieg chirurgiczny.

Przyczyny neurologiczne. Ból barku mo¿e powstaæ
z przyczyn neurologicznych, w tym z powodu ucisku
korzenia nerwowego w zakresie szyi, schorzeñ splotu
ramiennego lub obwodowych schorzeñ nerwów, m.in.
nerwu pachowego, piersiowego d³ugiego, nad³opatkowe-
go, promieniowego lub korzeni skórno-miêœniowych.

Zapalenie splotu ramiennego mo¿e obejmowaæ jedn¹
lub wiêcej czêœci splotu ramiennego. Zwykle jest idiopa-
tyczne, niektóre przypadki s¹ poprzedzone infekcj¹ wi-
rusow¹ (wirusami Herpes zoster i Epsteina–Barr), szcze-
pieniem, urazem mechanicznym lub s¹ zwi¹zane
z chorob¹ autoimmunologiczn¹. Ból w okolicy barku, ra-
mienia i, rzadko, przedramienia rozpoczyna siê nagle,
towarzyszy mu os³abienie oraz zanik miêœni, odstawanie
³opatki i utrata czucia z obszaru zajêtych struktur nerwo-
wo-miêœniowych. Rozpoznanie potwierdza badanie elek-
tromiograficzne. Niesteroidowe leki przeciwzapalne zwy-
kle nie s¹ skuteczne, ulgê natomiast przynosz¹ trójcyklicz-
ne leki przeciwdepresyjne i/lub karbamazepina. Rehabi-
litacjê nale¿y rozpocz¹æ wczeœnie, aby zapobiec usztyw-
nieniu i poprawiæ funkcjê stawu.

Diagnostyka ró¿nicowa bólu w okolicy stawu
³okciowego

Ból w okolicy bocznej stawu
Œciêgno � Zapalenie nadk³ykcia bocznego
Wiêzad³o � Niestabilnoœæ
Kaletka � Zapalenie kaletki g³owy koœci promieniowej
Nerw � Zmiany patologiczne korzenia C6 oraz nerwu

� promieniowego
Koœæ � Aseptyczne zapalenie nadk³ykci (u m³odzie¿y)
Naczynia � Zespó³ bólowy przedramienia

Ból w okolicy przyœrodkowej ³okcia
Œciêgno � Zapalenie nadk³ykcia przyœrodkowego
Wiêzad³o � Uszkodzenie urazowe wiêzad³a pobocznego ³ok-

 ciowego lub niestabilnoœæ
Nerw � Radikulopatia szyjna

� Neuropatia nerwu ³okciowego
Koœæ � Aseptyczne zapalenie nadk³ykcia przyœrodkowego

Ból w okolicy tylnej ³okcia
Œciêgno � Uszkodzenie miêœnia trójg³owego, zerwanie
Kaletka � Zapalenie kaletki maziowej wyrostka ³okciowego
Nerw � Radikulopatia szyjna
Staw � Osteochondroza

� Osteochondroza rozwarstwiaj¹ca
� Choroba zwyrodnieniowa

Koœæ � Aseptyczne zapalenie z poci¹gania

Ból w okolicy przedniej ³okcia
Œciêgno � Zmiany patologiczne œciêgna dystalnego miêœnia

� dwug³owego
Nerw � Radikulopatia krêgos³upa szyjnego

� Nerw poœrodkowy, nerw miêdzykostny przedni
� i zespó³ ciasnoty kana³u ³okciowego

Naczynia � Zespo³y przedzia³ów przedramienia

Ból ca³ego stawu
Staw � Osteochondroza

� Osteochondroza rozwarstwiaj¹ca lub zapalne cho-
� roby stawów

Koœæ � Z³amanie lub z³amanie z przeci¹¿enia

Diagnostyka ró¿nicowa bólu w okolicy ³opatki

� Miejscowy uraz miêœni
� Zespó³ bólowy miêœniowo-powiêziowy
� Zapalenie kaletki pod³opatkowej
� £opatka trzaskaj¹ca
� Pora¿enie nerwu nad³opatkowego
� Ból przeniesiony z krêgos³upa szyjnego lub piersiowego
� Uraz koœci – na przyk³ad z³amanie lub przerzut nowotworowy do

