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S t r e s z c z e n i e

Staw ramienny jest największym stawem kończyny górnej, który zapewnia jej nieogra-
niczoną ruchomość we wszystkich płaszczyznach. Zapewnienie dużej ruchomości prze-
kłada się na zmniejszenie kontaktu powierzchni stawowych, przez co staw ramiennych 
narażony jest na utratę stabilności i ryzyko zwichnięcia.

Celem pracy jest przedstawienie zagadnień dotyczących budowy anatomicznej i bio-
mechaniki stawu ramiennego, a także podanie przyczyn i klasyfikacji nawykowego zwich-
nięcia stawu ramiennego z uwzględnieniem testów wykorzystywanych w badaniu przed-
miotowym.

Uszkodzenia mechaniczne stawu ramiennego nastręczają dużych problemów medycz-
nych zarówno pod kątem zmniejszenia występujących dolegliwości bólowych, jak i od-
tworzenia utraconych funkcji całej kończyny górnej. Oprócz wnikliwej analizy biomecha-
niki stawu ramiennego pomocnym w ustalaniu leczenia usprawniającego jest znajomość 
podstawowych testów pozwalających na ocenę stanu funkcjonalnego chorego i monitoro-
waniu efektów terapeutycznych (przedni i tylny test obawy, test relokacji, test szufladki 
przedniej i tylnej, Jerk test, test rowka), które zostały przedstawione i zinterpretowana 
z uwzględnieniem sposobu wykonania i interpretacji uzyskanych wyników.

W pracy ustalono następujące wnioski: 1) Prawidłowo dobrane i poprawnie wykonane 
testy klinicznie powinny stanowić podstawowy element badania chorych z dolegliwościami 
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stawu ramiennego. 2) Wzmocnienie mięśni działających na staw ramienny, zwłaszcza mię-
śni stożka rotatorów i mięśnia naramiennego, powoduje jego lepszą stabilizację, przez co 
chroni go przed powtarzającymi się epizodami nawykowych podwichnięć. 3) Istotne są 
ćwiczenia propriocepcji, poprawiające stabilizację stawu ramiennego.

S u m m a r y

The shoulder joint is the largest joint of the upper limb, which gives it an unlimited 
mobility in all its planes. Providing large mobility can reduce the contact between the 
articular surfaces, causing the shoulder joint to lose its stability and risk of dislocation.

The aim of this paper is to present the problem of anatomy and biomechanics of the 
shoulder joint, as well as the causes and classification of habitual shoulder joint dislocation 
taking into account the tests used in the subject examination.

Mechanical damage to the shoulder joint is a major medical problem both for reduc-
ing the pain and for restoring the lost function of the entire upper limb. In addition to 
a thorough analysis of the brachial biomechanics, which is helpful in determining improve-
ment therapy, is the knowledge of basic tests to assess the functional status of the patient 
and to monitor the therapeutic effects (crank test, relocation test, anterior and posterior 
apprehension tests, Jerk test) The following tests were presented and interpreted taking 
into account the manner of making and interpreting the obtained results.

The following conclusions have been made in the study: 1) Properly selected and prop-
erly performed clinical trials should be an essential element in the study of patients suffer-
ing from ailments of the shoulder joint. 2) Strengthening the muscles of the shoulder joint, 
especially the muscles of the rotator cuff and deltoid muscle, makes it better stabilized, 
thus protecting it against recurrent episodes of habitual upset. 3) It is important to exercise 
proprioception, which improves the stabilization of the shoulder joint.

W p r o w a d z e n i e 

Staw ramienny posiada największy zakres ruchów w ciele człowieka. Jest to 
tzw. staw poliaksjalny, czyli taki w którym można dotknąć każdego punktu płasz-
czyzny kuli, która znajduje się w zasięgu ręki. Zaburzenia biomechaniki stawu 
i jego schorzenia są związane z budową anatomiczną i wynikają z nieproporcjo-
nalnie małej panewki stawu ramiennego w odniesieniu do główki kości ramien-
nej. Powyższe uwarunkowania anatomiczne wymagają nieprzerwanej pracy kon-
centrycznej i ekscentrycznej kilkudziesięciu mięśni [1]. Kończyna górna posiada 
duża ruchomość, a w powiązaniu z dużą ilością ruchów wykonywanych każdego 
dnia (około 3-4 tysięcy) i specyficzną budowę anatomiczną staw ramienny jest 
szczególnie często narażony na urazy głownie o charakterze przeciążeniowym. 
Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zmian o charakterze chorobo-
wym jest zarówno aktywności zawodowa, jak i uprawianie dyscyplin sportowych, 
w których ważnym elementem są rzuty szczególnie znad głowy, które wyzwalają 
duże siły i znaczne przyspieszenie [2].
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Duża ruchomość stawu ramiennego związana ze znacznym zredukowaniem 
powierzchni stawowych zwiększa ryzyko jego niewystarczającej stabilności mecha-
nicznej. Sama torebka stawowa tworzy luźny i obszerny worek, który nie jest w sta-
nie zapewnić prawidłowej ochrony mechanicznej stawu przed siła zewnętrznymi 
mogącymi spowodować oddalanie się powierzchni stawowych stawu ramiennego, 
z tego powodu funkcję ochronną i wzmacniającą ściany torebki stawowej spełniają 
mięśnie rotujące ramię (mięsień podłopadkowy, nadgrzebieniowy, podgrzebienio-
wy, obły mniejszy). [3] Oprócz struktur ścięgnistych, które często w nomenklaturze 
są określane jako stabilizatory czynne stawu ramiennego istnieje szereg więzadeł, 
które dodatkowo zapewniają stabilność stawu ramiennego; należą do nich: więza-
dło kruczo-ramienne, więzadło obrąbkowo-ramienne (w skład którego wchodzą 
trzy pasma: górne, środkowe i dolne) oraz więzadło kruczo-barkowe [3].

