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           MITOS  

 

ΚΑΣΕΡΙΝΑ Δ. ΙΑΓΚΡΗ 
ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ 

 



Kλινική προζέγγιζη επώδυνου ώμου  

 Ιζηνξηθό 

 

 Επηζθόπεζε 

 

 Φειάθεζε 

 

 Κιηληθή εμέηαζε:   εύξνο θίλεζεο άξζξσζεο  

                                       κπηθή ηζρύο  

                                       εηδηθέο δνθηκαζίεο 

 

 Απεηθνληζηηθόο έιεγρνο 

 



ΑΝΑΣΟΜΙΑ 

 Αθξσκηνθιεηδηθή δηάξζξσζε 

 Γιελνβξαρηόληα δηάξζξσζε 

 ηεξλνθιεηδηθή δηάξζξσζε 

 Γιελνζσξαθηθή δηάξζξσζε 

 

 Αξζξηθή θάςα 

 

 ύλδεζκνη 

 

 Σέλνληεο 

 

 Μύεο 

 

 



ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 Απαγσγή (180°) 

 

 Επαγσγή (45°) 

 

 Κάκςε (90°) 

 

 'Εθηαζε (45°) 

 

 'Εμσ ζηξνθή (40°- 45°) 

  

 'Εζσ ζηξνθή (55°) 

 

 Circumduction 

 (ζηα ειιεληθα εηλαη ζσζην  

 λα πνπκε πεξηζηξνθε?) 



1) ΙΣΟΡΙΚΟ 

 

 Ηιηθία αζζελνύο, επάγγεικα, δεμην/αξηζηεξόρεηξαο 

 Υαξαθηεξηζηηθά πόλνπ: αίηηα, αθξηβήο ζέζε, έλαξμε, είδνο, εμέιημε, 

αληαλάθιαζε πόλνπ 

 Πεξηνξηζκόο εύξνπο θίλεζεο: εμάξζξσζε, θαηάγκα, ρεηξνπξγεία, 

ζπλππάρνπζεο παζνινγίεο 

 Αζηάζεηα ώκνπ: ηξαύκαηα 

 Μείσζε κπηθήο δύλακεο: ηελόληηα ξήμε, βιάβε ππεξπιάηηνπ λεύξνπ, 

λεπξνπάζεηα βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο, εγθεθαιναγγεηαθέο βιάβεο 

 

 



2) ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

 Οκνηνγέλεηα, ζπκκεηξία θίλεζεο 

 Δεξκαηηθέο αλσκαιίεο: δηζρξσκίεο, εθρπκώζεηο, εθδνξέο, νπιέο, νηδήκαηα 

 Αλαηνκηθέο αλσκαιίεο: ζθνιίσζε, θίθσζε/Scheuermann, ιόξδσζε, 

εμάξζξσζε, θαηάγκαηα, παξάιεζε/Sprengel 

 Μπηθέο αλσκαιίεο: αηξνθία, ππεξηξνθία 

  

 

 



3) ΦΗΛΑΦΗΗ 

 Φ. ΟΣΧΝ: 
                                     αθξσκηνθιεηδηθή άξζξσζε 

                                     αθξώκεηνλ 

                                     θιείδα 

                                     θνξαθνεηδή απόθπζε 

                                     ζηεξλνθιεηδηθή άξζξσζε 

                                     ππεξζηεξληθό βνζξίν 

                                     κείδνλ βξαρηόλην όγθσκα 

                                     δηθεθαιηθή αύιαθα 

                                     σκνπιαηηαία άθαλζα 

                                     ζπνλδπιηθό όξην σκνπιάηεο 

 
 

 Φ. ΜΑΛΑΚΧΝ ΜΟΡΙΧΝ: 
 

                                            κπνηελόληην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ηνπ ώκνπ 

                                      ππαθξσκηαθόο-ππνδειηνεηδήο ζύιαθνο 

                                      κύεο  

                                      καζραιηαία ρώξα 



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΧΗ 

 ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞ.:       Ο.Α., Ρ.Α., ΚΡΤΣ. Α., ΠΟΝΔ. 

