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Rezumat
Context. Sindromul de umăr dureros este o afecţiune frecventă şi adesea are o evoluţie nefavorabilă pe termen 
lung. Cauzele cele mai frecvente ale durerii de umăr sunt afecţiunile locale periarticulare identifi cabile, în majo-
ritatea cazurilor, prin ultrasonografi e. Tratamentul conservator al tendinopatiei coafei rotatorilor este similar indi-
ferent de tendonul afectat, dar poate diferi în funcţie de tipul lezării. Diferenţierea între formele de leziuni ale 
ten donului (tendinită, tendinoză, ruptură parţială sau totală) poate fi  făcută şi cu ajutorul ultrasonografi ei (US). 
Obiective. Identifi carea rolului ultrasonografi ei în diagnosticarea şi stabilirea planului terapeutic pentru tendino-
patiile de suprasolicitare ale umărului.
Material şi metodă. Studiul nostru observaţional prospectiv a inclus 51 de pacienţi cu umăr dureros atraumatic, 
internaţi în Spitalul Clinic de Recuperare Eforie Nord şi Departamentul de Reumatologie al Spitalului Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Constanţa, în perioada octombrie 2012 – aprilie 2013. Evaluarea celor 51 de pacienţi a inclus: 
examinare clinică a umărului, analize de laborator şi o evaluare imagistică (rezonanţă magnetică nucleară – 
RMN şi US de umăr) pentru stabilirea patologiei coafei rotatorilor. Analiza statistică a fost efectuată cu ajutorul 
programului SPSS-18, considerând cu semnifi caţie statistică un p<0,05.
Rezultate. Grupul de studiu a avut o vârstă medie de 55,31±9,99 ani, cu preponderenţa sexului feminin 
(70,6%). Din coafa rotatorilor, tendonul muşchiului supraspinos este cel mai des afectat atât la RMN (82,35%), 
cât şi la ecografi e (71,4%). Rezultatele ecografi ei sunt comparabile cu cele de la RMN pentru tendinopatia de 
suprasolicitare ex primată prin tendinoza de supraspinos, de subscapular sau de rotund mic. Cea mai bună 
compatibilitate identi fi cată între RMN şi US de umăr a fost pentru evidenţierea leziunilor tendonului bicipital 
(likelihood ratio=4,07, Kappa=0,426, p=0,001).
Concluzii. Ecografi a poate fi  folosită la diagnosticarea şi stabilirea planului terapeutic pentru umărul dureros 
atraumatic de cauză periarticulară.
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Abstract
Background. Painful shoulder syndrome is a frequent condition and it usually has a poor prognosis on long term. 
The most common causes for shoulder pain are periarticular conditions which, in most of the cases, have an 
ultrasound diagnosis. Conservative treatment of rotator cuff tendinopathy is similar despite the involved tendon, 
but may be different when type of lesion is considered. Musculoskeletal ultrasound (US) can be used in order to 
identify different types of tendon lesions, such as: tendonitis, tendinosis, partial or total rupture.
Aim. To identify the role of musculoskeletal ultrasonographyfor the diagnose of shoulder overuse tendinopathies 
and also for choosing the best therapeutic option. 
Material and methods. Our prospective observational study included 51 patients with atraumatic painful shoulder 
admitted in Clinical Rehabilitation Hospital Eforie Nord and in Rheumatology Department – Emergency Clinical 
County Hospital, Constanta, during October 2012 – April 2013. These patients’ assessment included: clinical 
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examination of the shoulder, lab tests and also an imagistic exam of the shoulder (MRI and US) for the diagnose 
of cuff rotator pathology. Statistical analysis was performed using SPSS-18 and a p-value <0.05 was considered 
for statistical signifi cance.
Results. Our study group had a mean age of 55.31±9.99 years, with a predominance of female patients (70.6%). 
The most frequently involved tendon of rotator cuff was that of supraspinatus muscle both in MRI (82.35%) and in 
ultrasound (71.4%). US results are comparable with those of MRI for the overuse tendinopathy characterized by 
tendinosis of supraspinatus or subscapularis or teres minor muscle. The best compatibility between shoulder MRI 
and US was identifi ed for bicipital tendon lesions (likelihood ratio=4.07, Kappa=0.426, p=0.001).
Conclusions. Musculoskeletal ultrasonography can be a useful tool both for the diagnosis of atraumatic painful 
shoulder of periarticular origin and for developing a proper therapeutic plan for this condition.