Staw ramienny jest unerwiany przez nerw nadłopatkowy, podłopatkowy i pa-
chowy, a więc te same struktury nerwowe, które unerwiają mięśnie wzmacniające 
struktury torebkowe [3]. Unaczynienie stawu pochodzi z gałęzi stawowych tętnicy 
nadłopatkowej (odnoga tętnicy podobojczykowej), z tętnicy przedniej i tylnej oka-
lającej ramię oraz z tętnicy podłopatkowej (odgalęzienie tętnicy pachowej) [3].

Złożony mechanizm działania stawu ramiennego doczekał się opracowania 
dopiero w ostatnich 10 latach ubiegłego wieku. Stało się to dzięki pracom nauko-
wym, wykorzystaniu sprzętu wizyjnego, takiego jak artroskopia, a także dzięki 
symulacjom komputerowym [4].

Staw ramienny jest przymocowany do łopatki, nie do tułowia, w wyniku cze-
go uniesienie barku odbywa się zarówno w stawie ramiennym, jak i w stawie 
łopatkowo-żebrowym w proporcji 2:1. Staw ramienny posiada 3 stopnie swobo-
dy dookoła trzech osi rotacyjnych, a uwzględniając ograniczone ruchy toczenia 
i przesuwania zachodzące wzdłuż trzech osi, to liczna stopni swobody ulega 
podwojeniu do 6o. Sprawne działanie większości ruchów w stawie ramiennym 
jest możliwe dzięki interakcji trzech sił równoważących się nawzajem: siły stabi-
lizującej głowę kości ramiennej w panewce, ciężaru kończyny i siły wykonującej 
zamierzony ruch [1]. Wykonanie zamierzonego ruchu jest wypadkową działania 
tych sił. Przy ustawieniu ramienia w odwiedzeniu do kąta 90o, mięsień naramien-
ny musi wykonać pracę, która przekracza 8-krotny ciężar ramienia. W odwiedze-
niu kończyny górnej w stawie ramiennym do 60o siły te są większe i wynoszą 
10-krotność ciężaru ramienia. W przypadku niewydolności tego mięśnia pacjent 
musi wykonać tzw. ruchy trickowe. Polegają one na tym, że na przykład ruch od-
wiedzenia odbywa się za pomocą głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, 
w pozycji zewnętrznego skręcenia ramienia [5].

Staw ramienny jest jednym z najbardziej ruchomych stawów w organizmie 
człowieka, w którym ruchy wykonywane są w wokół trzech prostopadłych do sie-
bie osi kończyny górnej, czyli osi strzałkowej, czołowej i poprzecznej [6]. Spośród 
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wszystkich stawów występujących w obręczy barkowej, staw ramienny posiada naj-
większy zakres ruchów, przez co jest mało stabilny, a z racji nieograniczonych moż-
liwości ruchowych jest najbardziej zagrożony zużyciem i dysfunkcjami. Przednią 
stabilność polepsza retrowersja (odwrócenie ku tyłowi) obrąbka stawowego o oko-
ło 7o i retrowersja głowy kości ramiennej o około 30o. Główną funkcję stabilizującą 
spełniają otaczające go tkanki miękkie, np. obrąbek powiększa pokrycie głowy ko-
ści ramiennej do 75% [1]. Dodatkowo stabilność zapewniają: siła adhezji w obrębie 
stawu, więzadła wzmacniające dość dużą i luźną torebkę stawową oraz mięśnie 
stożka rotatorów [7]. Mięśnie te zapewniają stabilizację oraz ruchy głowy kości 
ramiennej w panewce. Dodatkowo mięsień naramienny, położony najbardziej po-
wierzchownie, stabilizuje ramię w panewce oraz inicjuje ruchy odwodzenia [5].

