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Περίληψη
Πτερυγοειδής ωμοπλάτη αποτελεί μία επώδυνη αναπηρική κατά-
σταση (Overpeck DO και Ghormley RK 1940, Kuhn FE και συν 
1995). Οι σύνθετες κινήσεις της ωμοπλάτης, σε στροφή, σε απα-
γωγή και σε κατάσπαση είναι ουσιώδεις για τη φυσιολογική λει-
τουργικότητα και αν αυτή η ελεγχόμενη ολίσθηση στο θωρακικό 
τοίχωμα της ωμοπλάτης έναντι του οπίσθιου θωρακικού τοιχώμα-
τος χαθεί, τότε η απαγωγή του ώμου μπορεί να περιοριστεί μέχρι 
90ο ή ακόμη λιγότερο και η ικανότητα χειρισμού βαρέων αντικει-
μένων να είναι σημαντικά περιορισμένη (Hamada J και συν 2008). 
Οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, περιλαμβανομένων του 
χτενίσματος και του καθαρισμού των δοντιών είναι δύσκολη και 
η προβολή της ωμοπλάτης είναι κοσμητικά αντιαισθητική (Fery A 
και Sommelet J 1987, Ruland LJ και συν 1995, Kauppila LI και 
Vastamaki M 1996, Martin RM και Fish DE 2008). Η πτερυγο-
ειδής ωμοπλάτη χαρακτηρίζεται από αστοχία των σχηματισμών 
δυναμικής σταθεροποίησης που διατηρούν καθηλωμένη την ωμο-
πλάτη πάνω στο θωρακικό τοίχωμα, με αποτέλεσμα την οπίσθια 
προβολή της (εικόνα 1). Αυτοί οι σταθεροποιητές αποτελούνται 
από τρεις κύριες μυϊκές ομάδες: τον πρόσθιο οδοντωτό, και τους 
δύο ρομβοειδείς μείζονα και ελάσσονα. Το πιο συνηθισμένο αίτιο 
πτερυγοειδούς ωμοπλάτης είναι η παράλυση του πρόσθιου οδο-
ντωτού αλλά από τότε που ο Velpeau το 1837 περιέγραψε για 
πρώτη φορά τη μεμονωμένη παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού, 
η πραγματική αιτιολογία παραμένει αινιγματική (Velpeau A 1837). 
Η βλάβη στη νεύρωση, από μόνη της ή και στις προσφύσεις των 
μυών μπορεί να προκαλέσουν το φαινόμενο, ο πρόσθιος οδοντω-
τός όμως και οι βλάβες του μακρού θωρακικού νεύρου έχουν συ-
γκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος προς τούτο 
στη σχετική βιβλιογραφία. Περαιτέρω, η γενικευμένη παράλυση 
των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης από περιτονιο-ωμοπλατο-
βραχιόνια δυστροφία ή από κάκωση του βραχιονίου πλέγματος και 
οι οστικές διαταραχές της ωμοπλάτης, περιλαμβανομένων οστεο-
χονδρώματος (εξόστωση) ή ενός κατάγματος μπορεί να προκαλέ-
σουν πτερυγοειδή ωμοπλάτη ή ακόμη παραμονή ωμοσπονδυλικού 
οστού, υπόλειμμα του δερματικού σκελετού στην περιοχή. Υπάρ-
χουν πολυάριθμα άλλα δευτερογενή αίτια πρόκλησης του φαινο-
μένου που έχουν περιγραφεί περιλαμβανομένων της εθελουσίας 
ή και της καθ’ έξιν αιτιολογίας (Kuhn FE και συν 1995, Fiddian NJ 
και King RJ 1984). 

Πτερυγοειδής ωμοπλάτη
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Αυτή η ανασκόπηση διερευνά τα αίτια πρόκλησης της πτερυ-
γοειδούς ωμοπλάτης με μία επισκόπηση της σχετικής ανατομικής, 
την προτεινόμενη αιτιολογία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ιδι-
αίτερη προσοχή δίνεται στις αλλοιώσεις του μακρού θωρακικού 
νεύρου, οι οποίες αναφέρονται ως ο συχνότερος αιτιολογικός πα-
ράγοντας πρόκλησης αυτής της κατάστασης. Παρατίθενται τέλος 
οι δικές μας περιπτώσεις με βραχεία αναφορά στην αιτιολογία και 
την αντιμετώπιση.

Winging of Scapula

Bischiniotis I. St., Kyriakidis An. 

Abstract
Scapular winging is painful and incapacitating [Overpeck DO και 
Ghormley RK 1940, Kuhn FE και συν 1995]. The composite move-
ments of the scapula in rotation, abduction and tilting are es-
sential for normal shoulder function and, if this anchored gliding 
of the scapula (against the posterior chest wall) is lost, then 
shoulder abduction can be limited to 90o or less and the ability 
to manipulate heavy objects is severely limited [Hamada J και συν 
2008]. Daily tasks, including brushing hair and cleaning teeth, 
are difficult and the scapula prominence can be cosmetically dis-
tressing [Fery A και Sommelet J 1987, Ruland LJ και συν 1995, 
Kauppila LI και Vastamaki M 1996, Martin RM και Fish DE 2008].

Scapula winging is characterized by a failure of the dynamic sta-
bilizing structures that keep the scapula anchored to the chest 
wall, leading to a prominence of the scapula (Fig. 1). These sta-
bilizers are comprised of three main muscle groups: serratus an-
terior, trapezius and rhomboids major and minor. The most com-
mon cause of scapular winging is serratus anterior palsy but, 
ever since Velpeau first described winging from isolated serratus 
anterior palsy in 1837, the true aetiology has remained an enig-
ma [Velpeau A 1837]. Damage to the nerve supply, the muscles 
themselves or their attachments can cause winging, although 
serratus anterior palsy and lesions of the long thoracic nerve 
have received most attention in the literature. Furthermore, dif-
fuse paralysis of scapula stabilizers from fascioscapulohumeral 
dystrophy or brachial plexus injury and scapula bony abnormali-
ties, including osteochondroma or fracture, can produce wing-
ing. Numerous other secondary causes of winging have been de-
scribed, including voluntary or habitual winging [Kuhn FE και συν 
1995, Fiddian NJ και King RJ 1984].

This review explores the causes of scapula winging, with an 
overview of the relevant anatomy, proposed aetiology and treat-
ment. Particular focus is given to lesions of the long thoracic 
nerve, which is reported to be the most common aetiological 
factor. At the end, our experience on the topic is presented along 
with etiology and management.
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Αίτια

Παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού 

Το συνηθέστερο αίτιο πτερυγοειδούς ωμοπλά-
της είναι η μεμονωμένη παράλυση του πρόσθιου 
οδοντωτού μυός με αποτέλεσμα μία μορφή έσω 
πτερυγοειδούς προβολής της ωμοπλάτης (εικόνα 
1) (Galano GJ και συν 2008). 

Εικόνα 1. Πτερυγοειδής ωμοπλάτη σε νέα γυναίκα, μη τραυ-
ματική αποδοθείσα αρχικά σε κήλη αυχενικού δίσκου. 

Το 1940, οι Overpeck DO και Ghormley RK 
(Overpeck DO και Ghormley RK 1940) ανέφεραν 
μία συχνότητα 0,0026% (28 περιπτώσεις) στην 
Mayo Clinic, σε αντίθεση προς τους Gregg και συν 
(Gregg JR και συν 1995), οι οποίοι διατείνονται ότι 
αποτελεί μία πιο συνηθισμένη οντότητα, με 10 πε-
ριπτώσεις σε μία περίοδο τριών ετών από 20 χει-
ρουργούς στο Ίδρυμά τους.

Ανατομική 

Ο πρόσθιος οδοντωτός μυς αποτελείται από 
τρεις μοίρες από 7 - 10 οδοντώσεις (πιο συχνά 8 
οδοντώσεις στο 48% του γενικού πληθυσμού) και 
αιματώνεται από την μακρά θωρακική αρτηρία εκ 
των άνω και κλάδους της θωρακορραχιαίας αρτη-
ρίας εκ των κάτω (Cuadros CL και συν 1995). Λαμ-
βάνει νεύρωση από πολλαπλές αυχενικές νευρικές 
ρίζες διαμέσου του μακρού θωρακικού νεύρου. 