Keywords: painful shoulder, tendinopathy, rotator cuff, ultrasonography, MRI

INTRODUCERE
Sindromul de umăr dureros este o afecţiune frec-

ventă, cu o prevalenţă pe un an de până la 47% în 
populaţia generală. O mare parte dintre pacienţii cu 
umăr dureros au o evoluţie nefavorabilă, cu dizabi li-
tate pe termen lung (1). Studii efectuate pe eşantioane 
de pacienţi reprezentative statistic au raportat o pre-
valenţă de 35,8% a bolilor musculoscheletale de 
cauză degenerativă, 21,3% dintre pacienţii care s-au 
prezentat la medic având durere localizată la nivelul 
umărului (2). Datele unui amplu studiu britanic au 
arătat că incidenţa patologiei coafei rotatorilor a fost 
de 87 la 100.000 de persoane pe an. Afecţiunea este 
mai frecventă la femei, la persoanele cu nivel socio-
economic scăzut, iar incidenţa maximă este în inter-
valul de vârstă 55-59 de ani. Incidenţa a crescut de 4 
ori din 1987 până în 2006 (3).

Cauzele identifi cate ale durerii de umăr au fost: 
tendinopatia coafei rotatorilor (85%), sindromul de 
impingement (74%), afectarea articulaţiei acromio-
claviculare (24%), capsulita retractilă (15%) şi du re-
rea iradiată (7%) (4).

Activităţile repetitive cu braţele peste nivelul 
ume rilor, fi e că sunt în timpul sportului sau la locul 
de muncă, reprezintă un factor de risc major în apa-
riţia tendinopatiei coafei rotatorilor (5). S-au făcut 
progrese semnifi cative în înţelegerea patologiei „ten-
dinopatiei de suprasolicitare“. Termenul de „ten di-
nită“ a intrat în vorbirea curentă pentru descrierea 
afectării dureroase cronice a tendonului, înainte ca 
patologia să fi e pe deplin înţeleasă. Termenii de „ten-
dinoză“ sau „tendinopatie de suprasolicitare“ pot 
des crie mai bine afecţiunile cronice ale tendonului 
(6,7). Tendinoza este reprezentată de degenerarea 
fi brelor de colagen ca răspuns la o uzură cronică. 
Chiar mişcările fi ne, dar făcute în mod repetat, cum 
ar fi  manevrarea unui mouse, pot determina apariţia 
de tendinoză (8). Studiul histopatologic al diferitelor 

tendoane arată, în mod constant, absenţa sau prezenţa 
minimă a celulelor infl amatorii. Studiile genetice 
con fi rmă, în general, absenţa genelor proinfl amatorii 
în tendinopatiile cronice de suprasolicitare (9). Ten-
dinita reprezintă infl amaţia acută a tendonului, ca re-
zultat al unor micro-rupturi musculo-tendinoase apă -
rute în urma unei suprasolicitări la o forţă de în tindere 
care este prea puternică şi/sau prea bruscă (8).

Pentru aplicarea tratamentului corect este impor-
tant de făcut distincţia dintre „tendinoză“ şi „ten-
dinită“ (8). Obiectivul principal al tratării tendinitei 
este reducerea infl amaţiei, o condiţie care lipseşte în 
cazul tendinozei. Studiile din literatură au arătat fap-
tul că medicamentele antiinfl amatorii inhibă pro ce-
sul de reparare a colagenului, important în tendinoză, 
fi ind un factor predictiv pentru producerea ulterioară 
de rupturi de tendoane (10,11,12).

Pentru stabilirea etiologiei umărului dureros există 
metode imagistice multiple, deseori utilizate în com-
binaţie: radiografi a, ultrasonografi a (US), computer-
tomograf (CT) şi rezonanţa magnetică (RMN). Fie-
care dintre aceste tehnici are avantaje şi deza van taje 
(13). Metoda iniţială de investigare a unei dureri 
acute de umăr este radiografi a, care prezintă semnul 
clasic de medializare şi ascensionare a capului hu-
meral doar în boala veche (13). RMN este alegerea 
în cazul evaluării fracturilor oculte şi a ţesuturilor 
moi periarticulare. Fluoroscopia este o metodă utilă 
în cazul procedurilor intervenţionale. CT reprezintă 
o modalitate excelentă de caracterizare a fracturilor 
complexe de umăr. Artrografi a CT poate fi  o alter-
nativă la pacienţii la care este contraindicată artro-
grafi a RMN (14).

Ultrasonografi a de umăr este recunoscută ca o 
metodă excelentă de evaluare a coafei rotatorilor şi a 
tendonului capului lung al bicepsului brachial, dar 
poate oferi informaţii şi despre articulaţii şi os. Ea 
are anumite avantaje în comparaţie cu examinarea 
prin CT, RMN sau artrografi e, prin faptul că este 
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non-invazivă, poate evalua în dinamică şi este relativ 
ieftină. Acurateţea metodei în periartrita scapulo-hu-
merală este totuşi dependentă de experienţa exami-
natorului (15).Totuşi, datele din literatură arată că în 
periatrita umărului examinarea clinică poate fi  înso-
ţită de examinarea ecografi că pentru îmbunătăţirea 
diagnosticării şi stabilirii planului terapeutic (16).

