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Santrauka
Peties sąnario mažetės plyšimas - viena dažniausiai 
pasitaikančių peties patologijų, kuri gali sukelti lėtinį 
skausmą, sąnario nestabilumą, prarastą sąnario funkciją. 
Paplitimas siekia iki 34 procentų. Etiologija paremta dau-
geliu priežasčių, dažniausios iš jų yra amžiniai sąnario 
pokyčiai, traumos, genetika. Gydymo būdai skirstomi 
į dvi kategorijas: chirurginis ir konservatyvusis. Esant 
nedidelių pažeidimų, taikomos fizioterapinės procedū-
ros, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, vietinės vaistų 
injekcijos. Viso sausgyslių storio plyšimui, po ūminių 
traumų, arba kai konservatyvios priemonės neefektyvios, 
taikomas chirurginio gydymo principas.

Įvadas  
Peties rotatorių stogelis (manžetė) – tai dinaminis peties 

sąnario stabilizatorius, sudarytas iš keturių raumenų ir jų 
sausgyslių (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subs-
capularis, m. teres minor), kurie apgaubia peties sąnarį  ir 
palaiko žastikaulio galvą negilioje sąnarinėje duobėje, ju-
desio metu apsaugodami nuo žastikaulio dislokacijos bei 
palaikydami peties sąnario mobilumą, dalyvaudami rankų 
abdukcijoje, vidinėje ir išorinėje rotacijoje [1–3]. Peties 
rotatorių stogelio trauminiai ir netrauminiai pakitimai paci-
entui sukelia skausmą, sąnario funkcijos sutrikimus, prastina 
gyvenimo kokybę [4,5]. Rotatorių stogelio plyšimas yra 
viena dažniausių peties skausmo priežasčių, ypač vidutinio 
ir vyresnio amžiaus pacientams ir tai yra dažniausia peties 
operacijų priežastis [6,7]. Dažnai rotatorių stogelio plyšimai 
būna besimptomiai, todėl pažeidimai diagnozuojami vėlai 
ir net iki 30 proc. visų rotatorių stogelio plyšimų jau būna 
nepataisomi dėl masyvaus pažeidimo arba sunkios raumenų 
atrofijos [6,7]. Kai operacinis gydymas neefektyvus arba 

kontraindikuotinas, galima taikyti įvairias medikamentines 
ir nemedikamentines konservatyvaus gydymo priemones 
[4,6,8]. Šiame straipsnyje išsamiau apžvelgsime mokslinę 
literatūrą apie peties rotatorių stogelio plyšimą įvairiais as-
pektais.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti naujausią mokslinę litera-
tūrą apie peties rotatorių stogelio plyšimą, apžvelgiant pa-
plitimą, etiologiją, klasifikaciją, simptomatiką, diagnostikos 
bei gydymo galimybes.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Literatūros apžvalga atlikta naudojant Medline (Pub-

Med), SpringerLink, ScienceDirect duomenų bazes bei 
Google Scholar informacijos paieškos sistemą. Straipsnių 
paieškai naudoti raktažodžiai anglų kalba.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Paplitimas. Rotatorių stogelio plyšimas yra viena daž-

niausių peties sąnario patologijų, sukeliančių peties skausmą 
ir peties sąnario funkcijos sutrikimus. Dažnai rotatorių sto-
gelio plyšimas būna besimptomis, todėl tikslus šios patolo-
gijos paplitimas nėra aiškus. Autopsijų metu įvairūs rotatorių 
sausgyslių defektai stebėti nuo 5 iki 40 proc. atvejų [7). Gyvų 
asmenų tyrimuose naudojant ultragarsą ir magnetinio rezo-
nanso tomografijos tyrimą paplitimas bendroje populiacijoje 
svyruoja nuo 22,1 iki 34 procentų [7,9). Rotatorių stogelio 
plyšimas dažniausiai prasideda nuo trečio gyvenimo dešim-
tmečio. Paplitimas didėja su amžiumi, o vyresnių kaip 80 
metų žmonių amžiaus grupėje siekia net 51 procentą [7,10].