Η ανώτερη μοίρα είναι μία κυλινδρική μάζα, η 
οποία συνέχεται με την άνω γωνία της ωμοπλάτης 
και τις δύο πρώτες πλευρές και αυτό παρέχει ένα 
βαθμό σταθερότητας στην άνω γωνία της ωμοπλά-
της, επιτρέποντας στη στροφή του οστού. Η μέση 
μοίρα συνέχεται με το σπονδυλικό - έσω χείλος 

της ωμοπλάτης και την δεύτερη, τρίτη και τέταρτη 
πλευρά και συμβάλλει στην απαγωγή της ωμοπλά-
της. Η κατώτερη μοίρα του πρόσθιου οδοντωτού 
συντίθεται από παχιές οδοντώσεις και συνδέει την 
κάτω γωνία της ωμοπλάτης με την πέμπτη έως και 
τη δέκατη πλευρά. Ο πρόσθιος οδοντωτός δεικνύ-
ει τη μέγιστη δραστηριότητά του στο τόξο κίνησης 
της απαγωγής του βραχίονα, συνδυαζόμενη με την 
ανώτερη μοίρα προς συμβολή στην απαγωγή της 
ωμοπλάτης και την προς τα άνω στροφή (Hamada 
J και συν 2008, Cuadros CL και συν 1995, Kauppila 
LI 1993, Bagg SD και Forrest WJ 1988).

Η αποκλειστική εννεύρωση του πρόσθιου οδο-
ντωτού είναι το μακρό θωρακικό νεύρο, πράγμα 
που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Bell το 
1827, ως επικουρικό αναπνευστικό νεύρο (Bell J 
και Bell C 1827). Αυτό το κινητικό νεύρο έχει την 
ιδιαιτερότητα ότι εξορμάται απευθείας από τις 
προς τους κλάδους της Α5, A6 και Α7 ρίζας. Υπάρ-
χουν ανατομικές παραλλαγές που περιλαμβάνουν 
τη συμβολή της Α4 ρίζας που αφορά στο 13% των 
ατόμων και απουσία της Α7 ρίζας από τα συστατικά 
της εννεύρωσης στο 8% του γενικού πληθυσμού 
(Hamada J και συν 2008, Johnson JF και Kendall 
HO 1955, Foo CL και Swann M 1983). Έχει μήκος 
27cm M και διάμετρο 8mm. Η πορεία του εμφα-
νίζει σημαντικές παραλλαγές μεταξύ των ατόμων 
με απευθείας διάτρηση από την Α5 ρίζα προς την 
ανώτερη μοίρα του πρόσθιου οδοντωτού σε πάνω 
από το 65% των ατόμων, αν και ενιαία διατρέχει 
πίσω από τα μασχαλιαία αγγεία και τα πρωτεύοντα 
στελέχη του βραχιονίου πλέγματος και έχει βρεθεί 
ότι βρίσκεται κατά μέσο όρο 2,8cm πίσω από την 
κλείδα (Hamada J και συν 2008, Kuhn JE και συν 
1995, Tubbs RS και συν 2006). Σε πάνω από το 
50% των ατόμων, η συμβολή της Α5 και της Α6 ρί-
ζες κείται μεταξύ του μέσου και οπίσθιο σκαληνού 
μυός, με το υπόλοιπο ποσοστό να διατρέχουν είτε 
διαμέσου του σκαληνού ή έμπροσθεν του μέσου 
σκαληνού (Tubbs RS και συν 2006). Η συμβολή 
της Α7 ρίζας γίνεται πάντοτε έμπροσθεν του μέσου 
σκαληνού και στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
συμβάλει με την Α5 και την Α6 ρίζα στο επίπεδο 
της δεύτερης πλευράς προς συμπλήρωση του σχη-
ματισμού του στελέχους του μακρού θωρακικού 
νεύρου. Το νεύρο στη συνέχεια διατρέχει επιφα-
νειακά στον πρόσθιο οδοντωτό μυ για το σύνολο 
της διαδρομής του, δίνοντας κλάδους για καθεμία 
από τις οδοντώσεις (εικόνα 2) (Ruland LJ και συν 
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1995). Το νεύρο διασταυρώνεται με το κατώτε-
ρο και πιο κυρίαρχο κλάδο της θωρακορραχιαίας 
αρτηρίας στο σημείο, το οποίο φέρεται υπό τον 
τίτλο «πόδι κόρακα», σχηματίζοντας ένα σταθερό 

και αξιόπιστο οδηγό σημείο (Cuadros CL και συν 
1995). Η σημασία αυτής της λεπτομερούς ανατο-
μίας θα καταστεί εμφανής, όσον αφορά στις δυνη-
τικές θέσεις βλάβης του νεύρου.

Εικόνα 2. Αποσπαστικού τύπου κάκωση με αποκάλυψη του προσθίου οδοντωτού. Πολυπαραγοντική πτερυγοειδής ωμοπλάτη. 

Κλινικές εκδηλώσεις

Τα πιο πρώιμα συμπτώματα της παράλυσης του 
πρόσθιου οδοντωτού είναι συνήθως ασαφή, με 
έκλυση άλγους κατά μήκος της βάσης του αυχέ-
να και ύπερθεν της ωμοπλάτης και του δελτοει-
δούς μυός, τα οποία στη συνέχεια αντικαθίστανται 
από αδυναμία και πτερυγοειδή θέση της ωμο-
πλάτης μετά από χρονικό διάστημα έως και δύο 
εβδομάδων (Overpeck DO και Ghormley RK 1940, 
Fiddian NJ και King RJ 1984, Foo CL και Swann 
M 1983, Goodman CE και συν 1975, White SM 
και Witten CM 1983, Packer GJ και συν 1993). Σε 
σπάνιες περιπτώσεις με συγκεκριμένη οξεία κάκω-
ση, η πτερυγοειδής θέση μπορεί να εγκατασταθεί 
αμέσως (Gozna ER και Harris WR 1979). Τα κυρί-
αρχα κλινικά χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση 
το συνδρόμου είναι η απώλεια της ισχύος κατά τον 

ώμο και ο περιορισμός της απαγωγής στα 2/3 των 
περιπτώσεων. Σημαντικός αριθμός επίσης εμφα-
νίζεται με φαινομενική αστάθεια του ώμου, όπως 
στο 17% των περιπτώσεων σε μία σειρά των Fery 
και Sommelet (Fery A και Sommelet J 1987). Οι 
Warner και Navarro ανέφεραν 5 ασθενείς με δυ-
σλειτουργία του πρόσθιου οδοντωτού, οι οποίοι 
είχαν υποβληθεί σε 17 χειρουργικές επεμβάσεις 
μετά από λανθασμένη διάγνωση, περιλαμβανομέ-
νων της αστάθειας του ώμου, της πρόσκρουσης 
του στροφικού πετάλου του ώμου, της αρθρο-
πάθειας της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και της 
τενοντίτιδας του δικεφάλου βραχιονίου (Warner 
JJ και Navarro RA 1998). Η πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων στη βιβλιογραφία αφορά στη δεξιά 
πλευρά αν και η αιτία αυτής της προτίμησης πα-
ραμένει αδιευκρίνιστη (Overpeck DO και Ghormley 
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RK 1940, Fery A και Sommelet J 1987, Johnson 
JT, Kendall HO 1950, Foo CL και Swann M 1983, 
Petrera JE και Trojaborg W 1984).

Κατά την κλινική εξέταση, υπάρχει πτερύγωση 
της ωμοπλάτης εκ των έσω, η οποία καθίσταται πιο 
εμφανής κατά την προς τα πρόσω ανύψωση του 
βραχίονα με την απαγωγή να περιορίζεται σε 90ο 
ή λιγότερο. Η σταθεροποίηση με το χέρι του εξε-
ταστή της ωμοπλάτης κατά την εξέταση μπορεί να 
βελτιώσει την ανύψωση και την απαγωγή και να 
ελαττώσει την έκλυση άλγους (εικόνα 3) (Warner 
JJ και Navarro RA 1998). Το ΗΜΓ αποτελεί πολύ-
τιμο βοήθημα για την κλινική προσέγγιση για τον 
καθορισμό της προσβολής του μακρού θωρακικού 
νεύρου (Galano GJ και συν 2008, Warner JJ και 
Navarro RA 1998).

Εικόνα 3. Πτερυγοειδής ωμοπλάτη λόγω μαζικής ατελούς 
βλάβης του βραχιονίου πλέγματος με σημαντική έκπτωση της 

ισχύος.

Αιτιολογία 

Η μεγαλύτερη σειρά μεμονωμένης παράλυση 
του πρόσθιου οδοντωτού που αναφέρεται σε 197 
περιπτώσεις κατά μία χρονική περίοδο 11 ετών, 
δείχνει πολλούς αιτιολογικούς παράγοντες: κου-
ραστική εργασία, συμμετοχή σε αθλήματα (35%), 
παρεμβατικές επιθετικές διαγνωστικές μέθοδοι 
(11%), λοίμωξη (7%), αναισθησία (5%) και διάφο-
ρα άλλα αίτια όπως θέση κατά τον ύπνο ή κρυολό-
γημα (1%) (Vastamaki M και Kauppila LI 1993). Η 
επόμενη σε πλήθος σειρά με 111 περιπτώσεις κατά 
τη διάρκεια χρονικής περιόδου 30 ετών προσθέτει 
5% εμφάνιση μετά τοκετό και 7% μετά από διά-
φορες εγχύσεις (Johnson JT και Kendall HO 1955).