Demonstraţia în dinamică a subluxaţiei sau dis-
locării tendonului lung al bicepsului reprezintă un 
avantaj relevant al ecografi ei în comparaţie cu ce-
lelalte metode statice de examinare (CT sau RMN de 
umăr) (17). US poate diferenţia leziunile de coafă de 
rotatori (rupturi de coafă parţiale sau complete) de 
pre zenţa de calcifi cări în tendoane. Ecogenitatea 
co afei rotatorilor este infl uenţată de înaintarea în 
vârstă, astfel că la pacienţii peste 50 de ani ecoge ni-
tatea poate să fi e egală sau mai mică decât cea a 
muşchiului deltoid şi scăderea ecogenităţii odată cu 
creşterea în vârstă nu ar trebui interpretată ca afectare 
a coafei rotatorilor (17).

Aspectul caracteristic al tendinopatiei de supra-
solicitare este mărirea hipoecoică a tendonului cu 
lăr girea spaţiilor dintre fi bre. Neovascularizaţia este 
vizualizată ca un semnal power Doppler (PD) în in-
teriorul tendonului, deşi studiile histopatologice nu 
au demonstrat prezenţa de infi ltrat infl amator în ţesut 
aşa cum se întâlneşte în entezita sau tenosinovita din 
artrita infl amatorie autoimună. Stadiile avansate ale 
tendinopatiilor sunt caracterizate de ruptura parţială 
sau completă a tendonului, care se caracterizează 
prin pierderea hipoecoică a substanţei tendonului. 
Odată cu rupturile complete apar mai puţine mişcări 
sincrone pe examinările dinamice (18). Modifi cările 
sonografi ce tipice pentru tulburările tendinoase de-
generative sunt reprezentate de arii focale de între-
ruperi fi brilare, arii de ecogenitate redusă şi textură 
tendinoasă înceţoşată (edem). Terminologia folosită 
este „tendinoză“ cu calcifi care (tendinoza calcifi antă) 
sau fără calcifi care, precum şi „ruptura“ de tendoane.
În tendinoză, tendonul este îngroşat şi pare tumefi at, 
cu structură hipoecoică; întreruperile parţiale pot 
apărea în interiorul tendonului. În caz de tendinoză 
calcifi antă apar depozite de calciu cu ecostructură 
hi perecoică, cu sau fără umbră acustică, în funcţie de 
cantitatea calcifi cării. Rupturile de tendoane pot fi  
rupturi parţiale sau complete (13). În rupturile par-
ţiale de tendon apar defecte hipoecogene care nu cu-
prind tendonul în totalitate. Modifi cările ecografi ce 
în ruptura totală de tendon includ: lipsa de vizuali za-
re a tendonului, zone hipoecoice în toată grosimea 

ten donului, îngroşarea şi pierderea convexităţii mar-
ginilor tendonului. 

Un studiu recent publicat evidenţiază leziunile 
pe riarticulare identifi cate ultrasonografi c la nivelul 
umărului ca fi ind: tendinita calcifi antă (29%), bursita 
subacromială (12%), tendinoza (11%), rupturile par-
ţiale de tendon (11%), rupturile totale de tendon 
(8%) şi artroza acromio-claviculară (0,4%) (19).

Rezonanţa magnetică nucleară este o metodă 
ima gistică ideală pentru evaluarea patologiei umă-
rului. Avantajul examinării umărului prin RMN este 
că această metodă permite evaluarea structurilor pe-
ri articulare, oaselor, cartilajului articular, ligamen-
telor şi a labrumului. În cazul periartritei scapulo-hu-
merale poate identifi ca orice cauză de im pinge ment 
(15). Pentru evaluarea imagistică a patologiei coafei 
rotatorilor cele mai importante secvenţe sunt cele 
din oblic coronal STIR şi oblic sagital T2. Leziunile 
identifi cabile sunt: colecţie lichidiană în bursa sub-
acromială; subţiere sau îngroşare a tendonului supra-
spinosului, edem osos în marea tuberozitate sau arti-
culaţia acromio-claviculară; formaţiuni chistice în 
porţiunea postero-superioară a capului humeral; mo-
difi cări ale formei acromionului; acumulare lichi di-
ană în tendoanele coafei (17).

Deşi examinarea prin RMN poate stabili frecvent 
etiologia umărului dureros, există şi situaţii în care 
nu se corelează anamneza şi examenul clinic cu 
modi fi cările identifi cate imagistic, fi ind difi cil de 
făcut di ferenţa între variaţiile anatomice, leziunile 
întâm plă toare şi adevăratele cauze ale durerii. De 
aceea este necesară o bună comunicare între medicul 
ra dio log şi clinician pentru stabilirea etiologiei du-
rerii de umăr (20).

În privinţa tratamentului tendinopatiilor de supra-
solicitare nu există unul ideal. Datele din literatură 
arată că, pentru tratamentul conservator al tendinopa-
tiilor cronice, se recomandă medicaţie antialgică, 
cure scurte de antiinfl amatoare nesteroidiene şi trata-
ment de recuperare. În cazul lipsei de răspuns tera-
peutic este indicat tratamentul chirurgical (21,22,23).

