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Pleca locītavas anatomija

https://brookbush.s3.us-east-2.amazonaws.com/wordpress/wp-

content/uploads/2016/09/Shoulder-Capsule-Netter.jpg

https://ahcnweb.net/patient-information/injury-by-body-

part-or-region/shoulder-pain/

4 locītavas:

• art. humeri (glenohumeralis)

• art.acromioclavicularis

• art.sternoclavicularis

• art.scapulothoracalis
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Sinoviālas struktūras pleca locītavas apvidū

https://musculoskeletalkey.com/joint-posterior-approach/
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Plecu joslas muskuļi
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http://cardiovascularcausesofshoulderpa.weebly.com/nerves-of-the-shoulder.html

Asinsvadi un nervi pleca locītavas apvidū
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Asinsvadi un nervi lāpstiņas apvidū

https://www.orthobullets.com/approaches/12069/judet-approach-to-scapula
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Mehanoreceptoru un nociceptoru blīvums pleca 
locītavas struktūrās

https://www.researchgate.net/profile/Pierre-

Laumonerie/publication/343174815/figure/fig1/AS:920131693707264@1596387899578/Schematic-diagram-of-sensory-

innervation-of-the-shoulder-joint-A-anterior-view-B.png
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Kustības pleca locītavā

https://www.acefitness.org/fitness-certifications/ace-answers/exam-preparation-

blog/3535/muscles-that-move-the-arm/
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Pleca, atslēgas kaula un lāpstiņas kustības

https://www.physio-pedia.com/Scapulohumeral_Rhythm
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Muskuļi un to izraisītās kustības
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Muskuļi un to izraisītās kustības
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Muskuļi iesaistītie pleca abdukcijā

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S10506411

0900087X

https://fisioterapiarmindoperdigao.blogspot.com/2015/07/i

mpingement-saps-shoulder-impingement.html
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Kustības pleca locītavā normā un patoloģijas gadījumā
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◼ Locītavas trauma (skrimšļa bojājums (locītavas vai labrum glenoidale), kaulu bojājums)

◼ Nerva kairinājums (plexus brachialis, neirīts, augšējās kapsulas daļas kairinājums)

◼ Locītavas un muskuļu deģenerācija (skrimšļa bojājums, kaulu deģenerācija, artrīts)

◼ Locītavas stīvums (posturāls vai patoloģisks)

◼ Skapulotorakālā disfunkcija

◼ Muskuļu vai saišu plīsumi / iekaisums, spazms (SSP, SC, ISP «tendinīti», AC, SC saites, 

kapsulas plīsumi)

◼ Bursīts ar vai bez «atdures» sindroma

◼ Akromioklavikulāras vai sternoklavikulāras locītavas disfunkcija

◼ Kaulu lūzumi

Sāpju iemesli pleca locītavas apvidū
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• Rotatoru aproces tendinopātijas biežums vispārējā populācijā 9,7% vecumā <20 

gadiem →62% vecumā >80 gadiem

• Visbiežāk cieš m.supraspinatus cīpsla

• Riska faktori:
• anatomiskas īpatnības (acromion forma), kas predisponē atdures sindromam

• lāpstiņas nestabilitāte vai diskinēzija

• glenohumerāla nestabilitāte

• iekšējās rotācijas deficīts

• vāja muskulatūra, stājas deformācija, vājie rotatori

• mugurkaula kakla daļas problēmas

• lielāks vecums

• Nodarbošanās veids:

• sports - peldēšana, teniss, mešana, golfs, svaru celšana, volejbols un vingrošana

• darbs ar paceltām rokām virs plecu līmeņa, atkārtotas roku rotācijas kustības

Rotatoru aproces sindroms / tendinopātija / 
tendinoze/ tendinīts / plīsums
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Rotatoru aproces sindroms / tendinopātija / tendinīts / 
plīsums

• Rotatoru aproces tendinopātijas biežums vispārējā populācijā 9,7% vecumā <20 gadiem →62% vecumā 

>80 gadiem

• Visbiežāk cieš m.supraspinatus cīpsla
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Atdures sindroms

https://www.mayoclinic.org/-/media/kcms/gbs/patient-

consumer/images/2015/03/12/11/26/ortho-rotator-cuff-mri-8col.jpg
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Kritiskais pleca leņķis
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M.Biceps brachii tendinopātija / tenosinovīts / cīpslas 
plīsums

«Popaja» deformācija
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Atslēgas kaula loma plecu joslas disfunkcijā

https://www.howtorelief.com/clavicle-anatomy-muscle-attachment-parts-function/https://anatomyzone.com/upper-limb/pectoral-

girdle-and-shoulder/clavicle/
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Pleca locītavas nestabilitāte



23

Lāpstiņas nestabilitāte
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Akromioklavikulāras sāpes

A) Addukcijas novērtēšana

B) Ārējās rotācijas un abdukcijas novērtēšana (norma līdz Th4 

pr.spinosus)

C) Iekšējās rotācijas un addukcijas novērtešana (normā līdz Th8 

pr.spinosus)
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Skapulotorakālais bursīts
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Glenohumerālas locītavas osteoartrīts
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◼SLAP – Superior Labrum Anterior to 

Posterior bojājums

◼Dziļas sāpes plecā, ķeršanas sajūta, 

nestabilitāte, krepitācija

Glenoidālā skrimšļa bojājumi (SLAP bojājumi)
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◼ Ievērojams kustību apjoma ierobežojums (gan aktīvu, gan pasīvu 

kustību; abdukcija, rotācija) un spēcīgas sāpes

◼Var izraisīt ilgstoša pleca locītavas imobilizacija dēļ sāpēm un locītavas 

nelietošana citu iemeslu dēļ.