Η υποκείμενη παθολογική κατάσταση που οδη-
γεί σε παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων όπως τεκμαίρεται 
αποτελεί κάκωση του μακρού θωρακικού νεύρου, 
πράγμα που αποτελεί την πιο συνηθισμένη μεμο-
νωμένη νευρική βλάβη στην περιοχή του ώμου 
(Johnson JT και Kendall HO 1955). Τρεις κυρίως 
θεωρίες υπάρχουν προς εξήγηση της κάκωσης του 
μακρού θωρακικού νεύρου σε περιπτώσεις μεμο-
νωμένης παράλυσης. Αυτές είναι: οι κακώσεις από 
εξελκυσμό, οι κακώσεις από πίεση και η νευρική 
αμυοτροφική σκλήρυνση - πλάγια νωτιαία μυϊκή 
ατροφία (Foo CL και Swann M 1983, Parsonage 
MJ και Turner JW 1948). Εκτός από τη βλάβη του 
μακρού θωρακικού, υπάρχουν σπάνιες περιπτώ-
σεις πτερυγοειδούς ωμοπλάτης λόγω απόσπασης 
του πρόσθιου οδοντωτού μυός ή παρεκτόπισης 
του κάτω πόλου της ωμοπλάτης από κατάγματά 
της (Mansha M και συν 2010, Hayes JM και Zehr 
DJ 1981). Η διενέργεια ΗΜΓ είναι πολύτιμη, όσον 
αφορά στην κατάληξη της μεμονωμένης βλάβης 
του μακρού θωρακικού νεύρου ως αιτίου μάλλον 
παρά ως τη μνημονευθείσα τραυματική απόστα-
ση ή δευτεροπαθή από άλλα αίτια (Galano GJ και 
συν 2008, Warner JJ και Navarro RA 1998, Hayes 
JM και Zehr DJ1981, Aksoy IA και συν 2009, 
Friedenberg SM και συν 2002).

Ιστορικά, οι κακώσεις έχουν θεωρηθεί ότι ευ-
θύνονται για τις βλάβες του μακρού θωρακικού 
νεύρου σε άνω του 50% των περιπτώσεων στη 
βιβλιογραφία (Gregg JR και συν 1979, Johnson 
JT και Kendall HO 1955, Gozna ER και Harris WR 
1979, Vastamaki M και Kauppila LI 1993, Mah 
JY και Otsuka NY 1992). Αυτές οι κακώσεις κυ-
μαίνονται από μία συγκεκριμένη οξεία κάκωση με 
ταχεία εισβολή της συμπτωματολογίας και στο πιο 
συνηθισμένο σενάριο της τεκμηριωμένης επανα-
λαμβανόμενες κακώσεις από δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν κινήσεις και αθλήματα.

Οι διαφορετικές εντοπίσεις της προβαλλόμενης 
ως αιτίου πιεστικής νευροπάθειας περιλαμβάνει 
τους σκαληνούς μύες, μεταξύ της κορακοειδούς 
απόφυσης και της πρώτης ή δεύτερης πλευράς, 
πάνω από τη δεύτερη πλευρά από φλεγμονώδη 
διήθηση ορογόνου θυλάκου και κατά το πρόσθιο 
κατώτερο όριο της ωμοπλάτης (Kauppila LI 1993, 
Johnson JT και Kendall HO 1955, Hester P και συν 
2000, Horwitz MT και Tocantins LM 1938, Iceton 
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J και Harris WR 1987, Nath RK και συν 2007, 
Disa JJ και συν 2001, Steinmann SP και Wood MB 
2003).

Η συμπίεση του μακρού θωρακικού νεύρου στο 
επίπεδο των σκαληνών είναι μία αμφιλεγόμενη θε-
ωρία λόγω του ότι η συμβολή της Α7 ρίζες δεν 
συνενώνεται με το νεύρο μέχρι και μετά τη δίο-
δο διαμέσου ή πλησίον προς το μέσο σκαληνό μυ 
και το ραχιαίο θωρακικό νεύρο επίσης παραμένει 
απρόσβλητο παρά το ότι διατρέχει κατά παρόμοιο 
τρόπο διαμέσου του σκαληνού (Foo CL και Swann 
M 1983, Gozna ER και Harris WR 1979, Horwitz 
MT και Tocantins LM 1938). Αυτή η θεωρία βρί-
σκει, ωστόσο, υποστήριξη από δύο σειρές περι-
πτώσεων, όπου διενεργήθηκε μικρονευρόλυση το 
μακρού θωρακικού νεύρου στο επίπεδο του μέσου 
σκαληνού, με ορατή βελτίωση σε άνω του 98% για 
εκείνα τα συμπτώματα που είχαν διάρκεια μικρότε-
ρη από δέκα έτη (Nath RK και Melcher SE 2007, 
Disa JJ και συν 2001, Wiater JM και Flatow EL 
1999).

Οι Horwitz MT και Tocantins LM (1938) σε 
μία μεγάλη σειρά νεκροτομικού υλικού από 100 
νεκροτομές βρήκαν ότι το μακρό θωρακικό νεύρο 
εμφανίζει γωνίωση καθώς διασταυρώνεται με τη 
δεύτερη πλευρά και συμπέραναν ότι αυτό είναι το 
πιο πιθανό σημείο κακώσεις, μεταξύ της κορακο-
ειδούς απόφυσης και της πρώτης ή της δεύτερης 
πλευράς (Horwitz MT και Tocantins LM 1938). Οι 
τέσσερις ορογόνοι θύλακοι δηλαδή ο υποκορακο-
ειδής, ο υποπλάτιος, ο παραπληρωματικός και ο 
υπερκορακοειδής έχουν επίσης ταυτοποιηθεί ως 
αιτία πίεσης, εφόσον αποτελέσουν εστία φλεγ-
μονής. Όλες αυτές οι καταστάσεις αποτελούν ση-
μεία πίεσης, η οποία αυξάνει κατά την ύπτια θέση, 
πράγμα το οποίο μπορεί να εξηγεί τις που εμφα-
νίζονται μετά μαιευτικές ή αναισθητικές θέσεις 
(Horwitz MT και Tocantins LM 1938 a & b). Μία 
περαιτέρω αναφορά σε τέσσερις νεκροτομές από 
τους Gozna και Harris κατέδειξε ότι είναι δυνατόν 
το μακρό θωρακικό νεύρο να πιέζεται μεταξύ της 
κάτω επιφάνειας της ωμοπλάτης και της δεύτερης 
πλευράς, αν και το σημείο αυτό δεν είναι προσπε-
λάσιμο (Gozna ER και Harris WR 1979). Καθώς το 
νεύρο διέρχεται άνωθεν της δεύτερης πλευράς, 
υπάρχει μία δυνατότητα για διάταση ως χορδή τό-
ξου και κάκωση από ελκυσμό λόγω του ότι σε δύο 
διαφορετικές μελέτες σε νεκροτομικό υλικό κατα-

δείχθηκε διπλασιασμός του μήκους του θωρακικού 
νεύρου στο διάστημα μεταξύ των σκαληνών και 
της ανώτερης μοίρας του πρόσθιου οδοντωτού, 
όταν ο βραχίονας ανασηκώνεται πάνω από το επί-
πεδο της κεφαλής (Gregg JR και συν 1979) αλλά 
και σε εξελκυσμό τόσο εμπρός κατά την κατώτε-
ρη μοίρα της ωμοπλάτης όσο και στο επίπεδο της 
ογδόης και ένατης πλευράς, όπου βρίσκεται σχε-
τικά προστατευμένα από εξωτερικές δυνάμεις πί-
εσης π.χ. από βακτηρίες μασχάλης (Gregg JR και 
συν 1979, Bagg SD και Forrest WJ 1988). Η πίε-
ση στην κατώτερη πρόσθια μοίρα της ωμοπλάτης 
αντιστοιχεί στο οδηγό σημείο που χαρακτηρίστηκε 
ως «πόδι κόρακα», όπου το μακρό θωρακικό νεύρο 
και ο κύριος κλάδος της θωρακορραχιαίας αρτηρί-
ας εφάπτονται και το νεύρο δυνητικά καθηλώνεται 
από την περιτονιακή του ανάρτηση (Cuadros CL 
και συν 1995, Kauppila LI 1993). 