³opatki
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Zespó³ ciasnoty górnego otworu klatki piersiowej
powstaje wskutek kompresji struktur nerwowo-miêœnio-
wych otworu piersiowego górnego, splotu barkowego
i têtnicy podobojczykowej. Jego powstaniu sprzyjaj¹ miej-
scowo zlokalizowane guzy lub nieprawid³owoœci anato-
miczne – takie jak wysoko po³o¿one pierwsze ¿ebro, ¿ebro
szyjne lub pasma w³ókniste. Objawy zespo³u ciasnoty
otworu piersiowego górnego zale¿¹ od tego, która struk-
tura jest uciskana, lecz zwykle nasilaj¹ siê wskutek ciê¿-
kiej pracy obci¹¿aj¹cej koñczynê górn¹. Objawy neuro-
genne zwykle dominuj¹, w tym ból w okolicy barku, pa-
restezje i zanik miêœni. Objawy naczyniowe polegaj¹
zwykle na przemijaj¹cej sinicy, mog¹ powstawaæ zmia-
ny troficzne skóry. Mimo ¿e badania obrazowe (tomo-
grafia komputerowa, rezonans magnetyczny i badania
naczyniowe) s¹ zlecane czêsto, to jednak strukturê bê-
d¹c¹ przyczyn¹ zespo³u rzadko udaje siê zidentyfikowaæ
i leczenie jest objawowe.

Miejscowy ból w okolicy barku

Choroby stawu barkowo-obojczykowego

Choroby stawu barkowo-obojczykowego to zwichniêcia
pourazowe i zapalenia stawu. W leczeniu zwichniêcia
stosuje siê unieruchomienie, leki przeciwbólowe, a w ciê¿-
kich przypadkach operacje chirurgiczne. Zmiany zwy-
rodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego s¹ nie-
zwykle czêste i nale¿y je leczyæ objawowo œrodkami
przeciwbólowymi. Ulgê mo¿e przynieœæ miejscowe
wstrzykniêcie glikokortykosteroidów. W opornych przy-
padkach skuteczny mo¿e byæ zabieg chirurgiczny.

Staw mostkowo-obojczykowy mo¿e byæ zajêty przez
zapalenie stawów, lecz czêsto siê go przeocza. Zdarzaj¹
siê równie¿ zmiany zwyrodnieniowe oraz infekcyjne. Po
urazie lub samoistnie u m³odych pacjentów mo¿e poja-
wiæ siê niestabilnoœæ w stawie, z bólami lub odg³osem
przeskakiwania. Leczenie niestabilnoœci powinno byæ ob-
jawowe.

Bóle ³okcia i przedramienia

Zapalenie nadk³ykcia bocznego koœci ramiennej

Jest to w rzeczywistoœci choroba degeneracyjna wspól-
nego œciêgna prostowników i odwracaczy nadgarstka. Jest
ona wynikiem powtarzanych ruchów zginania/prostowa-
nia lub nawracania/odwracania przedramienia. Do obja-
wów nale¿¹ ból i tkliwoœæ w okolicy nadk³ykcia bocz-
nego, nasilane wskutek œciskania i napinania œciêgna.
Diagnostyka ró¿nicowa bólu w okolicy bocznej stawu
³okciowego jest szeroka, istnieje tendencja do zbyt czê-
stego rozpoznawania zapalenia nadk³ykcia bocznego.

Leczenie fazy ostrej to wzglêdny odpoczynek, stoso-
wanie opaski uciskowej lub odci¹¿eniowej, krioterapii,
leków przeciwbólowych i aplikacja (najchêtniej miejsco-
wa) niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W przy-
padkach przewlek³ych w rozluŸnieniu tkanki blizno-
watej pomaga g³êboki masa¿ poprzeczny. Wstrzykiwa-
nie glikokortykosteroidów nale¿y stosowaæ tylko u osób

Testy prowokacyjne w zespole nadk³ykcia bocznego.
Wyprost (przeciwstawnie do kierunku nacisku osoby
badaj¹cej) palca œrodkowego tak¿e wywo³uje ból.

Zapalenie kaletki maziowej wyrostka ³okciowego. Przyk³ad – guzek
dnawy w okolicy ³okcia.
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Ból szyi, barku i ramienia

z przewlek³ym bólem ograniczaj¹cym rehabilitacjê, jed-
nak¿e w tym przypadku nale¿y pamiêtaæ o ryzyku wy-
st¹pienia atrofii tkanki podskórnej. Wczeœnie nale¿y roz-
pocz¹æ rozci¹ganie i progresywne wzmacnianie miêœni
w okolicy ³okcia i nadgarstka. Najczêstsz¹ przyczyn¹
przewlekania siê objawów s¹ trudnoœci w usuniêciu przy-
czyny – jest to problem szczególnie czêsty u osób pracu-
j¹cych manualnie. Leczenie chirurgiczne jest zarezerwo-
wane dla pacjentów z nawracaj¹cymi, ograniczaj¹cymi
objawami. Opisano wiele technik zabiegów chirurgicz-
nych w tym schorzeniu.