OBIECTIVE
Obiectivul principal al studiului a fost identifi carea 

leziunilor periarticulare ale umărului la US. Mai 
mult decât atât, am încercat să stabilim dacă pentru 
un pacient cu durere de umăr determinată de o ten-
dinopatie de suprasolicitare, suspicionată în urma 
anamnezei şi a examenului clinic, pentru stabilirea 
planului terapeutic mai este necesară, în afară de 
eco  grafi e, şi examinarea RMN. 
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MATERIAL ŞI METODĂ
S-a efectuat un studiu prospectiv care a inclus un 

număr de 51 de pacienţi evaluaţi în Spitalul Clinic de 
Recuperare Eforie Nord şi Departamentul de Reu-
ma tologie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, în perioada octombrie 2012 – aprilie 2013. 
Criteriile de includere au fost: durere de umăr per-
sistentă de minim 14 zile, vârsta cuprinsă între 18-70 
de ani, consimţământul pacientului. Criteriile de ex-
clu dere au fost reprezentate de: traumatism recent la 
nivelul umărului, prezenţa sindromului biologic de 
infl amaţie, afecţiuni infl amatorii cunoscute, afecţiuni 
neoplazice cunoscute, afecţiuni cunoscute ale coloa-
nei cervicale cu radiculopatie, tulburări neurologice 
sau vasculare, demenţă, refuzul pacientului. Anali-
zele de laborator folosite (VSH, PCR, FR, Anti CCP, 
acid uric) au fost efectuate pentru excluderea unei 
afecţiuni infl amatorii afl ate la debut. Evaluarea cli-
nică a inclus testele clasice: manevrele Empty-can, 
Neer, Hawkins, Speed, Yergason, arcul dureros, tes-
tul infraspinosului, testul subscapularului.

Evaluarea imagistică a umărului a fost realizată 
prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) şi prin 
ecografi e musculo-scheletală. Ecografi a de umăr a 
fost efectuată de un medic reumatolog cu experienţă 
în ultrasonografi e musculo-scheletală, folosind un 
aparat Esaote MyLab 25 Gold, cu sondă lineară cu 
frecvenţe 10-15 MHz.

Anomaliile urmărite la ambele metode imagistice 
au fost: bursita subacromială, afectarea tendoanelor 
muşchilor coafei rotatorilor (supraspinos, infraspinos, 
subscapular, rotund mic) şi a bicepsului brahial, sin-
dromul de impingement şi capsulita retractilă.

Pentru tendoane, leziunile au fost împărţite în: 
tendinită (TD), tendinoză (TZ), ruptură parţială (RPT) 
şi tendinopatie (TP) care reprezintă prezenţa oricărei 
modifi cări în structura tendonului.

Analiza statistică descriptivă a fost realizată cu 
ajutorul programului SPSS-18.00. Rezultatele sunt 
raportate la media şi deviaţia standard, în funcţie de 
distribuţia datelor. Procentele sunt calculate pe baza 
numărului de observaţii disponibile pentru fi ecare 
variabilă. S-a folosit Testul de compatibilitate Kappa 
pentru evaluarea compatibilităţii dintre ecografi e şi 
RMN. Compatibilitatea în funcţie de valoarea coefi -
cientului Kappa poate fi : K<0 (fără), k=0,01-0,20 
(săracă), k=0,21-0,40 (slabă), k=0,40-0,60 (mode-
rată), k=0,61-0,80 (puternică), k=0,81-0,99 (aproape 
perfectă). Pentru stabilirea rolului US în diagnos ti-
carea umărului dureros s-a considerat că RMN este 

„standardul de aur“. S-a utilizat metoda tabelului 
2x2 pentru evaluarea valorilor de: sensibilitate, spe-
cifi citate, valoare predictivă pozitivă/negativă, ra-
por tul de probabilitate (LR – „likelihood ratio“) po-
zitivă/negativă. Valori ale LR mai mari de 10 sau 
mai mici de 0,1 determină modifi cări mari de proba-
bilitate deseori putând confi rma sau exclude boala. 
LR între 5 şi 10 sau 0,1 şi 0,2 determină modifi cări 
moderate ale probabilităţii. LR de 2-5 sau 0,5-0,2 
de termină modifi cări mici, dar uneori importante 
ale probabilităţii. Valoarea p<0,05 a fost considerată 
semnifi cativă statistic.

REZULTATE
Pacienţii din lotul studiat au avut vârsta între 29 

şi 76 de ani, (vârsta medie 57 ± 9,9 ani) cu pre pon-
derenţa sexului feminin (70,6%). În Tabelul 1 sunt 
reprezentate leziunile periarticulare ale umărului 
iden  tifi cate la RMN sau la ecografi e (US).

