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Atdures sindroms 

 
Subakromiālas atdures 

sindroms (subacromial 
i m p i n g e m e n t 
syndrome)  

 



Atdures sindroms (2) 
1972.gadā ortopēds Čārlzs Nīrs 

(Neer) izstrādāja „atdures sindroma” 
konceptu, to skaidrojot: 

•  nepareizu glenohumerālo un 
skapulotorakālo kinemātiku; 

•  vāju vai nepietiekoši stabilizējošu 
plecu un lāpstiņas muskulatūru; 

= humerus galviņa iespiež 
m.supraspinatus, m.biceps brachii 
garās galvas cīpslu vai 
subakromiālo bursu pie processus 
acromion  



Neer Impingement Test 
•  Fiksē lāpstiņu 
•  Pacienta roka novietota 

pleca locītavā iekšējā 
rotācijā, elkonis ekstenzēts, 
apakšdelms pronācijā; 

•  Veic pasīvu fleksiju 
•  Provocē sāpes pleca 

priekšpusē vai laterāli 
acromion vai deltveida 
muskuļa apvidū. 



Neer Impingement Test (2) 
Valadie et al 2000 
- Jutība – 88,7% 
- Specifiskums – 30,5% 
Viltus pozitīvs [Leschinger et al 2017] 
 - Bankarta 25% 
-  SLAP 46,1% 
Jia et al 2010 artroskopiski konstatētais bojājums: 
•  M.supraspinatus bojājums (tendinīts, daļējs vai pilns 

plīsums) 
•  Bicepsa garās galvas cīpslas bojājums + SLAP plīsums 
•  Glenohumerālās locītavas nestabilitāte (mežģījums) 
•  Akromioklavikulārās locītavas bojājums 



Hawkins–Kennedy test 
•  90° pleca fleksija 
•  90° elkoņa fleksija 
•  testētājs veic strauju 

pleca iekšējo rotāciju  
•  provocē sāpes zem 

akromioklavikulārās 
locītavas 



Hawkins–Kennedy test (2) 
•  Jutība – 62-92% 
•  Specifiskums – 25-46% 
•  Starpvērtētāju ticamība - 70% - 98% 
•  Viltus pozitīvs:  

– Bursīts; 
•  Spiediens uz korakoakromiālo saiti, kas iespiež 

m.biceps brachii; 
•  Spiediens uz processus acromion 
•  Vislielākais spiediens priekšā m.supraspinatus 

cīpslai. 



Sāpju provokācijas testi 

•  NEER TESTS 
•  HAWKINS - KENNEDYTESTS 
•  HORIZONTĀLĀS ADDUKCIJAS TESTS 
•  SĀPJU LOKA TESTS 
•  KRĪTOŠĀS ROKAS TESTS 
•  YERGASON TESTS 
•  SPEED TESTS 



Sāpju provokācijas testi (2) 

Calis et al 2000 



Ko nu lai dara? 



Subakromiāls sāpju sindroms 
Subakromiāls sāpju sindroms (subacromial pain syndrome) 

SAPS [Diercks et al 2014] 
•  Diagnozes uzstādīšanai jāveic virkne sāpju provokācijas 

un funkcionālo testu; 
•  SAPS ārstēšanai efektīvāka ir konservatīva (ne-
ķirurģiska) ārstēšana; 

•  Akūtu sāpju gadījumā jālieto pretsāpju medikamenti; 
•  Ja sāpes saglabājas vai atkārtojas, indicēta subakromiāla 

kortikosteroīdu injekcija; 
•  Jāveic radioloģiskie izmeklējumi, ja simptomi saglabājas 

vairāk kā sešas nedēļas. Ieteicamākā metode ir 
ultrasonogrāfija, lai izslēgtu rotatoru aproces muskuļu 
plīsumu; 

 



Subakromiāls sāpju sindroms (2) 
•  Ieteicams ikdienas ergonomikas izvērtējums; 
•  Vingrošanas terapijai jābūt specifiskai, biežai un 

zemas intensitātes, iekļaujot ekscentriskus 
vingrojumus, pievēršot uzmanību relaksācijai un 
motorai kontrolei, kā arī miofasciālas atbrīvošanas 
tehnikām un muskuļu stiepšanai; 

•  Nav nepieciešamas izteiktas imobilizācijas un 
mobilizācijas tehnikas; 

•  Kalcinātu ārstēšanai rekomendē triecienviļņu terapiju 
(ESWT) vai kalcinātu atsūkšana ultrasonogrāfijas 
kontrolē; 



Subakromiāls sāpju sindroms (3) 

•  Hroniska un nepārejoša SAPS gadījumos 
ieteicama rehabilitācija specializētā iestādē; 

•  Nav pārliecinošu pierādījumu, ka SAPS 
ķirurģiska ārstēšana ir efektīvāka par 
konservatīvu ārstēšanu; 

•  Nav nekādu indikāciju asimptomātisku rotatoru 
manžetes muskuļu ķirurģiskai ārstēšanai. 