Το ποικίλο εύρος εντόπισης του σημείου πίεσης 
επί του νεύρου και τα πολλαπλά πιθανά αίτια κά-
κωσης αυτού είναι τυπικά για πολλούς τύπους πα-
ρέσεων, νευριτίδων και φαίνεται ότι η υποκείμενη 
παθολογική κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις εί-
ναι αινιγματική (Johnson JT και Kendall HO 1955). 
Είναι εύκολη μία εκλογίκευση της βλάβης που 
προκαλείται στο νεύρο από ένα οξύ τραυματικό 
γεγονός, όπως είναι μία απευθείας πλήξη κατά τη 
σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα με οξεία εισβολή 
της παραμόρφωσης ή μια ιατρογενής κάκωση από 
βελόνη παρακέντησης του θώρακα (Gregg JR και 
συν Farouqi S και συν 1979 2008). Ο μηχανισμός 
της κάκωσης του νεύρου από επαναλαμβανόμενες 
ελάσσονες κακώσεις όπου κανένα ιδιαίτερο γεγο-
νός δεν μπορεί να απομονωθεί είναι πιο δύσκολο 
να εκτιμηθεί και επιπλέον η υποτιθέμενη αιτιολο-
γία είναι πιο κοινή στη βιβλιογραφία (Overpeck DO 
και Ghormley RK 1940, Packer GJ και συν 1993, 
Aksoy JA και συν 2009, Wiater JM και Bigliani 
1999, Marmor I και Bechtol CO 1963, Ilfeld FW 
και Holder HG 1943, Schultz JS και Leonard JA 
1992). Σε αυτό το σενάριο με σαφές οξύ τραυμα-
τικό γεγονός, η κλασική κλινική εικόνα είναι της 
αρχικής εισβολής με σοβαρό άλγος, το οποίο υφί-
εται μετά από μία περίοδο περίπου δύο εβδομά-
δων από την πρώτη εμφάνισης της αδυναμίας και 
της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης εμφανούς κατά την 
κλινική εξέταση που παρατηρείται σε περιπτώσεις 
νευραλγικής αμυοτροφικής σκλήρυνσης - πλάγια 
νωτιαία μυϊκή ατροφία, η οποία περιγράφηκε από 
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τους Parsonnage και Turner το 1948 ως νευρίτιδα 
του βραχιονίου πλέγματος, που εντοπίζεται ετερό-
πλευρα προς το μακρό θωρακικό νεύρο και ήταν το 
πιο συνηθισμένο εύρημα που προσέβαλε τους 30 
από τους 36 ασθενείς (Parsonnage MJ και Turner 
JW 1948). Η πλάγια νωτιαία μυϊκή ατροφία μπορεί, 
έτσι, να ευθύνεται για έναν αριθμό περιπτώσεων 
που υποτίθεται ότι έχει ένα ύπουλο τραυματικό αί-
τιο και επίσης εκείνων των ασθενών που αναπτύσ-
σουν πτερυγοειδή ωμοπλάτη μετά ένα επεισόδιο 
που μπορεί να παραγάγει μία ανοσολογική ή φλεγ-
μονώδης αντίδραση όπως μετά από εμβολιασμό ή 
μετά από εγχείρηση (Friedenberg SM 2002). 

Θεραπεία 

Προκειμένου να σχεδιαστεί μία αποτελεσματι-
κή θεραπευτική αντιμετώπιση, είναι απαραίτητη η 
κατανόηση της φυσικής εξέλιξης της πτερυγοει-
δούς ωμοπλάτης από την μεμονωμένη παράλυση 
του μακρού θωρακικού νεύρου λόγω του ότι αυτή 
εμφανίζει αυτόματη ίαση στην πλειονότητα των 
ασθενών μετά δύο έτη (Kauppila LI και Vastamaki 
M 1996, Johnson JT και Kendall HO 1955, Packer 
GJ και συν 1993, Gozna ER και Harris WR 1979, 
Petrera JE και Trojaborg W 1984, Mah JY και 
Otsuka NY 1992, Horwitz MT και Tocantins LM 
1930, Schultz JS, και Leonard JA 1992, Wood VE 
και Frykman GK 1980). Η ίαση περιλαμβάνει την 
επανάκτηση της λειτουργικότητας του ώμου και 
την αποκατάσταση της παραμόρφωσης, αν και σε 
πολλούς καταλείπεται κάποιος βαθμός παραμόρ-
φωσης αλλά και επίμονος περιορισμός της κινη-
τικότητας για μακρό χρονικό διάστημα (Kauppila 
LI 1993, Friedenberg SM 2002, Horwitz MT και 
Tocantins LM 1938). Υπάρχει σαφής αντίληψη ότι 
η μεμονωμένη παράλυση του μακρού θωρακικού 
νεύρου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αναμονή 
για 18 - 24 μήνες στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων, με αποφυγή βαριών δραστηριοτήτων κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Παρά την πρώιμη 
φαινομενική επιτυχία, η υποστήριξη της ωμικής ζώ-
νης με κηδεμόνα προς συμπλήρωση της συντηρη-
τικής αντιμετώπισης έχει εκπέσει από την εκτίμηση 
λόγω του μικρού βαθμού συμμόρφωσης και του 
μικρού αποδεδειγμένου οφέλους ( Overpeck DO 
και Ghormley RK 1940, Gregg JR και συν 1979). 
Για τη μειονότητα αυτών που ανακάμπτουν καλώς 
κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, υπάρχει η τάση 
να θεωρείται ότι έχουν ένα οξύ τραυματικό επεισό-

διο (Goodman CE και συν 1975, Friedenberg SM 
2002).

Για αυτούς τους ασθενείς που δεν προσφέρο-
νται ή σε εκείνους, στους οποίους αποτυγχάνει η 
συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση υπάρχουν 
χειρουργικές επιλογές για την κατάσταση αυτή που 
περιλαμβάνουν μεταφορές μυών, νευρόλυση του 
μακρού θωρακικού νεύρου, αρθρόδεση της ωμο-
θωρακικής άρθρωσης και νευρομεταφορές. 

Η πρώτη χειρουργική επέμβαση που αναφέρ-
θηκε για την αντιμετώπιση της πτερυγοειδούς 
ωμοπλάτης ήταν το 1904, όταν ο Tubby διενέρ-
γησε μεταφορά του πρόσθιου θωρακικού μυός σε 
ένα 7χρονο κορίτσι, αποκαθιστώντας την ικανό-
τητα πρόσθιας ανύψωσης του ώμου, όπως γίνε-
ται στην ξιφασκία (Tubby AH 1904). Η επέμβαση 
αυτή πραγματοποιήθηκε από τους Marmor L και 
Bechtol CO (Marmor L και Bechtol CO 1963) προ-
κειμένου να περιλάβει τη μεταφορά της στερνικής 
μοίρας και μόνο ενώ άλλοι επιχείρησαν ενίσχυση 
της συρραφής με περιέλιξη πλατείας περιτονίας ή 
μοσχεύματα προσαγωγών με πολύ καλά αποτελέ-
σματα (Warner JJ και Navarro RA 1998, Marmor 
L και Bechtol CO 1963, Iceton J και Harris WR 
1987, Post M 1995, Connor PM και συν 1997, 
Perimutter GS και Leffert RD 1999, Duncan DC 
1948). Πιο πρόσφατα, ανατομικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι η απόσπαση μέρους του τένοντα του 
πρόσθιου θωρακικού είναι αρκετά επιμήκης προς 
απευθείας μεταφορά χωρίς επιπρόσθετη ενίσχυ-
ση του μοσχεύματος (Goodman GT και συν 1979, 
Povacz P και Resch H 2000). Οι πρώτες αναφορές 
σε πετυχημένες μεταφορές μυών, ωστόσο, ήταν για 
ασθενείς που είχαν διάρκεια συμπτωμάτων μικρό-
τερη από 18 μήνες και θα πρέπει να συζητηθούν τα 
καλά αποτελέσματα απλώς παραβάλλοντας αυτά 
προς τη φυσική εξέλιξη αυτής της κατάστασης 
(Gregg JR και συν 1979, Marmor L και Bechtol CO 
1963, Tubby AH 1904, Duncan DC 1948). Συνακό-
λουθα, πιο αυστηρές αναφορές με προεγχειρητική 
διενέργεια ΗΜΓ που πιστοποιείται η μακροχρόνια 
αποστέρηση της νεύρωσης του πρόσθιου οδοντω-
τού μυός μετά μία περίοδο συντηρητικής αντιμε-
τώπισης αναφέρουν επιτυχημένη έκβαση με καλά 
ή εξαιρετικά αποτελέσματα στο 60% έως 100% 
των περιπτώσεων, που υποβλήθηκαν σε μακρά 
παρακολούθηση ακόμη και δεκατριών ετών μετά 
τη διενέργεια της επέμβασης (Fery A, Sommelet 
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J 1987, Iceton J και Harris WR 1987, Steinmann 
SP και Wood MB 2003, Connor PM και συν 1997, 
Perimutter GS και Leffert RD 1999, Tauber M και 
συν 2008). Πολλοί από τους ασθενείς που παρου-
σίασαν επιτυχή αποτελέσματα εμφάνισαν κάποιου 
βαθμού αδυναμία κατά την απαγωγή του ώμου, αν 
και η μέση δυνατότητα απαγωγής είχε βελτιωθεί 
σε 75ο (Iceton J και Harris WR 1987, Steinmann 
SP και Wood MB 2003, Tauber M και συν 2008), 
στις αναφερόμενες επιπλοκές υπάρχουν η αποτυ-
χία επιτυχούς μεταφοράς του πρόσθιου θωρακικού 
στην ωμοπλάτη, λοιμώξεις, κακό κοσμητικό απο-
τέλεσμα - ιδιαίτερα ασυμμετρία του θρακικού κύ-
τους σε γυναίκες, συμφυτική θυλακίτιδα της γλη-
νοβραχιονίου άρθρωσης, ύγρωμα κατά την δότρια 
περιοχή (Warner JJ και Navarro RA 1998, Iceton J 
και Harris WR 1987, Steinmann SP και Wood MB 
2003, Post M 1995, Tauber M και συν 2008), Άλ-
λες μεταφορές μυών περιλαμβάνουν εκείνες του 
ελάσσονος θωρακικού και των ρομβοειδών, αν και 
καμία από αυτές δεν είναι τόσο αποτελεσματική 
όσο εκείνη του μείζονος θωρακικού (Herzmark MH 
1951, Chaves JP 1951). Ένας πιθανός προγνωστι-
κός παράγοντας για την επιτυχημένη χειρουργική 
επέμβαση είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα 
και η βελτίωση της λειτουργικότητας με την ανύ-
ψωση του άνω άκρου και τη σταθεροποίηση της 
ωμοπλάτης προεγχειρητικά (εικόνα 3) (Warner JJ 
και Navarro RA 1998).