TABELUL 1. Comparaţia dintre numărul total de leziuni 
periarticulare ale umărului identifi cate la RMN şi la 
ecografi e

Tip leziune
RMN Ecografi e 

nr. (%) din total lot nr. (%) din total lot
Supraspinos TD 31 (60,8%) 19 (37,3%)

TZ 8 (15,7%) 7 (13,7%)
RPT 18 (35,3%) 12 (23,5%)
TP 42 (82,4%) 36 (70,6%)

Subscapular TD 12 (23,5%) 9 (17,6%)
TZ 3 (5,9%) 3 (5,9%)

RPT 3 (5,9%) 2 (3,9%)
TP 16 (31,4%) 14 (27,5%)

Bicipital TD 28 (54,9%) 17 (33,3%)
TP 28 (54,9%) 19 (37,3%)

Infraspinos TD 6 (11,8%) 3 (5,9%)
TP 6 (11,8%) 3 (5,9%)

Rotund mic TD 1 (2%) 2 (3,9%)
TP 1 (2%) 2 (3,9%)

Capsulita 11 (21,6%) 3 (5,9%)
Bursita 37 (72,5%) 19 (37,3%)
Impingement 26 (51,0%) 27 (52,9%)

Afecţiunile evidenţiate prin RMN, în ordinea 
frec   venţei, au fost: bursita subacromială, afectarea 
ten donului muşchiului supraspinos, tenosinovita bi-
ci pitală, sindromul de impingement, afectarea ten-
do nului de subscapular şi capsulita retractilă. Mai rar 
sunt afectate tendoanele muşchilor infraspinos şi ro-
tund mic.

La US, în ordinea frecvenţei, au fost identifi cate: 
tendinopatia de supraspinos, sindromul de impi nge-
ment, tendinopatia bicipitală, bursita subacromială, 



199REVISTA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE – VOL. XXIII NR. 4, AN 2014

capsulita retractilă, tendinopatia de infraspinos şi 
ten  dinopatia de rotund mic. 

Nu s-au identifi cat în lot leziuni de tendinoză sau 
rupturi ale tendoanelor muşchilor biceps brahial, in-
fra spinos şi rotund mic nici la RMN, nici la ecografi e. 
În cazul tendonului supraspinos, cea mai frecventă 
le ziune este tendinita urmată de rupturile parţiale şi 
tendinoza. Datele sunt comparabile la ambele me-
tode imagistice. Ultrasonografi a a identifi cat mai 
mulţi pacienţi cu sindrom de impingement. 

În Tabelul 2 sunt expuse rezultatele testului Kappa 
de compatibilitate între RMN şi ecografi e pentru 
afec  ţiunile periarticulare ale umărului. Leziunile ur-
mărite ale tendoanelor au fost tendinita (TD), ten-
dinoza (TZ), ruptura parţială de tendon (RPT) şi ten-
dinopatia (TP) pe care am considerat-o a fi  prezenţa 
oricărei anomalii în structura tendonului.

Din totalul de 51 de pacienţi din lot au fost con-
sideraţi pacienţi „real pozitivi“ aceia care au pre zen-
tat aceeaşi leziune identifi cată şi prin RMN şi prin 
ecografi e şi pacienţii „real negativi“ aceia la care nu 
s-a identifi cat leziunea nici la RMN, nici la eco-
grafi e. În cazul tendinopatiei, ecografi a a evidenţiat 
leziunea în 71,4% din cazuri la supraspinos, 57,1% 
la bicipital şi 25% la subscapular. Doar la 3 din 
totalul pacienţilor din lot nu s-a găsit ca tendonul su-
praspinosului să fi e afectat, nici la RMN, nici la 
ultra  sonografi e. Din tabel se observă că, în cazul 

muş chilor infraspinos şi rotund mic modifi cările de 
tendinită sau de tendinopatie de suprasolicitare iden-
tifi cate la RMN nu au fost vizualizate şi prin eco grafi e. 
Muşchiul rotund mic a fost cel mai puţin afectat la 
pacienţii înrolaţi, 94,4% dintre bolanvi ne prezentând 
mo difi cări în structura tendonului la nici o investigaţie 
imagistică. În cazul celorlalte afecţiuni, ultrasonografi a 
a idendifi cat 61,7% dintre pacienţii cu sindrom de 
impingement, 37,8% bursită şi 9,1% capsulită re-
tractilă. Valoarea cea mai scăzută a con cordanţei între 
metode a fost identifi cată în cazul ten dinitei de su-
praspinos (41%). În cazul tendinozei de supraspinos a 
rezultat o concordanţă bună între metode, dar scorul 
kappa de compatibilitate a avut valori scăzute 
(K=0,14). Cea mai bună compatibilitate între RMN şi 
ecografi a de umăr a fost pentru evi denţierea leziunilor 
tendonului bicipital (p=0,001). Com patibilitate scă-
zută a fost descoperită atât pentru afectările ten doa-
nelor muşchilor supraspinos şi sub scapular, cât şi pen-
tru sindromul de impingement, bur sită sub acromială 
şi capsulită retractilă (K<0,40). Nu a fost identifi cată 
compatibilitate în evaluarea muş chilor infraspinos şi 
rotund mic (K<0), deşi con cordanţa dintre metodele 
imagistice folosite are va lori crescute.