Prawie każdemu ruchowi stawu ramiennego towarzyszą ruchy stawów most-
kowo-obojczykowego i barkowo-obojczykowego. Staw mostkowo-obojczykowy 
wykazuje duży zakres ruchu w odwodzeniu i zginaniu ramion oraz zwieraniu 
barków. Ruch w stawie ramiennym ma charakter obwodowy, odbywający się 
w silnym zwarciu jego powierzchni stawowych. Jest to możliwe dzięki działaniu 
mięśni monoartykularnych obrotowych stawu ramiennego (które są przyczepio-
ne do guzka większego i mniejszego kości ramiennej) oraz mięśni długich, biar-
tykularnych (które schodzą z łopatki na przedramię), czyli mięśnia dwugłowego 
i długiej głowy mięśnia trójgłowego [5].

Rozpatrując siłę mięśniową można stwierdzić, że mięśnie rotujące ramię do 
wewnątrz są silniejsze od antagonistów. Mięśnie obniżające ramię mają dwu-
krotnie większą masę od unoszących. Są one potrzebne przy takich ruchach jak: 
podpieranie się na poręczach, podciąganie się np. przy wspinaniu. Przewaga pro-
stowników jest tu prawdopodobnie pozostałością ewolucyjną człowieka, który 
używał kończyny górnej do podpierania i wspinania się [8].

Istotną rolę w ruchomości stawu ramiennego odgrywa łopatka, która zawie-
szona jest na klatce piersiowej za pomocą trzech pętli mięśniowych:

▪▪ pierwsza pętla unosi łopatkę (w jej skład wchodzi część górna mięśnia czworo-
bocznego, dźwigacza łopatki, równoległobocznego) oraz ją opuszcza (masa ło-
patki, część dolna mięśnia czworobocznego, mięsień piersiowy mniejszy i więk-
szy, zębaty przedni i najszerszy grzbietu); 

▪▪ druga pętla przesuwa bark do przodu (przy pomocy mięśnia zębatego przednie-
go, m. piersiowego mniejszego i większego) i ku tyłowi (mięsień czworoboczny, 
równoległoboczny i najszerszy grzbietu);

▪▪ trzecia pętla mięśniowa wykonuje ruchy obrotowe łopatki. 
W stawie ramiennym można podnosić kończynę górną tylko do poziomu. 

Podnoszenie ramienia wyżej, prawie do pionu, możliwe jest przez zmianę poło-
żenia łopatki wraz ze stawem. Panewka stawu ramiennego skierowana jest wtedy 
ku górze, a kąt dolny łopatki do przodu i nieco bocznie, dzięki działaniu mięśnia 
zębatego przedniego i czworobocznego. Do położenia w spoczynku panewka 
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stawowa powraca pod wpływem masy i pętli mięśniowej, która utworzona jest 
przez mięsień piersiowy mniejszy. 

W przypadku usztywnienia stawku ramiennego jest wyraźnie widoczne 
znaczenie stawu barkowo-obojczykowego i stawu mostkowo-obojczykowego. 
Mimo zrośnięcia kości ramiennej z łopatką, zachowuje ona znaczny stopień ru-
chomości, ponieważ ruchy odbywają się w stawach obojczyka. Czynność tych 
stawów zwiększa więc wydatnie ruchomość ramienia [3].

C e l  p r a c y

Celem pracy jest przedstawienie zagadnienie dotyczących budowy anato-
micznej i biomechaniki stawu ramiennego, a także podanie przyczyn i klasyfika-
cji nawykowego zwichnięcia stawu ramiennego z uwzględnieniem testów wyko-
rzystywanych w badaniu przedmiotowym.

O m ó w i e n i e 

P r z y c z y n y  p o d w i c h n i ę ć  s t a w u  r a m i e n n e g o 

Rozmaitość i duży zasięg ruchów w stawie ramiennym jest związany z jego 
budową anatomiczną, czyli dość luźną torebką stawową oraz 4 razy mniejszą 
powierzchnią panewki stawowej w stosunku do głowy kości ramiennej. Budowa 
taka sprzyja niestabilności oraz łatwemu zwichnięciu w stawie [7]. Podwichnięcie 
(łac. subluxatio) stawu ramiennego to częściowa utrata kontaktu powierzchni sta-
wowych głowy kości ramiennej z panewką, spowodowana niestabilnością stawu 
[9]. Jako IIo zwichnięcia barku objawia się rozerwaniem lub obluzowaniem to-
rebki stawowej oraz częściowym uszkodzeniem mięśni [7]. Niestabilność stawu 
jest niemożnością utrzymania głowy kości ramiennej w panewce. Rozwija się ona 
w przebiegu o pochodzeniu urazowy lub nieurazowym. Najczęściej przyjmuje 
ona formę urazowej niestabilności nawrotowej przednio-dolnej [7].

Różnica między podwichnięciem a niestabilnością stawu ramiennego polega 
na tym, iż wyślizgnięta głowa z panewki powraca na swoje miejsce [5].