Η νευρόλυση του μακρού θωρακικού νεύρου 
στο επίπεδο των σκαληνών έχει αποφέρει εξαιρε-
τικά αποτελέσματα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. 
Οι Nath και συν ανέφεραν 50 επεμβάσεις, στις 
οποίες επιχειρήθηκε αποσυμπίεση του νεύρου κατά 
τη δίοδό του από το μέσο σκαληνό με 98% βελτί-
ωση, σε εκείνους στους οποίους τα συμπτώματα 
είχαν διάρκεια μικρότερη από δέκα έτη (Nath RK 
και συν 2007). Μία δεύτερη σειρά 13 επεμβάσε-
ων από τους Nath και Melcher κατέδειξε μία μέση 
βελτίωση στην απαγωγή του ώμου της τάξης των 
59ο μετά από 24 ώρες από την επέμβαση (Nath 
RK και Melcher SE 2007). Ακόμη 4 ασθενείς υπο-
βλήθηκαν σε υποκλείδια νευρόλυση του μακρού 
θωρακικού νεύρου μέσα στους σκαληνούς μύες σε 
μια σειρά που ανέφεραν οι Disa και συν με απάλει-
ψη των συμπτωμάτων και στους τέσσερις (Disa JJ 
και συν 2001). Τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να 
ερμηνευθούν υπό το φως πολλών απόψεων, όσον 
αφορά στην αποσυμπίεση, όπως προτάθηκε, αν και 

εκπροσωπούν ανεξάρτητο επιπλέον όφελος πέραν 
της φυσικής εξέλιξης της κατάστασης με τους 10 
ασθενείς του Nath να εμφανίζουν προεγχειρητική 
διάρκεια των συμπτωμάτων για πάνω από 6 έτη 
(Nath RK και συν 2007). 

Η αρθροδεσία της ωμοθωρακικής άρθρωσης 
γενικά πρέπει να επιφυλάσσεται, στις περιπτώσεις 
που υπάρχει αποτυχία μεταφοράς του μείζονος 
θωρακικού μυός, πτερυγοειδής ωμοπλάτης μετά 
διάχυτες νευρομυϊκές διαταραχές ή όταν αντενδεί-
κνυται η συμβατική μεταφορά μυών (Steinmann 
SP και Wood MB 2003, Bizot P και συν 2003, Jeon 
IH και συν 2005, Bunch WH και Siegel IM 1993, 
Rhee YG και Ha JH 2006, Diab M και συν 2005). 
Οι Bizot P και συν ανέφεραν αποτελέσματα μετά 
διενέργεια αρθροδεσίας της ωμοθωρακικής άρ-
θρωσης σε 10 ασθενείς ως πρωτογενή εναλλακτι-
κή λύση μετά παράλυση του μείζονος θωρακικού 
μυός (Bizot P και συν 2003). Η κινητικότητα του 
ώμου περιορίστηκε στο 1/3 της φυσιολογικής και 
υπήρχε κέρδος, όσον αφορά στην απαγωγή μόνον 
κατά 20ο από εκείνη προ της επέμβασης με 3 ψευ-
δαρθρώσεις ως επιπλοκές, δύο υπεζωκοτικές δι-
ηθήσεις και μια συμφυτική θυλακίτιδα του ώμου. 
Ετέθη το συμπέρασμα ότι οι δυσκολίες αναφορικά 
με την ωμοθωρακική αρθροδεσία σε μια επαρκή 
θέση, η περιορισμένη μετεγχειρητική κινητικότητα 
και οι μεγάλες συχνότητες εμφάνισης επιπλοκών 
καταδεικνύουν ότι αυτή η επέμβαση δεν θα πρέπει 
να αποτελεί πρωτογενή επέμβαση σε μεμονωμένη 
παράλυση του μακρού θωρακικού νεύρου (Bizot 
P και συν 2003). Πιο πρόσφατα, ωστόσο, έχουν 
αναφερθεί καλά αποτελέσματα αρθροδεσίας της 
ωμοθωρακικής άρθρωσης ως πρωτοπαθούς επέμ-
βασης, για εκείνους τους ασθενείς στους οποίους 
απέτυχε η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπι-
ση, με υψηλά επίπεδα ικανοποίησης στο 82% των 
ασθενών σε μέσο χρόνο παρακολούθησης 5 έτη. 
Η σειρά των 42 ασθενών περιλάμβανε πάσχοντες 
από πτερυγοειδή ωμοπλάτη από δυστροφικά και 
από μη δυστροφικά αίτια, περιλαμβανομένων και 9 
με μεμονωμένη παράλυση του πρόσθιου οδοντω-
τού μυός (Sewell MD και συν 2012). 

Οι νευρομεταφορές με μικροχειρουργικές τε-
χνικές είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή με ανα-
φορές ίασης της κατάστασης με νευρομεταφορά 
του θωρακορραχιαίου νεύρου στο μακρό θωρακι-
κό (Uerpairojkit C και συν 2009). Ο έξω κλάδος 
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του θωρακορραχιαίου νεύρου έχει τόσο το ανά-
λογο μήκος όσο και τον αριθμό των νευραξόνων 
που συμβάλλουν στην επιτυχία της μεταφοράς στο 
μακρό θωρακικό νεύρο (Raksakulkiat R και συν 
2009). Αυτό το έργο προέρχεται από την αντιμε-
τώπιση βλαβών του βραχιονίου πλέγματος, με 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας του μακρού 
θωρακικού νεύρου θεωρουμένη ως απαραίτητη 
για την αποκατάσταση της καλής λειτουργικότητας 
του ώμου (Suzuki K και συν 2007). Το προβαλλό-
μενο πλεονέκτημα της νευρομεταφοράς έναντι της 
μεταφοράς μυών είναι η διατήρηση της εμβιομη-
χανικής των μυών (Uerpairojkit C και συν 2009).

Προκειμένης της αντιμετώπισης των σπάνιων 
περιπτώσεων, στις οποίες η πτερυγοειδής ωμοπλά-
τη προέρχεται από την απόσπαση του πρόσθιου 
οδοντωτού από το ωμοπλατιαίο χείλος ή παρεκτό-
πιση καταγμάτων του κάτω πόλου της ωμοπλάτης, 
η πρώιμη χειρουργική αποκατάσταση προτείνεται 
ως λύση με εξαιρετικά αποτελέσματα (Mansha M 
και συν 2010, Hayes JM και Zehr DJ 1981). Αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκα-
λία της συντηρητικής θεραπευτικής αντιμετώπισης 
αυτών των καταγμάτων της ωμοπλάτης λόγω των 
ινών του πρόσθιου οδοντωτού που προσφύονται 
στο κάτω χείλος της ωμοπλάτης ασκώντας πάνω 
σε αυτήν τη μεγαλύτερη έλξη (Mansha M και συν 
2010). Η πρώιμη διενέργεια ΗΜΓ είναι χρήσιμη, 
όταν υπάρχει αυτό το σενάριο προκειμένου να δι-
ακρίνουμε αυτές τις κακώσεις από την κάκωση του 
μακρού θωρακικού νεύρου (Hayes JM και Zehr DJ 
1981).