În Tabelul 3 sunt evidenţiate rezultatele studiului 
pri vind utilitatea ecografi ei în diagnosticarea lezi u-
nilor periarticulare ale umărului. Diagnosticul la 
RMN a fost considerat „standardul de aur“.

TABELUL 2. Corespondenţa între RMN şi US de umăr

TIP LEZIUNE
Nr. pacienţi cu 
leziune la RMN

 Nr. pacienţi 
„real poziti vi“*

Nr. pacienţi 
„real negati vi“**

Concordanţa 
între metode***

Kappa****

Supraspinos TD 31 10 11 41,2% -0,115
TZ 8 2 38 76,5% 0,141
RPT 18 5 26 52,8% 0,071

 TP 42 30 3 64,7% 0,038
Subscapular TD 12 4 34 74,5% 0,225

TZ 3 0 45 88,2% -0,063
RPT 3 0 46 90,1% -0,049

 TP 16 4 25 56,8% 0,037
Infraspinos TD 6 0 42 82,3% -0,085
 TP 6 0 42 88,2% -0,085
Rotund mic TD 1 0 48 94,1% -0,027
 TP 1 0 48 94,1% -0,027
Bicipital TD 28 14 20 66,6% 0,354
 TP 28 16 20 70,5% 0,426
Capsulită 11 1 38 75,5% 0,056
Bursită 37 14 9 45,1% 0,015
Impingement 26 16 14 58,9% 0,176

*Număr pacienţi cu aceeaşi leziune identi fi cată atât la RMN, cât şi la ecografi e („real poziti vi“)
**Număr pacienţi cu aceeaşi leziune neidenti fi cată nici la RMN, nici la ecografi e („real negati vi“)
***Concordanţă = („real poziti vi“ + „real negati vi“)/Număr total pacienţi
****Compati bilitatea în funcţie de valoarea coefi cientului Kappa: K<0 (fără), k=0,01-0,20 (săracă), k=0,21-0,40 (slabă), 
k=0,40-0,60 (moderată), k=0,61-0,80 (puternică), k=0,81-0,99 (aproape perfectă)
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Pentru evaluarea afecţiunilor tendonului muş-
chiu lui supraspinos, ultrasonografi a poate identifi ca 
mai degrabă leziunile de tendinoză şi rupturile par-
ţiale şi mai puţin pe cele de tendinită, dar poate stabili 
prezenţa unei afectări a tendonului (tendinopatie).

În cazul tendonului subscapularului, US eviden-
ţiază mai bine leziunile de tendinită şi mai puţin pe 
cele degenerative de tip tendinoză sau ruptură par-
ţială. Valoarea diagnostică a ecografi ei este com pa-
ra bilă pentru leziunile din sindromul de impingement, 
bursită subacromială sau capsulită retractilă. Ultra-
sonografi a poate fi  folosită pentru identifi carea le-
ziunilor tendonului lung al bicepsului brahial. Nu s-a 
putut calcula valoarea diagnostică a US pentru lezi-
unile tendoanelor infraspinos şi rotund mic deoarece 
nu s-a identifi cat în lot, în urma calculării compa ti-
bilităţii între ecografi e şi RMN, nici un pacient care 
să prezinte acelaşi tip de leziune la ambele metode 
ima gistice. 

DISCUŢII
Umărul dureros de cauză periarticulară este o 

afecţiune frecventă şi poate evolua nefavorabil pe 
ter men lung (1). Dintre leziunile periarticulare, cele 
mai frecvente sunt afectările coafei rotatorilor, ten-
dinita bicipitală şi bursita subacromială (16). Rezul-
tatele studiului nostru sunt comparabile cu cele din 
literatură, deşi lotul luat în studiu a cuprins 51 de 
pa   cienţi.

În ultimii ani se utilizează examinarea prin RMN 
sau prin ultrasonografi e pentru stabilirea cauzelor de 
durere în umăr, în special când, în urma anamenzei şi 
a examenului clinic, se presupune implicarea ţesu tu-
rilor periarticulare. Deşi rezonanţa magnetică nu cle-
ară este o metodă imagistică superioară în depistarea 
leziunilor, aceasta este o procedură mai scumpă, care 

necesită mai mult timp şi este mai puţin convenabilă 
pentru pacient (24). În schimb, ultrasonografi a este o 
investigaţie rapidă, ieftină, non-invazivă, dinamică 
şi poate fi  folosită pentru detectarea, diferenţierea şi 
caracterizarea leziunilor coafei rotatorilor (25).