Głównymi przyczynami podwichnięć stawu ramiennego są:
▪▪ uwarunkowania genetycznie (np. dotyczące kształtu kości w obrębie stawu),
▪▪ upadek na wyprostowaną kończynę górną,
▪▪ następstwo uprawianego przez lata sportu, np. pływanie, rzucanie młotem, tenis,
▪▪ uraz ramienia,
▪▪ wcześniejsze urazy ramienia [1].

Dodatkowo podwichnięcia stawu ramiennego mogą być następstwem udaru 
mózgu. Według różnych autorów mogą one wówczas występować z częstotliwo-
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ścią od 17 – 81%. Jednak najczęściej jest następstwem uprawiania sportu predys-
ponującego do tego urazu, np. pływanie, piłka, rugby, boks [5].

Osoby będące w grupie ryzyka, narażone na podwichnięcia ramienia, to:
▪▪ uprawiające sport, który predysponuje do tego typu urazu, np. pływanie, siat-

kówka, tenis, gimnastyka, itp.
▪▪ mające wyrobioną złą technikę ruchu kończyną górną w czasie rzutu,
▪▪ upadające na prostą kończynę górną,
▪▪ pochodzące z rodzin, w których występowały przypadki związane z niestabilno-

ścią stawu ramiennego,
▪▪ osoby z hipermobilnością w stawach [3].

Zaburzenia związane z niestabilnością stawu ramiennego, powodującego 
w konsekwencji pojawianie się podwichnięć, może być również związane z sie-
dzącym trybem życia młodych ludzi i związanej z tym osłabionej sile mięśnio-
wej. Dodatkowo pojawiająca się nawrotowa niestabilność może być skutkiem 
nieprawidłowo przeprowadzonym postępowaniem leczniczo-rehabilitacyjnym 
po wcześniejszym urazie [10].

K l a s y f i k a c j a  n i e s t a b i l n o ś c i  s t a w u  r a m i e n n e g o

Thomas i Matsen podzielili niestabilność na dwa rodzaje: 
▪▪ TUBS – czyli urazowa, jednostronna niestabilność z uszkodzeniem typu Bankart’a,
▪▪ AMBRI – czyli niestabilność wielokierunkowa bez przyczyny urazowej [11].

Rockwood podzielił podwichnięcia w zależności od mechanizmu powstania na: 
1. Podwichnięcia urazowe:
▪▪ Typ I – bez uprzednich podwichnięć,
▪▪ Typ II – z istniejącymi wcześniej podwichnięciami,

2. Podwichnięcia bez przebytych urazów:
▪▪ Typ IIIA – podwichnięcia dowolnie wywoływane ze współistniejącymi problema-

mi natury psychologicznej,
▪▪ Typ IIIB – podwichnięcia dowolnie wywoływane bez problemów psychologicznych,
▪▪ Typ IV – podwichnięcia samoistne [5, 12].

Z uwagi na miejsce w którym występuje wyróżniono podwichnięcia przed-
nie, tylne i dolne [5].

O b j a w y  k l i n i c z n e 

W 1981 roku Rowe i Zarins opisali przemijające urazowe podwichnięcia 
stawu ramiennego, które objawiało się ostrym i paraliżującym bólem barku. 
Pojawiał się on przy próbie maksymalnej rotacji zewnętrznej ramienia, które jest 
uniesione lub po bezpośrednim uderzeniu. Wówczas objawy te nazwano „zespo-
łem obumarłego ramienia” [5].
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Jednoznaczne rozpoznanie podwichnięcia w stawie ramiennym jest trudne do 
rozpoznania. Głównie opiera się na badaniu przedmiotowym pacjenta. Jest to rzadki 
rodzaj urazu. Występuje głównie u młodych sportowców wykonujących siłowe odwo-
dzenia ramion, np. dyskobole, w czasie którego następuje rozluźnienie przedniej czę-
ści torebki stawowej. Pacjenci uskarżają się na uczucie niestabilności stawu, które po-
jawia się głównie w czasie ruchu odwodzenia, przy rotacji zewnętrznej ramienia [13].

Obrys zewnętrzny podwichniętego stawu ramiennego jest prawidłowy. 
Z uwagi na obawę pacjenta z powodu wyczuwalnej niestabilności, ograniczony 
jest w dużym stopniu zakres rotacji zewnętrznej. Pacjent odruchowo broni się 
przed tym ruchem. W czasie badania palpacyjnego, kiedy kończyna ustawiona 
jest w rotacji zewnętrznej, można odnieść wrażenie, że głowa kości ramiennej 
jest ustawiona trochę bardziej do przodu w porównaniu ze zdrowym stawem [13].