Παράλυση του τραπεζοειδούς 

Ανατομική 

Η παράλυση του τραπεζοειδούς είναι πολύ λι-
γότερο συχνή από ότι αυτή του πρόσθιου οδοντω-
τού αλλά μπορεί να είναι εξίσου αναπηρική. Ο τρα-
πεζοειδής έχει διάχυτη πρόσφυση από το κρανίο 
μέχρι τον 12ο θωρακικό σπόνδυλο και διανέμεται 
έπειτα εκπτώσεις στη σπονδυλική στήλη και στην 
ωμοπλάτη, στο εξωτερικό τριτημόριο της κλείδας 
και στο ακρώμιο (Uerpairojkit C και συν 2009). 
Αυτή η ανώτερη μοίρα ανυψώνει την ωμοπλάτη, η 
μέση μοίρα προσάγει και ανέλκει και η κάτω μοίρα 
καθέλκει την ωμοπλάτη και στρέφει η κάτω μοίρα 
επί τα εκτός (Kauppila LI και Vastamaki M 1996, 
Bagg SD και Forrest WJ 1988). 

Η νωτιαία μοίρα του παραπληρωματικού νεύ-
ρου (η 11η εγκεφαλική συζυγία) νευρώνει τόσο 
τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ όσο και τον τρα-
πεζοειδή. Η σπονδυλική και οι εγκεφαλική μοίρα 
συνενώνονται μεταξύ τους προκειμένου να σχημα-
τίσουν το στέλεχος του παραπληρωματικού νεύ-
ρου, το οποίο διέρχεται δια μέσω του σφαγιτιδικού 
τρήματος προκειμένου να εξέλθει ως εξωτερικός 
κλάδος. Το νεύρο τότε διατρέχει κατά μήκος της 
έσω σφαγίτιδα φλέβα σας και διασταυρώνεται με 
αυτήν προκειμένου να διάτρηση και να νευρώσει 
τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Στη συνέχεια ει-
σέρχεται στο οπίσθιο τρίγωνο του αυχένα, το οποίο 
καλύπτεται μόνο από δέρμα και από την υποδόρια 
περιτονία, προκειμένου να νευρώσει τον τραπεζο-
ειδή (Ruland LJ και συν 1995, Aksoy IA και συν 
2009, Osterman AL και Babhulkar 1996, Chaves 
JP 1951). 

Κλινικές εκδηλώσεις 

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη μετά παράλυση του 
τραπεζοειδούς είναι εξωτερική λόγω του ότι η 
άνω γωνία της ωμοπλάτης παρεκτοπίζεται και ο 
ώμος εμφανίζει πτώση. Μπορεί να είναι ελάχιστη 
κατά την ανάπαυση αλλά αυξάνει όταν το άνω 
άκρο τίθεται σε απαγωγή και επίσης όταν τελεί-
ται εξωτερική στροφή του ώμου υπό αντίσταση. Ο 
φυσιολογικός ωμοπλατο - βραχιόνιος ρυθμός δι-
ακόπτεται και η πρόσθια ανύψωση και απαγωγή 
είναι εξασθενημένες με περιορισμό των δραστη-
ριοτήτων που απαιτούν την ανύψωση του άκρου 
πάνω από το επίπεδο της κεφαλής (Martin RM και 
Fish DE 2008). Ή λανθασμένη διάγνωση είναι συ-
νηθισμένη, ενώ 14 από τους 22 ασθενείς επί των 
οποίων έγινε λανθασμένη διάγνωση σε μία σειρά 
των Bigliani και συν (Bigliani LU και συν 1996). 
Οι λανθασμένες διαγνώσεις ποικίλλουν σε μεγά-
λο βαθμό και περιλαμβάνουν κήλη του πηκτοειδή 
πυρήνα αυχενικού μεσοσπονδυλίου διαστήματος, 
πρόσκρουση του στροφικού πετάλου του ώμου 
ή αστάθεια, παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού 
και τον ρομβοειδών μυών, σκολίωση, νευρομυϊκά 
νοσήματα, ψευδάρθρωση κατάγματος, οστεοχόν-
δρωμα της ωμοπλάτης, εγκεφαλικό αγγειακό επει-
σόδιο και λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα (Wiater 
JM και Bigliani LU 1999).

Αιτιολογία 

Η αιτιολογία της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης 
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μετά παράλυση του τραπεζοειδούς μυός είναι πιο 
συχνά ιατρογενής βλάβη της νωτιαίας μοίρας του 
παραπληρωματικού νεύρου ως συνέπεια βιοψίας 
λεμφαδένων η ριζικής κάθαρσης του τραχήλου 
(Bigliani LU και συν 1985, Donner TR και Kline DG 
1993). Το παραπληρωματικό νεύρο είναι ευάλω-
το στο οπίσθιο τρίγωνο του αυχένα τόσο σε αυτές 
τις ιατρογενείς τραυματικές βλάβες, περιλαμβα-
νομένων τροχαίων ατυχημάτων, επιθέσεων, εν τω 
βάθει μάλαξη των μαλακών μορίων, τραυματικές 
κακώσεις από αμβλέα όργανα και διατιτραίνοντα 
τραύματα (Ruland LJ και συν 1995, Diab M και συν 
2005, Bodack MP και συν 1998).

Παράλυση του τραπεζοειδούς 

Θεραπεία 

Υπάρχει κάποιος βαθμός αντιγνωμίας, όσον 
αφορά στο ρόλο της συντηρητικής θεραπευτικής 
αντιμετώπισης της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης 
από παράλυση του τραπεζοειδούς μυός, εξαιτίας 
του ότι μία σημαντική αναλογία αποτελούν προ-
ϊόν ιατρογενούς κάκωσης. Ο ακρογωνιαίος λίθος 
της θεραπευτικής στην περίπτωση αυτή οφείλει να 
είναι η συντηρητική αγωγή, 

Παράλυση των ρομβοειδών 

Ανατομική 

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης 
των ρομβοειδών μυών είναι πολύ σπάνια. Η πτε-
ρυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης των ρομ-
βοειδών μυών είναι πολύ σπάνια. Οι ρομβοειδείς 
έχουν ρομβοειδές σχήμα όπως υποδηλώνεται από 
το όνομά τους και κείνται εν τω βάθει του τρα-
πεζοειδούς. Ο ελάσσων ρομβοειδής αποτελεί έναν 
παχύ μυ που κινείται προς τα άνω του μείζονος 
ρομβοειδούς, ο οποίος είναι λεπτός και από πε-
πλατυσμένος. Οι ρομβοειδείς διατρέχουν προς 
τα κάτω και προς τα έξω από τους πόλους μέχρι 
τη μεσότητα του έσω χείλους της ωμοπλάτης και 
δρουν ως ανελκτήρες και στροφείς της ωμοπλάτης 
(Moore KL και Dalley AF 1999).

Το ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης εξορμάται από 
τους πρόσθιους κλάδους του Α5 και ενίοτε του 
Α4 νευροτομίου και νευρώνουν τους ρομβοειδείς 
μύες. Κατά την διαδρομή του διατιτραίνει τον μέσο 
σκαληνό, πλησίον του μακρού θωρακικού νεύρου 
και στη συνέχεια διατρέχει εν τω βάθει του ανελ-

κτήρα της ωμοπλάτης προκειμένου να παράσχει 
εννεύρωση στους ρομβοειδείς (Kuhn JE και συν 
1995, Martin RM και Fish DE 2008, Osterman AL 
και Rabhulkar S 1996).

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης 
των ρoμβοειδών μπορεί να εκδηλωθεί με άλγος 
κατά το έσω χείλος της ωμοπλάτης αν και η λει-
τουργική ανεπάρκεια είναι αμελητέα ((Kuhn JE και 
συν 1995, Martin RM και Fish DE 2008). Η κάτω 
γωνία της ωμοπλάτης προβάλλει αλλά αυτή μπο-
ρεί να καλυφθεί με την ανύψωση του άνω άκρου 
(Osterman AL και Rabhulkar S 1996). Η κλινική 
δοκιμασία των ρoμβοειδών διεξάγεται με τα χέ-
ρια επί των ισχίων και τον ασθενή να ωθεί με τους 
αγκώνες του προς τα πίσω υπό αντίσταση (Moore 
KL και Dalley AF 1999). Λόγω των ήπιων κλινικών 
χαρακτηριστικών η κατάσταση αυτή είναι δυνατόν 
να υποδιαγιγνώσκεται.