Alegerea metodei imagistice ar trebui făcută în 
funcţie de suspiciunea clinică a etiologiei umărului 
dureros (leziuni ale labrumului, ale capsulei articulare, 
ale muşchilor sau ale osului), costuri, experienţa de-
partamentului de radiologie (26) precum şi de pre-
ferinţa pacientului (27). În ceea ce priveşte utilitatea 
suplimentării cu RMN la pacienţii cu durere şi in-
stabilitate de umăr, examinaţi iniţial ecografi c, un 
stu  diu publicat în 2009 a arătat că doar la 5,2% dintre 
pa cienţi este necesară o metodă imagistică supli-
men  tară (28).

Ultrasonografi a şi rezonanţa magnetică nucleară 
au o acurateţe comparabilă în identifi carea patologiei 
tendonului lung al bicepsului brahial şi în rupturile 
de tendoane ale coafei rotatorilor (24). Evaluarea US 
în dinamică a subluxaţiei şi dislocării tendonului bi-
ceps reprezintă un avantaj relevant faţă de metodele 
statice de investigaţie (CT sau RMN). În plus, mulţi 
autori consideră că prezenţa efuziunii în teaca ten do-
nului biceps este un semn de rupturi de coafă şi astfel 
creşte indexul de suspiciune. Rupturile de coafă au 
fost găsite a fi  în legătură cu revărsatele fl uide din 
teaca tendonului biceps în peste ½ din ca zuri (17). 
Rezultatele studiului nostru arată că eco grafi a poate 
identifi ca leziunile tendonului biceps având o cotă 
de probabilitate mare (LR+>4). După calcularea 
scorului de compatibilitate al celor două metode 
imagistice s-au observat valori ale lui Kappa cuprinse 
în intervalul 0,2-0,4 pentru tendinita de sub s capular 
şi pentru tendinopatia bicipitală repre zentând o 
compatibilitate slabă. Valori ale scorului Kappa în 

TABELUL 3. Importanţa ultrasonografi ei în diagnosticarea leziunilor 
periarticulare ale umărului
Tip leziune  Se (%) Sp (%) VP (+) (%) VP (-) (%) LR (+) LR (-)*
Supraspinos TD 32,26 55,00 52,63 34,37 0,716 1,233
 TZ 25,00 88,37 28,57 86,36 2,137 0,849
 RPT 27,77 78,79 41,67 66,66 1,306 0,916
 TP 71,43 33,33 83,33 20,00 1,070 0,859
Subscapular TD 33,33 87,18 44,44 80,95 2,602 0,765
 TP 25,00 71,43 28,57 67,57 0,874 1,050
Bicipital TD 50,00 86,96 82,35 58,82 3,816 0,575
 TP 57,14 86,96 84,21 62,50 4,358 0,494
Bursită  37,84 64,29 73,68 28,12 1,059 0,967
Capsulită  9,09 95,00 50,00 79,17 1,820 0,957
Impingement  61,54 56,00 59,26 58,33 1,398 0,688

*Se = Sensibilitate, Sp = Specifi citate; VP = Valoare predicti vă; LR = likelihood rati o



201REVISTA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE – VOL. XXIII NR. 4, AN 2014

intervalul 0,01-0,20 (compatibilitate să racă) au fost 
pentru bursită subacromială, sindrom de impinge-
ment, capsulită retractilă şi afectarea ten donului 
supraspinos. Nu s-a găsit compatibilitate între meto-
dele imagistice în cazul tendoanelor muş chilor infra-
spinos şi rotund mic.

Evaluarea imagistică prin ecografi e sau prin 
RMN are sensibilitate comparabilă în cazul rupturilor 
complete de tendoane ale coafei. Unii autori susţin 
că în cazul rupturilor parţiale ecografi a este uşor su-
perioară (28,29,25), dar Wakefi eld şi colaboratorii 
consideră totuşi că detectarea rupturii parţiale de 
coafă este uneori mai difi cilă prin US decât prin 
RMN. În privinţa rupturii complete, întreruperea 
completă a tendonului este vizualizată prin US. În 
plus, calcifi carea tendonului este vizualizată mai 
pre coce cu US decât cu radiografi e (13). În lotul 
nostru nu au fost pacienţi cu ruptură totală de tendon, 
probabil şi datorită faptului că unul dintre criteriile 
de excludere a fost lipsa unui traumatism recent la ni-
velul umărului. În ceea ce priveşte rupturile par ţiale, 
acestea au fost identifi cate doar la nivelul ten doa nelor 
muşchilor supraspinos şi subscapular şi au fost puse 
în evidenţă, mai frecvent, la examinarea prin RMN. 

Teefey şi colaboratorii (2000) au identifi cat dife-
renţele între leziunile de coafă de rotatori, acute sau 
cronice. Localizarea în porţiunea mijlocie a ten do-
nului şi prezenţa revărsatului articular sau la nivelul 
bursei sunt mult mai frecvent asociate cu o ruptură 
acută (posttraumatică). Pe de altă parte, o coafă ne-
vizualizată datorită unei rupturi masive şi absenţa 
revărsatului articular sau bursal sunt frecvent întâl-
nite în ruptura cronică (17).