D i a g n o s t y k a 

Nawykowe podwichnięcie stawu ramiennego związane jest z jego niestabil-
nością. W związku z tym, że objawy choroby nie we wszystkich przypadkach są 
jednakowe, bardzo ważne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z chorym. 
Obejmuje on wystąpienie następujących elementów:

a) poczucie niestabilności w stawie, a w związku z tym obawę przed zwichnięciem 
chorego,

b) ból w obrębie barku, występujący zarówno podczas epizodu niestabilności, 
a także przy niektórych ruchach,

c) przebyte wcześniejsze epizody związane z niestabilnością,
d) przebyte urazy barku [9].

U pacjentów po epizodzie podwichnięcia stawu ramiennego nie występuje 
opuchlizna lub siniak.

W badaniu klinicznym należy ocenić:
a) zakres ruchu czynnego w stawie ramiennym,
b) test mięśni stawu,
c) testy niestabilności: test obawy, test relokacji [9].

Pacjenci z podwichnięciem stawu ramiennego skarżą się zazwyczaj na ból 
w okolicy ramienia oraz obniżony zakres ruchów w stawie. Palpacyjnie można 
u nich wyczuć zagłębienie między wyrostkiem barkowym łopatki a głową kości 
ramiennej szerokości palca dłoni.

Badania obrazowe są niezbędne do identyfikacji:
a) ewentualnych przemieszczeń w stawie,
b) ubytków kostnych (panewki lub głowy kości ramiennej) spowodowanych przez 

niestabilność,
c) uszkodzeń tkanek miękkich otaczających staw ramienny, m.in.: obrąbka, torebki, 

więzadeł, ścięgna pierścienia rotatorów,
d) zmian zwyrodnieniowych stawu ramiennego [9].
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Najczęściej wykonywane badania obrazowe w celu diagnostyki to RTG, ba-
danie ultrasonograficzne, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny.

Pełna ocena kliniczna nawykowego podwichnięcia stawu ramiennego, które 
spowodowane jest jego niestabilnością, obejmuje:

a) badanie zakresów ruchów biernych i czynnych w stawie, które jest rozstrzygają-
ce, ponieważ u chorych z niestabilnością często pierwszym objawem jest ograni-
czenie rotacji zewnętrznej w przywiedzeniu i odwiedzeniu pod kątem 900; zgię-
cie i odwiedzenie jest w normie;

b) testy sprawdzające siłę mięśni działających na staw,
c) testy niestabilności:
▪▪ przy niestabilności przedniej: przedni test obawy (obronny), relokacji i szufladowy,
▪▪ przy niestabilności tylnej: tylny test obawy (obronny) i „ Jerk test”,
▪▪ przy niestabilności wielokierunkowej: test przedniej i tylnej szufladki Gerbera-

Granza i test rowka [14].
Głównymi testami potwierdzającymi niestabilność w stawie ramiennym jest 

dodatni test obawy (silne uczucie obawy pacjenta w wyniku ustawienia kończyny 
w odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej) i dodatni test relokacji (zmniejszające po-
czucie obawy w wyniku ustawienia w repozycji głowy kości ramiennej do panew-
ki stawu ramiennego) w badaniu przedmiotowym [9].

W codziennej pracy klinicznej przydatna jest 6-stopniowa skala Gerbera, opi-
sująca niestabilność w stawie ramiennym, gdzie:

d) Typ I – oznacza przewlekłe zwichnięcie,
e) Typ II – oznacza jednokierunkową niestabilność bez wiotkości,
f) Typ III – oznacza niestabilność jednokierunkową z wielokierunkową wiotkością,
g) Typ IV – oznacza wielokierunkową niestabilność bez nadmiernej wiotkości,
h) Typ V – oznacza wielokierunkową niestabilność z wielokierunkową niestabilnością,
i) Typ VI – oznacza jedno- lub wielokierunkowe samowolne zwichnięcia [14].

P r z e d n i  te s t  o b a w y  ( o b ro n ny )  –  „ c ra n k  te s t ”  ( r yc i n a  1 )

Test wykonuje się najpierw u pacjenta siedzącego. Badający staje za pacjen-
tem, chwyta jedną ręką głowę kości ramiennej, a drugą ręką wykonuje ruch koń-
czyną górną pacjenta, ustawiając jego kończynę górną w odwiedzeniu w stawie 
ramiennym pod kątem 900, zgięciu w stawie łokciowym pod kątem 900. Następnie 
rotuje ją na zewnątrz. W przypadku dużej obawy pacjenta przed zwichnięciem, 
test ten można również wykonać w pozycji leżenia tyłem na kozetce, ustawiając 
kończynę górną w takim samym położeniu i wykonując ten sam ruch w stawie 
ramiennym. Wyniki porównujemy zawsze do drugiej kończyny górnej.