◼Visbiežākais iemesls ir rotatoru aproces tendinopātija

◼Citas slimības, kas var provocēt attīstību: cukura diabēts, insults, 

Parkinsona slimība, hroniska plaušu slimība, zema sāpju tolerance, slikta 

līdzestība vingrinājumu terapijā, imobilizācija slingā traumas dēļ.

Adhezīvs kapsulīts s. «iesaldētais» plecs
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Trigera punkti muskuļos ap pleca locītavu

M. supraspinatus

M. deltoideus

M. subscapularis

M. pectoralis minor
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Trigera punkti muskuļos ap pleca locītavu

M. pectoralis major Mm. scaleni



31

Trigera punkti muskuļos ap pleca locītavu

M. serratus anterior Mm. rhomboidei

M. latissimus dorsiM. teres major M. teres minor
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Trigera punkti muskuļos ap pleca locītavu

M. trapezius
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◼Sāpes izstarotas uz pleca locītavu pie normālas atradnes pašā pleca 

locītavā (normāls kustību apjoms, kustības neietekmē sāpju intensitāti) 

var norādīt uz:

»Nervu saknīšu kairinājumu/bojājumu diska protrūzijas vai trūces dēļ kakla skriemeļu 

apvidū (visbiežāk C5 vai C6 līmenī) vai spinālu stenozi

»Perifērisko nervu saspiedumu distālāk no mugurkaula (garo torakālo vai 

supraskapulāro nervu iesaiste)

»Diafragmas kairinājums (liesas plīsums, iekšējo orgānu perforācija, ektopiska

grūtniecība), intratorakālie tumori, aknu kapsulas iestiepums – sāpes attiecīgajā 

ķermeņa  pusē

»Miokarda išēmija – sāpes kreisajā plecā

Izstarotas sāpes
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◼Anamnēze (trauma, darba slodze, darba poza utt.)

◼Vizuālais novērtējums

◼Aktīvu un pasīvu kustību apjoms

◼Palpācija un sāpīgu zonu noteikšana

◼Neiroloģiskais novērtējums (jušana, refleksi, spēks muskuļos)

◼Specifiskie testi (locītavas nestabilitāte, lāpstiņas iesaiste kustībā utt.)

◼Ultrasonogrāfija

◼MRI

◼Lidokaīna injekcijas tests

◼Rtg – tikai kaulu bojājumu noteikšanai

◼CT

Diagnostika
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Diferenciāldiagnoze (nav arodslimības!!!)

◼ septiskais artrīts;

◼ kristālu artropātijas;

◼podagra;

◼dažādu iemeslu (t.sk. vielmaiņas traucējumu 

izraisītā) audu kalcinoze;

◼ traumatiski kaulu un mīksto audu bojājumi

◼posttraumatiskas cīpslu pārmaiņas;

◼ locītavu mežģījumu sekas;

◼ tendinīti, kas iegūti pārslogojot muskuļus 

ārpus darba;

◼ reimatoīdais poliartrīts;

◼polimiozīts;

◼dermatomiozīts;

◼ fibromialģija,

◼audzēji,

◼metastāzes;

◼ lipomas;

◼ švanomas;

◼asinsvadu malformācijas.
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◼ Ierobežot slodzi, 

◼pēc nepieciešamības īslaicīga imobilizācija akūtajā periodā (elastīga saite, 
ortozes, u.c.), darba nespējas lapa;

◼nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, miorelaksanti īslaicīgi, citi koanalģētiķi;

◼ fizioprocedūras (lāzerterapija, elektroforēze u.c.);

◼atsevišķos gadījumos lokāla injekcija, piem., PRP (uzmanīgi ar steroīdu 
injekcijām cīpslās – var provocēt deģeneratīvas pārmaiņas un plīsumus 
cīpslā);

◼nopietnu bojājumu (piem., cīpslas pilnīgs plīsums) un smagos hroniskos 
gadījumos – ķirurģiska ārstēšana;

◼graduēta slodze atveseļošanas periodā, ārstnieciska vingrošana, kustību 
apjoma izstrādāšana locītavās, masāža;

◼ izvērtēt pārslodzes iemeslus, ieteikt uzlabojumus pirms atgriezt darbā.

Ārstēšana
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https://www-uptodate-

com.db.rsu.lv/contents/pharmacologic-

management-of-chronic-non-cancer-pain-in-

adults?search=chronic%20pain%20treatment

&topicRef=126111&source=see_link
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Hronisku sāpju ārstēšana Neopioīdie pretsāpju līdzekļi
1. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

2. Acetaminofens (paracetamols)

3. Antidepresanti:
» tricikliskie AD (piem., amitriptilīns) 

» serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitori (piem., 

duloxetine, venlafaxine)

4. Pretepilepsijas līdzekļi (gabapentīns, 

pregabalīns)

5. Miorelaksanti (+/-)

6. Benzodiazepīni (+/-)

7. Adjuvanta terapija
»Lokālie līdzekļi:

- Transdermālie NSPL

- Lidokaīns (smidzināms, plāksteris)

- Kapsaicīns

»Botulīna toksīna injekcijas

Opioīdie pretsāpju līdzekļi
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Paldies par uzmanību!