Zapalenie nadk³ykcia przyœrodkowego koœci ramiennej

Jest to kolejna degeneracyjna choroba œciêgien, która
dotyczy wspólnego pocz¹tku œciêgnistego grupy miêœni
zginaczy – nawracaczy. Zwykle pojawia siê z powodu
powtarzanych ruchów zgiêcia b¹dŸ nawracania lub pod
wp³ywem napiêæ zwi¹zanych z koœlawieniem. Wystêpu-
je ona du¿o rzadziej ni¿ zapalenie nadk³ykcia bocznego,
ale tak¿e jest zbyt czêsto rozpoznawana.

Ból i tkliwoœæ wystêpuj¹ w okolicy przyœrodkowej
³okcia i proksymalnej czêœci miêœni zginaczy przedramie-
nia, objawy te nasilaj¹ siê podczas ucisku i w wyniku te-
stów prowokacyjnych. Ograniczenie zakresu ruchów
w stawie ³okciowym jest spowodowane napiêciem grupy
miêœni zginaczy – nawracaczy. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê
inne przyczyny bólu w okolicy przyœrodkowej ³okcia,
szczególnie wtedy, gdy schemat leczenia opisany dla za-
palenia nadk³ykcia bocznego jest nieskuteczny. W niektó-
rych przypadkach konieczne s¹ wstrzykniêcia glikokorty-
kosteroidów. Przy tym zabiegu nale¿y zachowaæ ostro¿-
noœæ w zwi¹zku z bliskim po³o¿eniem nerwu ³okciowego.

Zapalenie kaletki maziowej wyrostka ³okciowego
(³okieæ studenta)

To schorzenie jest powodowane ostrym lub powtarzaj¹-
cym siê urazem, odk³adaniem siê kryszta³ów lub infekcj¹.
Iniekcje glikokortykosteroidów poprzedzaj¹ infekcjê
w oko³o 10% przypadków, najczêstszym patogenem jest
Staphylococcus aureus. W okolicy tylnej ³okcia pojawia
siê dyskretny obrzêk, skóra mo¿e byæ zaczerwieniona
i popêkana, miejscowo w okolicy ³okcia mo¿e wystêpo-
waæ wysiêk. W przypadku infekcji i krystalopatii do³¹-
czaj¹ siê objawy ogólne, wystêpuje podwy¿szona leuko-
cytoza i zwiêkszenie stê¿enia markerów zapalnych. Jeœli
podejrzewa siê zapalenie kaletki maziowej wyrostka
³okciowego, to nale¿y koniecznie pobraæ krew na posiew,
a tak¿e wykonaæ punkcjê p³ynu i zbadaæ go w kierunku
obecnoœci kryszta³ów, zabarwiæ metod¹ Grama oraz wy-
konaæ posiew p³ynu.

Nieskomplikowane przypadki s¹ leczone objawowo.
Wykonanie punkcji p³ynu bez wstrzykniêcia glikokorty-
kosteroidów mo¿e pomóc w z³agodzeniu bólu. Iniekcje
glikokortykosteroidów s¹ zarezerwowane dla pacjentów
z chorobami zapalnymi stawów lub krystalopatiami. Je-
¿eli wystêpuje infekcyjne zapalenie stawu, to stosuje siê
antybiotyki o szerokim spektrum dzia³ania oraz – jeœli to
mo¿liwe – drena¿ otwarty i p³ukanie.

Przyczyny zapalenia kaletki maziowej
wyrostka ³okciowego

� Uraz (ostry lub przewlek³y)
� Zaka¿enie
� Choroby metaboliczne lub krystalopatie
� Choroby zapalne stawów
� Mocznica
� Depozyty wapnia
� Idiopatyczne
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Radikulopatie i zespo³y uciskowe nerwów
obwodowych

Mog¹ one byæ przyczyn¹ objawów neurologicznych
i bólów przedramienia. W diagnostyce s¹ pomocne ba-
dania przewodzenia nerwów. Leczenie zale¿y od ciê¿ko-
œci przypadku oraz przyczyny. Przyczyn¹ mo¿e byæ miej-
scowy ucisk lub takie same przyczyny, które powoduj¹
mnogie zapalenie pojedynczych nerwów (mononeuritis
multiplex).

Ryciny przedstawiaj¹ce staw ramienny, bark i miejsca promienio-
wania bólu wykorzystano z rozdzia³u na temat chorób stawu bar-
kowego, Speed C, Hazleman B, Dalton S. Fast facts soft tissue
rheumatology. Health Press, 2000. Rycinê pokazuj¹c¹ testy pro-
wokacyjne wykorzystano z tej samej ksi¹¿ki, z rozdzia³u na temat
chorób stawu ³okciowego.
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