Interpretacja: o niestabilności przedniej w stawie ramiennym świadczy ból 
zlokalizowany w przedniej części barku oraz odruchowe napięcie mięśni przez 
pacjenta związane z jego silną obawą przez podwichnięciem.
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Te s t  re l o ka c j i  ( r yc i n a  2 )

Test wykonuje się u pacjenta leżącego tyłem na kozetce, którego kończyna 
górna ustawiona jest tak, jak w przednim teście obawy, czyli w odwiedzeniu do 
900 w stawie ramiennym i zgięciu w stawie łokciowym do 900. Badający jedną 
ręką chwyta za przedramię, a drugą naciska od przodu w kierunku grzbietowym 
na przednią proksymalną część ramienia.

Interpretacja: w przypadku niestabilności przedniej w stawie ramiennym nastę-
puje szybkie ustąpienie bólu, a także zmniejszenie uczucia obawy pacjenta przed 
podwichnięciem. Test ten służy do oceny zjawiska cieśni wewnętrznej, nawroto-
wego podwichnięcia przedniego i nawrotowej niestabilności przednio-dolnej [15].

Te s t  s z u f l a d k i  p r z e d n i e j  i   t y l n e j  ( r yc i n a  3 )

Test wykonuje się u pacjenta siedzącego. Badający staje za chorym, jedną 
ręką chwyta i stabilizuje obojczyk i górny brzeg łopatki, a druga ręką wykonuje 
ruchy barku w kierunku brzusznym i grzbietowym.

Interpretacja: o niestabilności świadczy wyraźna ruchomość głowy kości ra-
miennej w kierunku brzusznym lub grzbietowym, która może występować z bó-
lem lub bez. Wielkość niestabilności, czyli ruchu translacji opisuje 4-stopniowa 
skala Hawkinsa, według której:

▪▪ Stopień 0 – brak przesunięcia,
▪▪ Stopień I – przesunięcie głowy kości ramiennej do brzegu stawu,
▪▪ Stopień II – przesunięcie głowy kości ramiennej poza brzeg stawu, występuje 

samoistna repozycja,
▪▪ Stopień III – przesunięcie z pełnym zwichnięciem, bez samoistnej repozycji [14].

Ty l ny  te s t  o b a w y  ( r yc i n a  4 )

Test wykonujemy u pacjenta w pozycji leżenia tyłem na kozetce. Badający 
jedną rękę podkłada pod łopatkę chorego, a drugą chwyta za zgięty staw łokcio-
wy. Wykonuje nacisk osiowy w kierunku grzbietowym na odwiedzione, zgięte 
w płaszczyźnie horyzontalnej i zrotowane wewnętrznie ramię, starając się pod-
wichnąć w kierunku grzbietowym głowę kości ramiennej.

Interpretacja: przy niestabilności tylnej i wiotkości torebkowo-więzadłowej 
dochodzi do tylnego podwichnięcia w stawie ramiennym [14].

„ J e r k  te s t ”  ( r yc i n a  5 )

Test ten jest używany do diagnostyki tylno-dolnej niestabilności w stawie ra-
miennym. Wykonujemy go u pacjenta siedzącego. Ramię badanego ustawiamy 
w odwiedzeniu w stawie ramiennym do 900 i rotacji wewnętrznej. Następnie 
wykonujemy przywiedzenie ramienia w płaszczyźnie horyzontalnej.

Interpretacja: ból pojawiający się w trakcie ruchu jest charakterystyczny dla 
tylno-dolnej niestabilności w stawie ramiennym [16].
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Ryc. 1. Przedni test obawy wykonany w pozycji 
siedzącej

Ryc. 2. Pozycja do wykonania testu relokacji

Ryc. 3. Pozycja do wykonania testu przedniej 
i tylnej szufladki

Ryc. 4. Pozycja do wykonania tylnego testu 
obawy

Ryc. 5. Pozycja do wykonania „ Jerk test”
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Te s t  row ka

Test rowka stosuje się do wykazania wielokierunkowej niestabilności oraz 
wskazuje na wiotkość więzadłową w stawie ramiennym. pozycja wyjściowa – pa-
cjent wygodnie siada na kozetce, z ramionami swobodnie opuszczonymi wzdłuż 
tułowia, badający staje przed nim. Badanie polega na stabilizacji zdrowego ra-
mienia i pociągnięciu chorego w kierunku dystalnym, chwytając kończynę górną 
nad lekko zgiętym stawem łokciowym. 

Interpretacja: pojawiające się w czasie pociągnięcia kończyny górnej w dół 
wyraźne zagłębienie (objaw rowka) poniżej wyrostka barkowego powyżej 2 cm 
potwierdza dolną niestabilność głowy kości ramiennej, jej podwichnięcie dolne 
lub wiotkość więzadłową. W zależności od odległości od górnej części głowy ko-
ści ramiennej do dolej krawędzi wyrostka barkowego, mierzonej w milimetrach, 
wyróżniamy trzy stopnie niestabilności [14, 15].

W trakcie badania zawsze należy pamiętać o porównaniu chorej strony ze 
zdrową, aby wykluczyć osobniczą fizjologiczną wiotkość, która jest bez znacze-
nia klinicznego [14].

