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Zespół ciasnoty podbarkowej i 

uszkodzenie pierścienia rotatorów 



Zespół ciasnoty podbarkowej i 

uszkodzenie pierścienia rotatorów. 

 Pierścień rotatorów 

stanowią ścięgna 4 

mieśni: 

 Podłopatkowego 

 Nadgrzebieniowego 

 Podgrzebieniowego 

 Obłego mniejszego 

 

 
 



Zespół cieśni podbarkowej 
Istotą choroby jest: 

 Przeciążenie mięśnia 

nadgrzebieniowego. 

 Zaburzenie równowagi 

pomiędzy działaniem mięśnia 

naramiennego i stożka 

rotatorów - destabilizacja głowy 

kości ramiennej i szkodliwy 

ucisk stożka rotatorów. 

 



Zespół cieśni podbarkowej 



Zespół cieśni podbarkowej – 

podczas odwodzenia ramienia 



Budowa wyrostka barkowego 



Plastyka wyrostka barkowego 



Plastyka wyrostka barkowego 



Zespół pierścienia rotatorów - 

artroskopia 



Zespół cieśni podbarkowej - wywiad i 

obraz kliniczny: 
 Ból podczas ruchu odwodzenia lub 

zginania ramienia. 

 Ograniczenie lub brak czynnego 

odwodzenia lub zginania. 

 Wiek powyżej 40 lat. 

 Wykonywanie pracy ponad głową. 

 Wychudzenie mięśni obręczy 

barkowej. 

 

  ból często w nocy, 

 zlokalizowany w okolicy przedniej 

wyrostka barkowego, guzka większego i  

w rowku międzyguzkowym 

 charakterystyczny łuk bólowy – nasilenie 

dolegliwości między 70–120 st. 

odwiedzenia lub zginania ramienia do 

przodu 

  miarodajny objaw – niemożność 

dotknięcia kciukiem okolicy wyrostków 

kolczystych 

 



Uszkodzenie pierścienia rotatorów - 

etapy 
I. Stadium zapalenia i obrzęku kaletki 

podbarkowej - bóle barku po wysiłkach 

fizycznych. 

II. Stadium początkowych zmian typu 

zwyrodnienia w obrębie stożka rotatorów 

(tendinitis) - objawy bólowe pojawiają się w 

czasie wykonywania wysiłków fizycznych. 

III. Stadium uszkodzenia stożka rotatorów 

(przerwania częściowe i całkowite) - 

dolegliwości bólowe są stałe i często 

występują też w nocy. 



Uszkodzenie pierścienia rotatorów - 

etapy 

 Niektórzy różnicują jeszcze 

IV stadium choroby - artrozę 

stawu ramiennego; 

  Pomimo dużych zniszczeń 

głowy kości ramiennej 

objawy bólowe są nierzadko 

mniejsze niż w stadium III. 

 



Przerwanie pierścienia rotatorów 

 Dowodem przerwania stożka 

rotatorów jest niemożność 

odwiedzenia kończyny górnej 

pomimo zniesienia bólu za 

pomocą blokady. 

 Wymaga różnicowania z 

porażeniem n. pachowego! 

 



Leczenie uszkodzenia pierścienia 

rotatorów 

 Najważniejsza jest 

kinezyterapia i terapia 

manualna prowadzona przez 

doświadczonego terapeutę. 

 Leczenie powinno być 

długotrwałe – czasem trwa 

nawet 6-9 m-cy. 

 W I i II stadium choroby 

możliwe jest całkowite 

wyleczenie nieoperacyjne 



Leczenie uszkodzenia pierścienia 

rotatorów 

 Leczenie farmakologiczne – 

NLPZT (jak długo?) 

 fizykoterapia (ultradźwięki, 

magnetoterapia… – jak długo?) 

 Okresowe unieruchomienie, z 

raz dziennie wykonywanymi 

ćwiczeniami ???) 

 Wyjątkowo – sterydy 

miejscowo. 

 



Mięsień podgrzebieniowy 

i obły mniejszy 



Mięśnie: podgrzebieniowy i obły 

mniejszy - anatomia 



Mięsień podgrzebieniowy - palpacja 



Mięsień podgrzebieniowy i obły 

mniejszy - palpacja 



Mięsień 

podgrzebieniowy i 

obły mniejszy - 

palpacja 



Mięsień podgrzebieniowy i obły 

mniejszy – punkty spustowe i 

promieniowanie bólu 



Mięsień 

podgrzebieniowy i obły 

mniejszy - stretching 



Miesień obły większy 



Mięsień obły większy - anatomia 



Mięsień obły większy - palpacja 



Mięsień obły większy – punkty 

spustowe i promieniowanie bólu 



Mięsień obły 

większy - 

stretching 



Mięsień nadgrzebieniowy 



Mięsień nadgrzebieniowy – anatomia 



Mięsień nadgrzebieniowy - palpacja 



Mięsień 

nadgrzebieniow

y - palpacja 



Mięsień 

nadgrzebieniowy 

- palpacja 



Mięsień nadgrzebieniowy – punkty 

spustowe i promieniowanie bólu 



Mięsień nadgrzebieniowy - stretching 



Mięsień podłopatkowy 



Mięsień 

podłopatkowy - 

anatomia 



Mięsień podłopatkowy - palpacja 



Mięsień podłopatkowy - palpacja 



Mięsień podłopatkowy - palpacja 



Mięsień 

podłopatkowy – 

punkty spustowe i 

promieniowanie bólu 



Mięsień 

podłopatkowy - 

stretching 
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