Etiologija. Rotatorių stogelio plyšimo priežastys sieja-
mos su įvairiais vidiniais ir išoriniais veiksniais [7]. Svar-
biausiu rizikos veiksniu laikomas vyresnis amžius, suke-
liantis degeneracinius peties sąnario ir rotacinio stogelio 
pokyčius. Kita dažna priežastis yra mikro ir makrotraumos. 
Rotatorių stogelio plyšimą gali sukelti ūminiai ir lėtiniai 
trauminiai peties sąnario pažeidimai, pavyzdžiui, kritimas, 
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pasikartojantys peties sąnario apkraunamieji judesiai ar 
smūgiai [4,7]. Plačiai literatūroje aprašyti ir tokie rizikos 
veiksniai kaip rūkymas, hipercholesterolemija, genetiniai 
veiksniai, sunkus fizinis darbas, vyriška lytis. Pastebėta, kad 
dažniau pažeidžiama dominuojanti ranka [3,7,11]. Kai kurių 
tyrimų duomenimis, rūkymas nėra priskiriamas prie rizikos 
veiksnių, o papildomais rizikos veiksniais laikomas didesnis 
KMI ir riešo kanalo tunelinio sindromo diagnozė [12].

Klasifikacija. Mokslinių straipsnių duomenų bazėse ga-
lima rasti įvairių rotatorių plyšimo klasifikacijų. Atsižvelgiant 
į plyšimo dydį, galima išskirti dalinį ir visišką rotatoriaus 
plyšimą [8]. Kitos klasifikacijos paremtos pažeidimo dydžiu, 
lokacija, atitinkamų raumenų pažeidimu, forma ir pan.[3].

Simptomai. Peties rotatorių stogelio plyšimas dažniau-
siai pasireiškia peties skausmu, ribotais judesiais, pažeistos 
rankos raumenų silpnumu. Dėl rankų pakėlimo virš galvos 
sutrikimo, būna sudėtinga savarankiškai apsitarnauti buityje 
ir palaikyti asmens higieną [4,5]. Kartais  skausmai pasi-
reiškia naktį (blogos prognozės požymis), deltinio raumens 
srityje [3].

Diagnostika. Diagnozuojant peties rotatorių plyšimą, 
svarbus išsamios anamnezės surinkimas ir fizinis paciento 
ištyrimas, atliekant specialius rotatorių stogelio klinikinius 
testus (bendras rotatorių stogelio klinikinių testų tikslumas 
61 – 75%) [13,14]. Diagnozės patvirtinimui reikalingi vaizdo 
tyrimai, iš kurių pagrindiniai yra magnetinio rezonanso tomo-
grafija ir peties sąnario ultragarsinis tyrimas [2,4].  Praktikoje 
dažniausiai naudojamas magnetinio rezonanso tyrimas, ku-
riuo galima įvertinti plyšimo storį, dydį, riebalinę infiltraciją, 
raumenų atrofiją, sausgyslių retrakciją. Ultagarsinio tyrimo 
jautrumas ir specifiškumas gali būti panašus į MRT, tačiau 
labai priklauso nuo tyrėjo įgūdžių. Įtariant sąnarinės lūpos 
plyšimą, galimas ir magnetinio rezonanso angiografijos 
tyrimas [4]. Rentgenogramos dažnai yra pirmas vaizdinis 
tyrimas, atliekamas pacientui dėl peties skausmo. Šis tyrimas 
padeda ekskliuduoti lūžius, osteoartritą, piktybinius navikus 
ir kalcifikuojantį tendinitą, tačiau nėra standartiškai naudo-
jamas peties rotatorių stogelio plyšimo diagnostikoje. Vis 
dar ieškoma įvairių predikcinių radiografinių žymenų, kurie 
padėtų diagnozuoti rotatorių stogelio plyšimą rentgeninio 
tyrimo būdu [15,16].  