D y s k u s j a

Nawykowe podwichnięcie stawu ramiennego jest schorzeniem coraz czę-
ściej spotykanym u młodych osób, zwłaszcza jako następstwo urazu, w wyniku 
uprawiania określonej dyscypliny sportu, takiej jak: pływanie, siatkówka, tenis. 
Związane jest ono z jego niestabilnością, która według Basmajian’a oraz Chao 
i Wolf ’a wynika z osłabienia, naderwania lub uszkodzenia mięśni działających na 
staw, zwłaszcza mięśnia nadgrzebieniowego. Przebieg choroby i jej obraz klinicz-
ny może być różny, może występować nagle i być powtarzalny. Obraz chorobowy 
podwichnięć w stawie ramiennym nie jest dokładnie opisywany przez pacjentów, 
co stwarza częste i znaczne trudności w diagnostyce [14]. Według Neer’a, u osób 
z podejrzeniem niestabilności, można stwierdzić zarówno duże przeciążenia sta-
wu (np. w wyniku uprawianego sportu) oraz epizody powtarzalnych mikroura-
zów i uogólnioną wiotkość więzadeł [17].

Główną przyczyną niestabilności stawu ramiennego są urazy takie jak uszko-
dzenie obrąbka stawowego, ścięgien pierścienia rotatorów, więzadeł i wiotkość 
torebki stawowej. Według Neer’a i Foster’a główną przyczyną wielokierunkowej 
niestabilności stawu ramiennego jest wiotkość torebki stawowej [18]. W przy-
padku nieskutecznego leczenia nieoperacyjnego złotym standardem są techniki 
artroskopowe [19].

Nawracające podwichnięcia stawu ramiennego charakteryzują się na-
głym paraliżującym bólem. Bardzo ważne jest przeprowadzenie dokładnego 
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badania przedmiotowego i podmiotowego pacjenta. Większość przypadków 
nawykowych podwichnięć tego stawu jest zarówno trudne do zdiagnozowa-
nia, jak i do leczenia [20]. Wiek pacjenta jest istotnym czynnikiem zwiększają-
cym prawdopodobieństwo wystąpienia schorzeń barku. U pacjentów powyżej 
40 roku życia zwiększa się ryzyko wystąpienia zaawansowanej, przewlekłej 
choroby stożka rotatorów i choroby zwyrodnieniowej stawu. U pacjentów po-
niżej 40 roku życia częściej zdarzają się zwichnięcia i podwichnięcia stawu 
ramiennego [21].

Według Skolimowskiego i wsp. stabilność stawu ramiennego zapewniona 
jest głównie przez kompleks torebkowo-więzadłowy, stożek rotatorów, głowę 
mięśnia dwugłowego ramienia i mięśnia naramiennego [22]. W codziennym funk-
cjonowaniu, zarówno w pracy zawodowej, jak i uprawianiu określonej dyscypliny 
sportu, bardzo ważna jest prawidłowa ruchomość tego stawu oraz właściwa siła 
jego mięśni [15].

Sims i wsp. oraz Buteau i wsp. w swoich badaniach wykazali istotę zintegro-
wanego programu rehabilitacji w urazach barku związanych z jego niestabilno-
ścią. Zakłada on przywrócenie prawidłowego funkcjonowania dynamicznych sta-
bilizatorów barku i zakresu ruchomości, który obejmuje trening siły mięśniowej, 
zakresu ruchomości i prioprocepcji, indywidualnie dobrany do pacjenta [23, 24]. 
Jednocześnie w procesie rehabilitacji bardzo ważne jest zaangażowanie pacjenta 
i systematyczne wykonywanie przez niego ćwiczeń [25].

Naughton i inni wykazali jak bardzo ważny jest trening prioprocepcji w lecze-
niu niestabilności w stawie ramiennym. Odpowiednio dobrane ćwiczenia z piłką 
szwedzką dają widoczne rezultaty już po miesiącu treningu, zarówno pod wzglę-
dem zwiększenia siły, jak i stabilności [26].

Borsa i wsp. również docenili istotę treningu prioprocepcji w programie re-
habilitacji uszkodzonego barku, które poprawiają jego stabilizację [27]. Badania 
przeprowadzone przez Forwell’a i Carnahan’a także wykazały dużą rolę priopro-
cepcji w stabilności barku, której brak powoduje uszkodzenia prowadzące do 
podwichnięć [28].

Bardzo istotne w leczeniu niestabilności w stawie ramiennym u sportow-
ców jest również zwrócenie uwagi na problem stabilizacji łopatki. Według 
Warne’a i wsp. oraz Kuht’a niestabilność łopatki występuje u 68% pacjentów z pa-
tologią stożka rotatorów oraz w 100% pacjentów z niestabilnością stawu ramien-
nego [29, 30].