Αιτιολογία 

Όπως συμβαίνει και με την παράλυση του πρό-
σθιου οδοντωτού και του τραπεζοειδούς, η κυρι-
ότερη αιτία δυσλειτουργίας των ρομβοειδών ει-
κάζεται ότι είναι νευρολογική, λόγω βλάβης του 
ραχιαίο νεύρου της ωμοπλάτης. Στα αίτια που ανα-
φέρονται περιλαμβάνονται: το υποτροπιάζον εξάρ-
θρημα της γληνοβραχιονίου, η ριζοπάθεια Α5 επί 
παικτών βόλεϊ αν και αυτές οι βλάβες ανευρίσκο-
νται σε συνδυασμό με άλλες βλάβες νεύρων πε-
ριλαμβανομένου του υπερπλατίου και του μακρού 
θωρακικού (Jerosch J και συν 1990, Ravindram 
M 2003). Μία κάκωση από παγίδευση του νεύρου 
εντός του μέσου σκαληνού μυός προτείνεται ως το 
συνηθέστερο σημείο της κάκωσης (Martin RM και 
Fish DE 2008).

Θεραπευτική αντιμετώπιση 

Εξαιτίας του ότι πτερυγοειδής ωμοπλάτη που 
προκαλείται από την κάκωση του ραχιαίου νεύρου 
της ωμοπλάτης είναι ανεπαίσθητη με ελάχιστες 
λειτουργικές επιπτώσεις, η συντηρητική θεραπευ-
τική αντιμετώπιση θεωρείται τυπική για τη θερα-
πεία της (Kuhn JE και συν 1995, Martin RM και 
Fish DE 2008). 

Σπάνια αίτια 

Συνολικά η ωμοπλατοθωρακική αρθροδεσία 
εμφανίζεται ως επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπι-
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ση της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης από νευρολο-
γικές βλάβες μεγάλης διασποράς, οι οποίες αφο-
ρούν σε μία αναστρέψιμη προσβολή των μυών που 
σταθεροποιούν την ωμοπλάτη. Έχουν παρατηρηθεί 
εξαιρετικές συχνότητες πώρωσης, όταν διενεργεί-
ται ασφαλής συγκράτηση με εφαρμογή οστικών 
μοσχευμάτων σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτή η συ-
γκράτηση επιτυγχάνεται με συρμάτινες αγκύλες, 
οι οποίες διεκβάλλονται από την ωμοπλάτη γύρω 
από πολλαπλά οστέινα πλευρικά τόξα, ενισχυόμε-
νες από πλάκα οστεοσύνθεσης ή ακόμη από ήλο 
Rush προκειμένου να αποτραπεί η διάσχιση των 
πλευρών από το σύρμα ή γίνεται απευθείας συ-
γκράτηση με πλάκες και βίδες σε πολλαπλά επί-
πεδα (Jeon IH και συν 2005, Rhee YG και Ha H 
2006).

Παράλυση των ρομβοειδών 

Ανατομική 

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης 
των ρομβοειδών μυών είναι πολύ σπάνια. Η πτε-
ρυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης των ρομ-
βοειδών μυών είναι πολύ σπάνια. Οι ρομβοειδείς 
έχουν ρομβοειδές σχήμα, όπως υποδηλώνεται 
από το όνομά τους και κείνται εν τω βάθει του 
τραπεζοειδούς. Ο ελάσσων ρομβοειδής αποτελεί 
έναν παχύ μυ που κινείται προς τα άνω του μεί-
ζονος ρομβοειδούς, ο οποίος είναι λεπτός και από 
πεπλατυσμένος. Οι ρομβοειδείς διατρέχουν προς 
τα κάτω και προς τα έξω από τον άνω πόλο μέχρι 
τη μεσότητα του έσω χείλους της ωμοπλάτης και 
δρουν ως ανελκτήρες και στροφείς της ωμοπλάτης 
(Moore KL και Dalley AF 1999).

Το ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης εξορμάται από 
τους πρόσθιους κλάδους του Α5 και ενίοτε του 
Α4 νευροτομίου και νευρώνουν τους ρομβοειδείς 
μύες. Κατά την διαδρομή του διατιτραίνει τον μέσο 
σκαληνό, πλησίον του μακρού θωρακικού νεύρου 
και στη συνέχεια διατρέχει εν τω βάθει του ανελ-
κτήρα της ωμοπλάτης προκειμένου να παράσχει 
εννεύρωση στους ρομβοειδείς (Kuhn JE και συν 
1995, Martin RM και Fish DE 2008, Osterman AL 
και Rabhulkar S 1996).

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης 
των ρoμβοειδών μπορεί να εκδηλωθεί με άλγος 
κατά το έσω χείλος της ωμοπλάτης αν και η λει-
τουργική ανεπάρκεια που προκύπτει είναι αμελη-

τέα (Kuhn JE και συν 1995, Martin RM και Fish DE 
2008). Η κάτω γωνία της ωμοπλάτης προβάλλει 
πάλι αλλά αυτή μπορεί να καλυφθεί με την ανύ-
ψωση του άνω άκρου (Osterman AL και Rabhulkar 
S 1996). Η κλινική δοκιμασία των ρoμβοειδών διε-
ξάγεται με τα χέρια επί των ισχίων και τον ασθενή 
να ωθεί με τους αγκώνες του προς τα πίσω υπό 
αντίσταση (Moore KL και Dalley AF 1999). Λόγω 
των ήπιων κλινικών χαρακτηριστικών η κατάσταση 
αυτή είναι δυνατόν να υποδιαγιγνώσκεται.

Αιτιολογία 

Όπως συμβαίνει και με την παράλυση του πρό-
σθιου οδοντωτού και του τραπεζοειδούς, η κυριό-
τερη αιτία δυσλειτουργίας των ρομβοειδών εικάζε-
ται ότι είναι νευρολογική λόγω βλάβης του ραχιαίο 
νεύρο της ωμοπλάτης. Στα αίτια που αναφέρονται 
περιλαμβάνονται: το υποτροπιάζον εξάρθρημα της 
γληνοβραχιονίου, η ριζοπάθεια Α5 επί παικτών βό-
λεϊ αν και αυτές οι βλάβες ανευρίσκονται σε συν-
δυασμό με άλλες βλάβες νεύρων περιλαμβανομέ-
νου του υπερπλατίου και του μακρού θωρακικού 
(Jerosch J και συν 1990, Ravindram M 2003). Μία 
κάκωση από παγίδευση του νεύρου εντός του μέ-
σου σκαληνού μυός προτείνεται ως το συνηθέστε-
ρο σημείο της κάκωσης (Martin RM και Fish DE 
2008). Εξαιτίας του ότι η πτερυγοειδής ωμοπλά-
τη που προκαλείται από την κάκωση του ραχιαίου 
νεύρου της ωμοπλάτης είναι ανεπαίσθητη και με 
ελάχιστες λειτουργικές επιπτώσεις, η συντηρητική 
θεραπευτική αντιμετώπιση θεωρείται τυπική για τη 
θεραπεία της (Kuhn JE και συν 1995, Martin RM 
και Fish DE 2008). 

Σπάνια αίτια πτερυγοειδούς ωμοπλάτης

Μία ασυνήθης αιτία φαινομενικής πτερυγοει-
δούς ωμοπλάτης αποτελεί ένα μεγάλο οστεοχόν-
δρωμα της ωμοπλάτης. Αυτές οι οστικές προβολές 
μπορούν να ωθήσουν την ωμοπλάτη μακριά από 
το θωρακικό τοίχωμα και να παρεμποδίσουν τη μυ-
ϊκή λειτουργία των σταθεροποιητικών μυών (Kuhn 
JE και συν 1995, Fiddian NJ και King RJ 1984). 



48- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 1 - 2021

Εικόνα 4. - Πτερυγοειδής ωμοπλάτη επί νόσου πολλαπλών εξοστώσεων.