Gydymas. Galimas operacinis ir neoperacinis paties rota-
torių stogelio plyšimo gydymas. Gydymo būdo pasirinkimas 
priklauso nuo simptomų išreikštumo, plyšimo sunkumo, 
raumenų riebalinės atrofijos laipsnio, paciento amžiaus ir 
fizinio aktyvumo poreikio [16]. Chirurginis atroskopinis 
gydymas dažniausiai taikomas ūmių trauminių plyšimų ir 
lėtinių simptominių viso storio sausgyslės plyšimų atvejais, 
kai konservatyvus gydymas neveiksmingas [4]. Konser-
vatyvus gydymas plačiai taikomas esant degeneraciniams 

sausgyslių pokyčiams, arba kai plyšimas mažesnis kaip 50 
proc. viso sausgyslės storio. Neoperacinis gydymas apima 
medikamentinį gydymą (nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, 
kortikosteroidų (lidokaino) injekcijos), fizioterapiją ir įvairias 
procedūras (krioterapiją, trombocitais papildytos plazmos 
ar hialurono rūgšties intrasąnarines injekcijas) [4,5]. Chi-
rurginio gydymo klinikinis efektyvumas gana geras, tačiau 
sausgyslių gijimas dažnu atveju būna komplikuotas, todėl 
ieškoma būdų, kaip pagerinti pooperacinį sausgyslių gijimą, 
tam dažniausiai naudojant trombocitais papildytos plazmos 
injekcijas, o naujesnių tyrimų duomenimis, bandoma taikyti 
ir egzosomų terapiją [17]. Vis dar diskutuojama, ar trom-
bocitais papildytos plazmos injekcijos po operacijos yra 
reikalingos ir veiksmingos [18].

Išvados
1. Peties rotatorių stogelio plyšimas yra opi problema 

visame pasaulyje, ypač pažeidžianti vidutinio ir vyresnio 
amžiaus pacientus, sukelianti peties skausmą ir ryškius 
funkcijos sutrikimus, dėl kurių ženkliai pablogėja pacientų 
gyvenimo kokybė.

2. Svarbiausiais rotatorių stogelio plyšimo etiologiniais 
veiksniais laikomi degeneraciniai pakitimai, siejami su vyres-
niu amžiumi, bei ūminiai ir lėtiniai trauminiai peties sąnario 
pažeidimai.

3. Dažniausiai rotatorių manžetės plyšimai klasifikuo-
jami pagal sausgyslių pažeidimo dydį, vietą.

4. Peties rotatorių stogelio plyšimų diagnostika paremta 
fiziniu paciento ištyrimu, taikant specialius rotatorių stoge-
lio klinikinius testus, kurių tikslumas siekia iki 75 proc.  ir 
vaizdo tyrimais, iš kurių pagrindiniai yra magnetinio rezo-
nanso tomografija ir ultragarsinis tyrimas.

5. Chirurginis gydymas dažniausiai taikomas ūminių 
trauminių plyšimų ir lėtinių simptominių viso storio saus-
gyslės plyšimų atvejais, o konservatyvus gydymas plačiai 
taikomas esant degeneraciniams sausgyslių pokyčiams arba 
kai plyšimas mažesnis kaip 50 proc.  viso sausgyslės storio. 
Neoperacinis gydymas apima medikamentinį gydymą (neste-
roidiniai vaistai nuo uždegimo, kortikosteroidų (lidokaino) 
injekcijos), fizioterapiją ir įvairias procedūras (krioterapiją, 
trombocitais papildytos plazmos ar hialurono rūgšties in-
trasąnarines injekcijas). Chirurginio gydymo efektyvumas 
gana geras, tačiau vis dar diskutuojama apie trombocitais 
papildytos plazmos injekcijų po operacijos veiksmingumą 
ir naudą.
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ROTATOR CUFF TEAR: PREVALENCE, ETIOLOGY, 
CLASSIFICATION, SYMPTOMS, DIAGNOSTISTICS 
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Summary
Rotator cuff tear - one of the most often shoulder pathology, 

which can lead to joint instability, chronic pain and loss of function. 
Prevelance is up to 34 %. Etiology is multifactorial however ma-
jor causes are associated with age, trauma, genetic predisposition. 
Treatment is charectorized into two groups: surgical and conserva-
tive. If the injury is small physiotherapy, non-steroidal inflamma-
tory drugs, local injections may be helpful. However if there is full 
thickness injury or conservative treatment options are ineffective 
surgical intervention may be considered.

Aim: to review the rotator cuff tear prevalence, etiology, clas-
sification, symptoms, diagnosics and treatment options based on 
the latest scientific publications.

Methods: articles were selected using Medline (PubMed), 
SpringerLink, ScienceDirect databases and Google Scholar in-
formation retrieval system. The review includes publications in 
english.

Correspondence to: aridasd1995@gmail.com

Gauta 2022-04-25