Riemann i Lephart również zwrócili uwagę na bardzo ważną rolę proprio-
cepcji w rehabilitacji pacjentów z różnymi urazami stawów, która poprawia ich 
stabilizację i wzmacnia mięśnie działające na staw. Po raz pierwszy rolę proprio-
cepcji i jej istoty w utrzymaniu stabilizacji opisał Sherrington w swoich badaniach 
w 1906 roku [31].
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Z kolei Kuciel-Lewandowska i wsp. w swojej pacy dowiedli, że „ćwiczenia 
czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne z oporem i samowspomagane w sposób 
znaczący wpływają na zwiększenie zakresu ruchów oraz wzmacnianie siły mię-
śniowej obręczy barkowej” [32].

Według Burkheada i wsp. pacjenci z niestabilnością, u których nie wystąpił 
uraz i zmiany kostne, mają dużą szansę na dobre wyniki leczenia jeśli do reha-
bilitacji zostaną wprowadzone ćwiczenia wzmacniające staw ramienny. Autorzy 
Ci jednocześnie wskazują, że niewskazane jest u tych osób leczenie operacyj-
ne [33]. Dziak i wsp. uważa, że do programu usprawniania należy wprowadzić 
ćwiczenia oporowe z taśmami Thera-band, stopniowo zwiększając obciążenie. 
Leczenie przez cały okres rehabilitacji musi być kontrolowane przez lekarza or-
topedę. Jeśli po upływie 3-4 miesięcy nie nastąpi znacząca poprawa, wówczas 
należy rozważyć leczenie operacyjne [5].

Dickens i wsp. w swoich badaniach dowiedli, że większość młodych sportow-
ców może mieć powracające urazy związane z niestabilnością barku, pomimo 
przeprowadzonej rehabilitacji [34].

Według Brotzman’a i Wilk’a wtórnym zadaniem barku u sportowców, którzy 
wykonują rzuty sponad głowy jest funkcja tzw. pasa transmisyjnego: „po którym 
siła większych i silniejszych mięśni kończyn dolnych i tułowia przenosi się na 
mięśnie ramienia, przedramienia i ręki, dysponujące doskonalszą koordynacją 
ruchów”. Mobilność i stabilność stawu ramiennego zależy właśnie od skutecz-
nego wykonania tego zadania. Właśnie dlatego w procesie rehabilitacji urazów 
barku bardzo ważne jest wzmocnienie zarówno mięśni kończyn dolnych, jak 
i tułowia. Bardzo duże znaczenie dla prawidłowej funkcji barku ma również wła-
ściwa ruchomość łopatki, która stanowi stabilną podstawę. Od niej rozpoczy-
nają się wszelkie ruchy w stawie, a niewłaściwe jej ustawienie lub ruchomość 
może powodować niestabilność w stawie ramiennym. Dlatego tak ważnym ele-
mentem rehabilitacji jest wzmocnienie stabilizatorów łopatki. Autorzy wskazują 
również, że dobrą ostatnio metodą w leczeniu schorzeń barku jest fizjoterapia 
wodna, dzięki której następuje szybszy powrót do prawidłowych schematów 
ruchowych [15].

Brotzman uważa, że kluczem do odzyskania pełni sprawności jest przywró-
cenie pełnego zakresu ruchów w stawie ramiennym, przy czym głównym ogra-
nicznikiem jest ból pojawiający się zwłaszcza na początku rehabilitacji oraz silna 
obawa pacjenta przed ponownym podwichnięciem. W początkowej fazie najbez-
pieczniejsze ćwiczenia to takie wykonywane w łańcuchach kinematycznym za-
mkniętych. Dopiero w późniejszym etapie można wprowadzić ćwiczenia w łań-
cuchach otwartych, wzmacniające stabilizatory stawu i łopatki.

Według autora, aby w przyszłości uniknąć nawrotów podwichnięć w stawie 
ramiennym u sportowców należy pamiętać o tym, że przed każdym treningiem 
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trzeba wykonać rozgrzewkę. Powinna ona zawierać ćwiczenia rozciągają-
ce i wzmacniające mięśnie działające na staw, zwłaszcza mięsień naramien-
ny i nadgrzebieniowy. Dodatkowo po każdym treningu należy schładzać bark 
i pamiętać o tym, iż nie wolno dopuścić do nadmiernym przeciążeń w trakcie 
treningu [15].

W n i o s k i

1. Prawidłowo dobrane i poprawnie wykonane testy klinicznie powinny stanowić 
podstawowy element badania chorych z dolegliwościami stawu ramiennego.

2. Wzmocnienie mięśni działających na staw ramienny, zwłaszcza mięśni stożka ro-
tatorów i mięśnia naramiennego, powoduje jego lepszą stabilizację, przez co 
chroni go przed powtarzającymi się epizodami nawykowych podwichnięć.

3. Istotne są ćwiczenia propriocepcji, poprawiające stabilizację stawu ramiennego.
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