Η αυχενική μυελοπάθεια κάμψης έχει επίσης 
αναφερθεί ότι προκαλεί πτερυγοειδή ωμοπλάτη, 
όπως παρατηρήθηκε σε έναν ασθενή με συμμετοχή 
του τρικέφαλου βραχιονίου και του πρόσθιου οδο-
ντωτού, οι οποίοι εμφάνιζαν μυϊκή αδυναμία αλλά 
χωρίς διαταραχές της αισθητικότητας (Yaguchi και 
συν 2007). Μία πιο ασαφής απώλεια της σταθε-
ρότητας της ωμοπλάτης παρατηρείται κατά την 
προσωπο-ωμοπλατο-βραχιόνια δυστροφία και 
ενίοτε παρατηρείται κατά τη μαζική κάκωση των 
στοιχείων του βραχιονίου πλέγματος. Και οι δύο 
αυτές καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε επώ-
δυνο σύνδρομο πτερυγοειδούς ωμοπλάτης, για 
το οποίο η ωμοπλατοθωρακική αρθροδεσία έχει 
αποδειχθεί ότι αποτελεί την λύση πρώτης επιλο-
γής. Έχουν επιχειρηθεί επίσης μεταφορές νευρικών 
μοσχευμάτων με μικροχειρουργική τεχνική για την 
αντιμετώπιση του συνδρόμου της πτερυγοειδούς 
ωμοπλάτης για την αντιμετώπιση παρεπομένων 

κακώσεων του βραχιονίου πλέγματος (Uerpairojkit 
C και συν 2009, Raksakulkiat R 2009, Suzuki K και 
συν 2007). 

Το σύνδρομο της επώδυνης πτερυγοειδούς 
ωμοπλάτης από διάχυτες τραυματικές βλάβες 
στους σταθεροποιητές μύες της ωμοπλάτης από 
θεραπευτική άποψη αντιμετωπίζεται με διενέρ-
γεια ωμοπλατοθωρακικής αρθροδεσίας. Μετά από 
αυτή την επέμβαση, η απαγωγή του ώμου μπορεί 
να φτάσει και πάνω από 70ο με καλή ανακούφιση 
από το άλγος και βελτίωση της σταθερότητας του 
ώμου (Bunch H και Siegel M 1993, Rhee YG και 
Ha H 2006, Diab M και συν 2005). Η παραμόρφω-
ση Sprengel συνήθως αναφέρεται ως πρωτοπα-
θής πτερυγοειδής ωμοπλάτη που δεν έχει κατέλθει 
πλήρως. Εάν η κατάσταση είναι επώδυνη ανταπο-
κρίνεται καλά στην ωμοπλατοθωρακική αρθροδε-
σία (Fiddian NJ και King RJ 1984). 
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Εικόνα 5. - Παραμόρφωση Sprengel - ατελής κάθοδος, 
μικρή ωμοπλάτη, συνοδές αλλοιώσεις της περιοχής σε άτομο 
94 ετών. Παρατηρήσατε τη υψηλή θέση της μικρής ωμοπλά-

της έξω από τη σκιά του θωρακικού κλωβού.

Συνολικά η ωμοπλατοθωρακική αρθροδεσία 
εμφανίζεται ως επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπι-
ση της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης από νευρολο-
γικές βλάβες μεγάλης διασποράς, οι οποίες αφο-
ρούν σε μία αναστρέψιμη προσβολή των μυών που 
σταθεροποιούν την ωμοπλάτη. Έχουν παρατηρηθεί 
εξαιρετικές συχνότητες πώρωσης, όταν διενεργεί-
ται ασφαλής συγκράτηση με εφαρμογή οστικών 
μοσχευμάτων σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτή η συ-
γκράτηση επιτυγχάνεται με συρμάτινες αγκύλες, 
οι οποίες διεκβάλλονται από την ωμοπλάτη γύρω 
από πολλαπλά οστέινα πλευρικά τόξα, ενισχυόμε-
νες από πλάκα οστεοσύνθεσης ή ακόμη από ήλο 
Rush προκειμένου να αποτραπεί η διάσχιση των 
πλευρών από το σύρμα ή απευθείας συγκράτηση 
με πλάκες και βίδες σε πολλαπλά επίπεδα (Jeon IH 
και συν 2005, Rhee YG και Ha H 2006).

Σύνοψη
Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη πιο συχνά εμφανί-

ζεται σε συνδυασμό προς μεμονωμένη κάκωση 
του μακρού θωρακικού νεύρου με συνακόλουθη 
παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού. Η πραγματι-

κή αιτιολογία της κάκωσης του μικρού θωρακικού 
νεύρου παραμένει αίνιγμα σε πολλές περιπτώσεις. 
Για τις περιπτώσεις εκείνες που συνδέονται με 
οξεία παιχνίδια εγκατάσταση των συμπτωμάτων, 
η τραυματική προέλευση είναι προφανής. Για τις 
περιπτώσεις εκείνες χωρίς ιστορικό οξείας κάκω-
σης, υπάρχουν πολλαπλές αποκλίνουσες θεωρίες 
που ξεκινούν από τη συμπίεση μέχρι τον εξελκυσμό 
των νεύρων. Η κλινική εικόνα πολλών από αυτούς 
τους ασθενείς προσομοιάζει προς εκείνη της νευ-
ραλγικής αμυοτροφίας και αυτή μπορεί να είναι η 
πιο πιθανή εξήγηση. Η φυσική εξέλιξη γιατί αποκα-
τάσταση εντός δύο ετών για την πλειονότητα των 
περιπτώσεων και ο ακρογωνιαίος λίθος της θερα-
πευτικής αντιμετώπισης ως εκ τούτου είναι η συ-
ντηρητική αγωγή. Οι μελέτες που διενεργήθηκαν 
με τη βοήθεια ηλεκτρομυογραφήματος αποτελούν 
συμπλήρωμα για τη διαφοροποίηση της παράλυ-
σης του μακρού θωρακικού νεύρου από άλλα αίτια 
πτερυγοειδούς ωμοπλάτης και με τον τρόπο αυτό 
να καθοδηγήσουν την αντιμετώπιση των ασθενών 
κατά τα αναμενόμενα.

Η παράλυση του τραπεζοειδούς μυός είναι πιο 
σαφώς καθορισμένη αιτιολογία λόγω ιατρογενούς 
κάκωσης της νωτιαίας μοίρας του παραπληρωμα-
τικού νεύρου στις περιπτώσεις και ως τέτοια είναι 
πιο πιθανό να ανταποκριθεί σε πρώιμη χειρουργική 
παρέμβαση. Επιχειρείται νευρόλυση ή αποκατάστα-
ση της συνέχειας των νεύρων και η θεραπεία αυτή 
έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, εάν διενεργηθεί 
εντός 20 μηνών. Διαφορετικά μετά από αυτό το 
όριο η λύση είναι η εγχείρηση κατά Eden - Lange.

Κατά τις λίγες εκείνες περιπτώσεις με κάκωση 
του ραχιαίου νεύρων της ωμοπλάτης που οδηγεί 
σε παράλυση των ρομβοειδών και πτερυγοειδή 
ωμοπλάτη, η συνηθέστερη αιτία είναι ο εξελκυ-
σμός συνεπεία της κάκωσης. Η πτερυγοειδής ωμο-
πλάτη είναι ήπια και η προτεινόμενη θεραπευτική 
αντιμετώπιση είναι συντηρητική.

Η παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού ή των 
ρομβοειδών συνιστούν τη μεγάλη πλειοψηφία των 
περιπτώσεων της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης. Οι 
σπάνιες περιπτώσεις διάχυτης μορφής παράλυσης 
ή κάκωση πολλών σταθεροποιητικών στοιχείων, 
ωστόσο, μπορεί να καταλήξει σε αναπηρικό άλγος 
και απώλεια λειτουργικότητας. Αυτές οι περιπτώ-
σεις μπορούν να αντιμετωπίζονται με ωμοπλα-
τοθωρακική αρθροδεσία με καλά αποτελέσματα 
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όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Για εκείνες τις 
περιπτώσεις με κάκωση του βραχιονίου πλέγμα-
τος, η μικροχειρουργική μεταφορά θωρακορραχι-
αίου νεύρου έχει δώσει καλά αποτελέσματα.

Κατά την τελευτά τεσσαρακονταετία αντιμετω-
πίσαμε 50 περιπτώσεις πτερυγοειδούς ωμοπλάτης 
σε άτομα ηλικίας από 16 έως 94 ετών. Οι περισ-
σότερες περιπτώσεις (45) οφείλονταν σε διάχυτες 

βλάβες του βραχιονίου πλέγματος μετά από βαρείς 
τραυματισμούς της περιοχής του ώμου και του συ-
στοίχου ημιθωρακίου. Μία περίπτωσης οφειλόταν 
σε όγκο (οστεοχόνδρωμα). Μία περίπτωση ανήκε 
στην κατηγορία της παραμόρφωσης Sprengel.Οι 
άλλες τρεις χαρακτηρίστηκαν ιδιοπαθείς με αδυ-
ναμία απομόνωση του παραγματικού αιτία της πα-
ράλυσης των εμπλεκόμενων νεύρων. 
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