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Ειζαγωγή

Ο όξνο παγσκέλνο ώκνο ή αιιηώο ζπκθπηηθή ζπιαθίηηδα αλαθέξεηαη ζε κηα ζπρλή πάζεζε

ηεο σκηθήο δώλεο,ζύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ην 2% εσο 5% ηνπ πιεζπζκνύ-πνπ

παξνπζηάδεηαη κε ζηαδηαθά απμαλόκελν πόλν θαη πεξηνξηζκό ηνπ εύξνπο θίλεζεο ηνπ

ώκνπ.Ωο επί ην πιείζηνλ είλαη ηδηνπαζήο.Οη αζζελείο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ή

ζπεξνεηδνπάζεηα πξνζβάιινληαη ζπρλόηεξα.Η πάζεζε ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηξαύκα,κεηά

απν ρεηξνπξγείν ε κε παξαηεηακέλε αθηλεηνπνίεζε.Αλαγλσξίδνληαη 3 ζηάδηα ηεο πάζεζεο,ε

θάζε ηεο “ςύμεο”,ε “παγσκέλε θάζε” θαη ε θάζε ηεο “ιύζεο”.

κοπός

Καζόηη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία δέλ ππάξρεη νκνθώληα ζρεηηθά κε ηελ βέιηηζηε

αληηκεηώπηζε ηεο πάζεζεο απηήο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα

ζύγρξνλα δεδνκέλα.

Τλικό

Αμηνπνηήζεθε μελόγισζζε βηβιηνγξαθία,ζρεηηθέο κε ηελ πάζεζε εξγαζίεο

θαζώο θαη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ.



Μέθοδος

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ PubMed,Google

Scholar,Cochrane Library θαη Elsevier γηα ηελ ηειεπηαία νθηαεηία (2010-2018) κε ιέμεηο θιεηδηά όπσο “Frozen

shoulder” “Adhesive Capsulitis”,etc.

Αποηελέζμαηα

Οη θπζηθνζεξαπείεο απνηεινύλ ηελ πηό θνηλή ζπληεξεηηθή ζεξαπεία ζηελ θιηληθή πξάμε,πεξηιακβάλνπλ ηηο

θαζνδεγνύκελεο ηαθηηθέο ζπλεδξίεο θαη πξνγξάκκαηα αηνκηθώλ αζθήζεσλ πνπ κπνξεί ν αζζελήο λα αθνινπζήζεη

ζην ζπίηη.Καζόηη δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ πξσηνθόιισλ θπζηθνζεξαπείαο νη ππάξρνπζεο

κειέηεο ζύγθξηζεο δελ ζεσξνύληαη αμηόπηζηεο.

Τα κή-ζηεξνηδή αληηθιεγκνλώδε (ΜΣΑΦ) ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη αιιά δελ έρεη απνδεηρζεί όηη έρνπλ θάπνην

ώθεινο πέξαλ ηεο πξνζσξηλήο αλαθνύθηζεο απν ηνλ πόλν.

Τα από ηνπ ζηόκαηνο θνξηηθνζηεξνεηδή όπσο θαη νη ελδναξζξηθέο εγρύζεηο θνξηηθνζηεξνεηδώλ βειηηώλνπλ ηόζν

ηελ αλαθνύθηζε απν ηνλ πόλν όζν θαη ην εύξνο θίλεζεο ηεο άξζξσζεο ηνζν βξαρππξόζεζκα όζν θαη

κεζνπξόζεζκα.Σύκθσλα κάιηζηα κε ηελ κειέηε ηνπ Lorbach et al όπνπ ζύγθξηλε ηα απνηειέζκαηα κεηαμύ ησλ δύν

ζε 40 αζζελείο νη ελδναξζξηθέο εγρύζεηο είραλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζην εύξνο θίλεζεο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε

ησλ αζζελώλ ζηνλ 1 ρξόλν follow-up.

H ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη ηελ πδξνδηάηαζε ηνπ αξζξηθνύ ζπιάθνπ,ηελ θηλεηνπνίεζε-ρεηξηζκό

(manipulation) ύπν Γ/Α θαη ηελ αξζξνζθνπηθή ζπκθπζηόιύζε.Σύκθσλα κε πξόζθαηεο ζπγθξηηηθέο κειέηεο ε

αξζξνζθνπηθή ζπκθπζηόιπζε είρε θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηηο 6 εβδνκάδεο follow-up αιια όρη θαη ζηηο 12.

σμπέραζμα

Δέλ ππάξρνπλ αμηόπηζηα ζηνηρεία ή κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αλσηεξόηεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο έλαληη ηεο ζπληεξεηηθήο

ζεξαπείαο ζηελ ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία.

Η αληηκεηώπηζε ηεο πάζεζεο απηήο ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεύεηαη αλάινγν ηελ θιηληθή εηθόλα,ηελ θάζε θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνύο.