  

  ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞ.:            απρελνβξαρηόληα λεπξαιγία,  

                                                         παξάιπζε ξίδαο (δηζθνθήιε), 

                                                         ή/θαη ζηειέρνπο (ππεξπιάηην, πεξηζπώκελν λεύξν), 

                                                         ή/θαη πιέγκαηνο (ηξαύκα, Parsonage and Turner) 

 

 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΞ.:                     απρελνζσξαθηθό ζύλδξνκν 

 

 ΘΧΡΑΚΟ-ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΕΞ.:     ζηεθαληαία αλεπάξθεηα,  

                                                          επαηηθόο θσιηθόο, 

                                                          ππνδηαθξαγκαηηθό απόζηεκα,  

                                                          αζζέλεηεο ηνπ πλεύκνλα/πάγθξεαο/πεξηηνλαίνπ 

 ΟΓΚΟΙ 

 
                                                    

 

 

 

 



4) ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 

 
 
 

A) ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΘΡΧΗ 
 

 

 ΕΝΕΡΓΟ ΕΤΡΟ ΚΙΝΗΗ  
 

 
 ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΕΤΡΟ ΚΙΝΗΗ 

                  είδνο άξζξσζεο 

                    κνξθή αξζξηθώλ επηθαλεηώλ 

                    ειαζηηθόηεηα ησλ κπώλ ηεο άξζξσζεο 

                    πεξηαξζξηθά ζηνηρεία 

                    ειηθία 

                    θύιν 

 

Apley scratch test 



B) ΜΤΙΚΗ ΙΥΤ    

 

 

Κιίκαθα ηαμηλόκεζεο κπηθήο δύλακεο (0-5) 

 

 

 1.Σέζη κεκνλσκέλσλ κπώλ         

                                                      Kendall and McCreary (1983) 

                                                                                        Cole, Furness and Twomey (1988) 

 

 

 2. Μέηξεζε νκάδαο κπώλ           

                                                      Daniels and Worthingham (1986) 

                                                                                        Hislop and Montgomery (1995) 

4) ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 



4) ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 

Γ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΙΝΗΗ 

 
 αδξόο/ιεπηόο ζπληνληζκόο  

                                                  

                                                         Σδνληράθε 2002 

 

 

Δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΘΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 
 αίζζεζε αθήο-πίεζεο 

 δηάθξηζε δύν ζεκείσλ 

 ζηεξενγλσζία 

 γξαθαηζζεζία 

 δόλεζε (παιιαηζζεζία) 

 ηδηνδεθηηθόηεηα (αίζζεζε ζέζεο) 

 αλαγλώξηζε ςπρξνύ/ζεξκνύ 

 βαξαηζζεζία 

 

 



Special Tests for Orthopedic Examination 
JEFF KONIN PHD, ATC, PT; DENISE WIKSTEN PHD, ATC; JEROME A. ISEAR, JR. MS, PT, ATC-L; HOLLY 

BRADER MPH, RN, BSN, ATC 

 Empty can test 

 Yergason test 

 Speed’s test 

 Ludington’s sign 

 Drop arm test 

 Lateral scapular slide test 

 Appley’s scratch test 

 Cross over impingement test 

 Posterior impingement test 

 Neer impingement test 

 Hawkins-Kennedy impingement test 

 Sternoclavicular joint stress test 

 Acromioclavicular joint distraction test 

 Acromioclavicular joint compression test 
(Shear) 

 Piano key sign 

 Apprehension test (anterior and posterior) 

 Palm up test 

 

 

 Jobe relocation test 

 Surprise test (active release test) 

 Drawer test (anterior and posterior) 

 Sulcus sign 

 Popey’s sign 

 Feagin test 

 Load and shift test 

 Grind test 

 Clunk test 

 Crank test 

 O’Brien test (active compression) 

 Prachial plexus stretch test 

 Adson’s maneuver 

 Allen’s test 

 Roos test 

 Military brace position 

 Pectoralis major contracture test 

 

 