Leziunile tendonului muşchiului subscapular pot 
fi  difi cil de diagnosticat ecografi c, deşi sunt date din 
literatură care arată rezultate favorabile cu o sen si-
bilitate de 82% a ecografi ei (30). Difi cultăţile diag-
nos ticării leziunilor subscapularului sunt determinate 
de faptul că degenerarea şi rupturile apar frecvent la 
capătul cranial al tendonului (17). Modifi cările eco-
grafi ce în rupturile tendonului subscapular sunt si-
milare cu cele ale celorlalte tendoane ale coafei. Ma-
joritatea pacienţilor cu ruptură a tendonului sub-
scapularului au şi alte leziuni asociate cum ar fi : 
colecţie lichidiană în bursa subacromială sau în ar-
ticulaţia gleno-humerală, dislocare de tendon lung al 
bicepsului. Lezarea tendonului subscapularului poate 
fi  suspicionată în cazul unui traumatism în zona an-
terioară a umărului (17). În studiul nostru, sensi bi-
litatea examinării prin ultrasonografi e a tendinitei 
subscapularului a fost de 33,33% şi specifi citatea 

metodei de 87,18%. Ruptura parţială de tendon a 
fost identifi cată prin ecografi e la 3,9% din lot, dar 
leziunea nu a fost diagnosticată şi prin RMN la nici 
un pacient din aceştia, însă acest fapt nu poate fi  in-
terpretat ca un defi cit al ultrasonografi ei ci, mai de-
grabă, supraetichetarea unor anomalii de semnal la 
RMN ca fi ind date de ruptură parţială. 

Dezavantajul ecografi ei este dat de vizualizarea 
difi cilă şi parţială a tendonului infraspinosului şi a 
zonei posterioare a tendonului supraspinosului. To-
tuşi, majoritatea lezărilor sunt în „zona critică“ si-
tuată anterior şi ar putea fi  vizualizate la ultra so no-
grafi e. (16).

Din datele studiului nostru se poate observa că 
US poate evidenţia leziunile degenerative ale ten-
donului supraspinosului, cel mai frecvent afectat 
muşchi din coafa rotatorilor şi poate evalua şi ten-
dinopatia supraspinosului care este una dintre cele 
mai frecvente cauze de durere în umăr la lotul studiat. 
Datele sunt comparabile cu cele din literatură, deşi 
numărul de pacienţi luaţi în studiul nostru este mult 
mai mic decât cel al unui studiu recent publicat (19)
în care s-a demonstrat că tendonul supraspinosului 
este cel mai frecvent lezat prin tendinită, tendinoză 
sau ruptură parţială. Perioada de înrolare (octombrie-
aprilie) a fost special aleasă, ştiut fi ind faptul că 
simp to matologia degenerativă se poate accentua în 
sezonul rece. 

Pentru stabilirea planului terapeutic este im por-
tant de făcut diferenţierea dintre leziunile acute infl a-
matorii (tendinita, sinovita, tenosinovita) şi leziunile 
degenerative (tendinoze, rupturi de tendoane) (8).
Obiectivul principal în afecţiunile infl amatorii este 
scăderea infl amaţiei pentru ameliorarea simpto ma-
tologiei. În tendinoză acest obiectiv lipseşte deoarece 
studiile histopatologice şi genetice au arătat lipsa 
pro cesului infl amator în cazul tendinopatiilor cronice 
de suprasolicitare exprimate prin leziuni de tendinoză 
sau rupturi parţiale de tendon (9). Rezultatele unui 
studiu arată ca ibuprofenul este asociat cu inhibarea 
remodelării de colagen care apare ca proces de vin-
decare al tendinopatiei de suprasolicitare (10). Da-
tele altor studii au arătat că injecţiile cu corticosteroid 
inhibă repararea colagenului determinând, pe termen 
lung, riscul de ruptură de tendoane (11,12).

În ceea ce priveşte examinarea prin RMN, con-
siderăm utilă precizarea că interpretarea imaginilor a 
fost efectuată de un medic cu experienţă în exa mi-
narea musculo-scheletală, cu care s-a stabilit de la 
început importanţa diferenţierii între tipurile de mo-
difi cări la nivelul tendonului (tendinoză/tendinită/
rup  tură) pentru o mai bună acurateţe a datelor.
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CONCLUZII
Având în vedere că US poate vizualiza cele mai 

frecvente leziuni periarticulare statice (bursita sub-
acro mială, tendinopatia supraspinosului, tendinita 
sub scapularului, tendinopatia bicipitală) şi dinamice 

(sindromul de impingement, subluxatie şi dislocare 
de tendon bicipital) poate fi  principala metodă ima-
gistică folosită pentru diagnosticarea umărului du-
reros atraumatic de cauză periarticulară şi astfel poate 
permite rapid conturarea planului terapeutic.
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