Sāpju provokācijas testi (3) 

0 = cīpslas uzbūve un signāla intensitāte ir normāla 
1  = palielināta cīpslas signāla intensitāte bez izmaiņām cīpslas 

biezumā vai nav signāla pārrāvuma 
2 = palielināta signāla intensitāte ar izmaiņām cīpslas biezumā 
3 = cīpslas pilna biezuma pārrāvums 



Pleca joslas 
diferenciāldiagnostika 

•  m.supraspinatus / m. biceps brachii garās galvas 
tendinīts; 

•  depresēta plecu josla; 
•  kakla/plecu joslas problēmu diferencēšana 



Galvenie anatomiskie orientieri 
•  mediālās un laterālās 

lāpstiņas malas 
•  augšējais un apakšējais 

lāpstiņas stūris 
•  m.supraspinatus, 

m.infraspinatus, 
m.subscapularis un fossa 
glenoid 

•  processus acromion 
•  processus coracoideus 



Locītavas 
1.  Sternoklavikulāra 
2.  Akromioklavikulāra 
3.  Glenohumerāla 
4.  Skapulotorakāla 

   - novietojums 
  30-40° no frontālās plaknes

 20-30° no vertikāles 
   - kustības 

 elevācija/depresija 
 protrakcija/retrakcija 
 mediāla/laterāla rotācija (rotācija 
uz iekšu/uz āru) 

 



Pleca stabilitāte 

1. Rotatoru aproce 
2. M. biceps brachi 

garā galva - 
sekundārais 
stabilizētājs, velk 
uz leju humerus 
galviņu  



Pleca stabilitāte (2) 
3. M. deltoideus - 

galvenais pleca fleksors 
un abduktors 

4. Periskapulārie muskuļi  
•  palīdz pozicionēt 

lāpstiņu un orientēt 
glenohumerālo locītavu 

•  nodrošina kompresijas 
spēkus ap locītavu 



m.biceps brachii un 
m.supraspinatus tendinīts 

•  m. biceps brachii garās galvas tendinopātija/
tendinīts 

•  m. supraspinatus tendinopātija/tendinīts 
Biomehāniski kombinējas ar pleca protrakciju 



m. supraspinatus tests 

•  Boettcher et al 2008 elektromiogrāfiski pierādīts, ka 
testa pozā 90% iesaistās m.supraspinatus, bet 
iesaistās arī m.infraspinatus, m.subscapularis 
augšējā daļa, kā arī m.trapezius 



Cīpslas šķērsmasāža 
Izmanto mīksto audu - saišu, cīpslu un muskuļu - struktūru 

iekšējas mobilitātes uzlabošanai un rētu saaugumu 
novēršanai. 

Precīzi jānopalpē masāžas vieta. 
Veic dziļi un perpendikulāri audu šķiedrām 
Nesenām traumām veic vieglu šķērsmasāžu: 1-2 minūtes 
Hroniskām traumām - 10-15 minūtes 
Iedarbība: 
•  audu mobilizēšana, kas veicina šķiedru atjaunošanos un 

pagarināšanos 
•  asinsrites veicināšana bojājuma vietā 
•  iedarbība uz neirālajām struktūrām 



Cīpslas šķērsmasāža (2) 



Lāpstiņas rotācija 



Mediāli rotēta lāpstiņa 
Izraisa: 
-  m.levator scapulae 

saīsinājums un nespēja 
veikt ekscentrisku darbu 

-  m.pectoralis minor 
saīsinājums 

-  m.serratus anterior vājums 
vai antagonistu izraisīta 
inhibīcija  

-  m.trapezius augšējās daļas 
vājums 



 
 
 
Izlec apakšējais stūris (56 sec) 
•  https://www.youtube.com/watch?v=88YqvjZ5VaE 

Mediāli rotēta lāpstiņa (2) 



m.trapezius augšējā daļa 
O - pakauša kaula līnija, augšējā 

daļa lig.nuchae, C7 processus 
spinosus 

I - atslēgas kaula laterālās 
trešdaļas mugurējā mala; 
procesus acromion 

N - n. Accessorius 
Funkcija:  

 - lāpstiņas elevācija 
 - plecu joslas retrakcija 
 - galvas rotācija uz pretējo pusi 

  - galvas laterofleksija 



m.trapezius vidējā daļa 
O - lig.nuchea apakšējā 

daļa, Th1-Th5 processus 
spinosus 

I - procesus acromion 
mediālā mala, lāpstiņas 
šķautne 

N - n. accessorius 
F - lāpstiņas retrakcija 



m.trapezius apakšējā daļa 

O - Th6-Th12 processus 
spinosus 

I - lāpstiņas šķautnes 
mediālā apakšējā mala 

N - n. accessorius 
F - lāpstiņas depresija, 

retrakcija un laterāla 
rotācija (rotācija uz 
augšu) 



n. accessorius 

Veido kraniālā nerva daļa 
un C1-C6 spinālās 
saknes 

Var nospiest: 
C0-C1 bloks; 
m.sternocleidomastoideus 
Var izraisīt m.trapezius 

parēzi 



Plecu joslas izvērtēšana pēc 
atslēgas kaula novietojuma 



m. trapezius augšējā daļa 



Kakla un plecu joslas problēmu 
diferencēšana 

Kakla daļas diska trūce vai pleca problēma? 



Kakla un plecu joslas problēmu 
diferencēšana (2) 

•  Phalen tests 
•  Karpālā kanāla 

diagnostikai 
•  C6, C7, C8, 

TH1 
•  Jutība 51-91% 
•  Specifiskums 

-33-88% 



Torakālās atveres sindroms 

•  Roku tirpšana, īpaši 
naktīs 

•  Aukstas rokas 
•  Nejūtīgas rokas 
Depresēta plecu josla 
Vāja m.trapezius 

augšējā daļa 
m.pectoralis minor 

saīsinājums 



m.scaleni sindroms 
•  Tirpšana rokās 
•  Pagriezta galva 

savilktā muskuļa 
virzienā 

•  Var būt arī noliekta 
galva savilktā 
muskuļa virzienā 

•  Pie pleca fleksijas 
pagriež galvu uz 
sāpīgo pusi 



m. scaleni stiepšana 

m.scaleni anterior 
•  Precīzi jānopalpē 
•  Kopā ar pacienta izelpu veic muskuļa 

stiepšanu 
m.scaleni medius 
-  Precīzi nopalpē 
-  Stiepšana ar PIR 
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Paldies par uzmanību. 
Jautājumi? 