Ε) PROVOCATIVE TESTS 

http://www.slackbooks.com/booksByAuthor.aspx?autID=2110
http://www.slackbooks.com/booksByAuthor.aspx?autID=2118
http://www.slackbooks.com/booksByAuthor.aspx?autID=2155
http://www.slackbooks.com/booksByAuthor.aspx?autID=2155
http://www.slackbooks.com/booksByAuthor.aspx?autID=2155
http://www.slackbooks.com/booksByAuthor.aspx?autID=2156
http://www.slackbooks.com/booksByAuthor.aspx?autID=2156


 Neer test 

 Hawkins-Kennedy test               ππαθξσκηαθό ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο 

 Yocum test 

 

 Jobe-empty can test                   η. ππεξαθαλζίνπ 

 

 Patte test 

 Drop sign                                    η. ππαθαλζίνπ θαη ειάζζνλνο ζηξνγγύινπ 

 

 Gerber-lift off test 

 Napoleon sign                             η. ππνπιαηίνπ 

 

 Popeye sign 

 Speed test                                   η. καθξάο θεθαιήο δηθεθάινπ 

 Yergason test 



Yπερηχογραφική προζέγγιζη επώδυνου ώμου 

 



ΔΙΑΚΡΙΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΕΧΝ 

 

 

 Σςλλογή ςγπού μέζα ζηην άπθπωζη ή ζηον ηένονηα ή ζηον θύλακο 

 

 Υμενίηιδα 

 

 Απεικόνιζη διαβπώζεων, επαζβεζηώζεων, οζηεοθύηων 

 

 Ενθεζίηιδα 

 

 Πποζβολή ηενόνηων, μςών, νεύπων, δέπμαηορ , αγγείων 

 



 Μςοηενόνηιο πέηαλο ζηποθέων:  
      πήξη (μεπική/ολική), ηενονηίηιδα, αποηιηάνωζη, impingement 
 

 Τ. Μακπάρ κεθαλήρ δικεθάλος:  
      πήξη, μεηαηόπιζη, ηενονηίηιδα, ηενονηοελςηπίηιδα 
 

 Θύλακoι: θςλακίηιδα 

 
 Γληνοβπασιόνια/Ακπωμιοκλειδική άπθπωζη: 
     εξάπθπημα, ςμενίηιδα, ζςλλογή ςγπού, βλάβερ οζηικού θλοιού,  

     διαβπώζειρ, οζηεόθςηα 
 

 Κεθαλή βπασιονίος: 
     βλάβερ οζηικού θλοιού, Hill-Sachs, διαβπώζειρ, οζηεόθςηα 

 

 Μεζάπθπιο διάζηημα: ελεύθεπα ζωμαηίδια, οζηεοσονδπωμάηωζη 

 

 Δεληοειδήρ/M.Θωπακικόρ μςρ: πήξη, αιμάηωμα  

 
Reliability of ultrasonography in detecting shoulder disease in patients with rheumatoid arthritis 

G A W. Bruyn, E. Naredo, I. Moller, C. Moragues, J. Garrido, G H de Bock, M-A d’ Agostino, E. Filippucci,  
A. Iagnocco, M. Backhaus, W A A. Swen, P. Balint, C. Pineda. S. Milutinovic, D. Kane, G. Kaeley, F J. Narvaez, 

R J. Wakefield, J A. Narvaez, J de Augustin, W A. Schmidt.  
Ann Rheum Dis 2009;68:357-361 

 



 

 Αζθαιήο (δελ επηβαξύλεη κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ηνλ αζζελή) 

 

  

 Υακειό θόζηνο 

 

 πγθξηηηθή, ακθνηεξόπιεπξε κέζνδνο εμέηαζεο ζε παξαπάλσ από 
έλα επίπεδα 

 

 Δπλακηθή εμέηαζε  

      (κεηαμύ ηεο θίλεζεο ηνπ κεηαιιάθηε πάλσ ζηηο πξνο εμέηαζε αλαηνκηθέο πεξηνρέο ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο ηνπ ώκνπ ηνπ αζζελνύο) 

 
 

 
 
      
  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΜΕΘΟΔΟΤ 



ΚΤΟΣΔΛΟΛΣΗΟ ΠΔΣΑΙΟ ΣΡΟΦΔΩΛ 
   Τ. Υπεπακανθίος 
   Τ. Υπακανθίος 
   Τ. Ελάζζονορ Σηογγύλος                   
   Τ. Υποπλαηίος 

 

ΣΔΛΟΛΣΑ ΚΑΘΡΑ ΘΔΦΑΙΖ ΓΗΘΔΦΑΙΟΤ 
 
ΑΡΘΡΩΔΗ 

    Γληνοβπασιόνια 
   Ακπωμιοκλειδική 

 

ΔΛ ΣΩΛ ΒΑΘΔΗ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΟΤΛΣΔ ΚΔ ΣΖΛ ΑΡΘΡΩΖ Ο.Θ. 
   Υπακπωμιακόρ-ςποδεληοειδήρ θύλακορ  
   Υποπλάηιορ θύλακoρ 

 

ΤΛΓΔΚΟI 
    Ακπωμιοκλειδικόρ  
    Κοπακοκλειδικόρ 
    Κοπακοακπωμιακόρ 
    Κοπακοβπασιόνιορ 
    Εγκάπζιορ 
    Γληνοβπασιόνιοι  
 

ΑΛΑΣΟΚΗΘΔ ΓΟΚΔ ΩΚΗΘΖ ΕΩΛΖ 



ΣΕΥΝΙΚΗ ΛΗΦΕΧΝ 

 Ultrasound imaging for the rheumatologist I. Ultrasonography of the shoulder. 

A. Iagnocco, E. Filippucci, G. Meenagh, A. Delle Sedie, L. Riente, S. Bombardieri, 

W. Grassi, G. Valesini. Clin Exp Rheumatol 2006;24:6-11 

 

ΣΟΜΕ ΕΞΕΣΑΗ ΧΜΟΤ  
 

1. Guidelines for musculoskeletal ultrasound in rheumatology. 

M. Backhaus, G-R Burmester, T. Gerber, W. Grassi, K P Machold, W A Swen,  

R J Wakefield, B. Manger.  Ann Rheum Dis 2001;60:641-649 

 

2. Eular Working Group for Musculoskeletal Ultrasound 
 



http://www.clinexprheumatol.org/photo/38.jpg
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US is capable of detecting up to seven times 
more erosions than plain radiography in  

early R.A. 
 

               
 Wakefield RJ, et al. Arthritis Rheum 2000;43:2762-70                                









http://www.clinexprheumatol.org/photo/29.jpg


SUBACROMIAL IMPINGEMENT TEST 

 
 
Ησοβολέαρ ζε ζηεθανιαίο 
επίπεδο 
 
Φέπι ηος αζθενούρ ζε απαγωγή 
και έζω ζηποθή 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Υπεπακάνθιορ και ο Υθ 
πεπνούν βαθιά κάηω απο 
ηο κοπακο-ακπωμιακό 
ηόξο 
 

 
 
 





http://imaging.birjournals.org/content/vol15/issue4/images/large/IMJ35943-15.jpeg


http://www.netterimages.com/image/7618.htm


http://www.netterimages.com/image/135.htm


http://www.clinexprheumatol.org/photo/40.jpg
http://radiographics.rsna.org/content/23/2/381/F34.expansion.html
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Szkudlarek 2003;   Hoving 2004;   Brown 2006;   Iagnocco 2008 





 

 
 Πξώηκε δηάγλσζε θαη δηαθνξνπνίεζε ξεπκαηνινγηθώλ θαη κε λνζεκάησλ 

 

 

 Ελεξγόηεηα λόζνπ 

 

 

 Αμηνιόγεζε ζεξαπεπηηθήο απάληεζεο 

 

 

 Καηεπζπλόκελε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

    (αθξηβήο έγρπζε νπζηώλ κέζα ζηελ άξζξσζε, θαηεπζπλόκελεο βηνςίεο) 

 

ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ Τ/Γ ΜΕΘΟΔΟΤ 


