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Κωνσταντίνος Δίτσιος 

 

Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ 

 

Α.1. Κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου οστού. 

Εισαγωγή 
Τα κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου αντιπροσωπεύουν περίπου το 

3% των καταγµάτων συνολικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις µπορούν να 

αντιµετωπιστούν συντηρητικά µε πολύ υψηλά ποσοστά πώρωσης. Στα τέλη 

της δεκαετίας 1970, ο Sarmiento εισήγαγε τον οµώνυµο λειτουργικό νάρθηκα 

που χρησιµοποιεί  τις αντίστοιχες µυικές ο µάδες της περιοχής για την 

ακινητοποίηση του κατάγµατος ανώ παράλληκα επιτρέπει την κινητοποίηση 

των αρθρώσεων του ώµου και του αγκώνα. Ωστόσο παρά την επιτυχή 

συντηρητική θεραπεία υπάρχουν περιπτώσεις που ενδείκνυται η χειρουργική 

θεραπεία. 

Ανατοµία 
Το β ραχιόνιο είναι το µεγαλύτερο οστό του άνω άκρου που αρθρώνεται 

κεντρικά µε την ωµογλήνη της ωµοπλάτης και περιφερικά στον αγκώνα µε 

την κεφαλή της κερκίδος και το ωλέκρανο της ωλένης. Χωρίζεται θεωρητικά 

σε 3 µερη: α. Κεντρικό=Κεντρικότερα από την κατάφυση του µειζονα 

θωρακικού, β. Μέσο, γ . 

Περιφερικό=Περιφερικότερα από 

υπερκονδύλια ακρολοφία. Στο κεφάλαιο αυτό 

θα περιγράψουµε µόνο τα κατάγµατα του 

µεσαίου µέρους (Εικ.12Α1.1). 
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Σηµαντικό να τονίσουµε πως 

το βραχιόνιο οστό διαθέτει συνήθως µόνο µια τροφοφόρο αρτηρία που 

εισέρχεται στο οστό από τη µεσότητα του βραχιονίου περιφερικά της 

κατάφυσης του κορακοβραχιονίου. Η περιοχή αυτή θα πρέπει να 

αποφεύγεται κατά τη χειρουργική προσπέλαση του βραχιονίου. 

Οι κακώσεις του κερκιδικού νεύρου είναι η πιο συχνή επιπλοκή των 

καταγµάτων της διάφυσης του βραχιονίου. Το κερκιδικό νεύρο βρίσκεται στην 

οπίσθια επιφάνεια του βραχιονίου στην οµώνυµη αύλακα µεταξύ των δύο 

κεφαλών του τρικεφάλου µυός. Στη συνέχεια «διατρυπά» το έξω µεσοµύιο 

διάφραγµα και στην περιοχή του αγκώνα 

βρίσκεται µπροστά µεταξύ του βραχιονίου και 

του βραχιονοκερκιδικού µυός. Πάρεση 

κερκιδικού νεύρου µπορεί να προκληθεί τόσο 

από το ίδιο το κάταγµα όσο κα ι από  τ ην 

χειρουργική παρέµβαση (Εικ.12Α1.2). 

 

Εικ. 12Α1.2 

 

 

Κλινική Εικόνα-Διάγνωση 
 

Συνήθως τα κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου είναι αποτέλεσµα 

κακώσεων υψηλής ενέργειας. Ωστόσο χαµηλής ενέργειας στροφικοί 

τραυµατισµοί µπορούν να προκαλέσουν αντίστοιχες βλάβες. Οι ασθενείς 

παρουσιάζουν έντονο πόνο, οίδηµα, παραµόρφωση, κριγµό, παράδοξη 

κινητικότητα και βράχυνση του σκέλους. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η πλήρη 

αξιολόγηση του σκέλους για τον εντοπισµό νευραγγεικών βλάβών της 

βραχιονίου αρτηρίας και συχνότερα του κερκιδικού νεύρου όπως ειπώθηκε 

παραπάνω καθώς και για πιθανό σύνδροµο διαµερίσµατος. Επίσης πρέπει 

να αποκλειστεί η ύπαρξη ανοιχτών καταγµάτων και βέβαια σε περιπτώσεις 

κακώσεων υψηλής ενέργειας (πχ τροχαία ατυχήµατα) η συνολική αξιολόγηση 

του ασθενή βάσει αρχών  ΑΤLS.  

Εικ 12Α1.1. 



 

 
 
Ακτινολογικός Ελεγχος- Ταξινόµηση 
 
Ο ακτινολογικός έλεγχος πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει 

προσθιοπίσθιες (Face) και πλάγιες  (Profil) ακτινογραφίες του βραχιονίου που 

να περικλείουν οπωσδήποτε τις  αρθρώσεις του ώµου και του αγκώνα. 

Η ταξινόµηση της ΑΟ είναι η πιο αποδεκτή διεθνώς. Γενικότερα τα κατάγµατα 

αυτά χωρίζονται σε :   

Τύπου Α : Απλά εγκάρσια ή λοξά ή 

σπειροειδή κατάγµατα 2 τεµαχιών χωρίς 

συντριβή 

                              Τύπου Β : Κατάγµατα µε 

µερική συντριβή- ύπαρξη οστικού τεµαχίου 

τύπου σφήνας. 

                               Τύπου C: Κατάγµατα µε 

σηµαντική συντριβή και διπολικά κατάγµατα.  

(Εικ.12Α1.3). 

 

Επίσης ιδιαίτερα σηµαντική είναι η εντόπιση του κατάγµατος κυρίως σε σχέση 

µε την κατάφυση του δελτοειδούς και του µείζονος θωρακικού. Με το τρόπο 

αυτό µπορούµε να εκτιµήσουµε την παρεκτόπιση του κατάγµατος και να 

σχεδιάσουµε την θεραπεία αυτού (Εικ. 12Α1.4). 

 

 
 

 

Εικ.12Α1.4. 



 

 

 

Θεραπεία 
 

Συντηρητική Θεραπεία 
 
Το 1933 ο Caldwell  πρότεινε τη θεραπεία του κρεµάµενου γύψου που 

προσφέρει ακινητοποίηση και παράλληλα και έλξη των καταγµατικών άκρων. 

Ο γύψος περιλαµβάνει το β ραχιόνιο, τον αγκώνα σε 90ο  κάµψη και το 

αντιβράχιο σε πρηνισµό ή υπτιασµό ανάλογα µε την εντόπιση του 

κατάγµατος. Παρά τα καλά αποτελέσµατα η τοποθέτησή του και η διατήρησή 

του από τον ασθενή είναι δύσκολη ενώ µπορεί να προκαλέσει διάσταση του 

κατάγµατος. 

Για την συντηρητική θεραπεία των καταγµάτων αυτών υπάρχει και ο «κοντός 

νάρθηκας» τύπου U που ακινητοποιεί  την άρθρωση τόσο του ώµου όσο και 

του αγκώνα. 

Τέλος υπάρχει, όπως αναφέραµε 

και στην εισαγωγή, ο λειτουργικός 

νάρθηκας τύπου Sarmiento. Ο 

νάρθηκας ακινητοποιεί  το κάταγµα 

µε τη βοήθεια των µαλακών 

µορίων – µυών και την βαρύτητα 

αφήνοντας ελεύθερες τις 

αρθρώσεις του ώµου και του 

αγκώνα. Τα αποτελέσµατα χρήσης είναι πολύ καλά. (Εικ.12Α1.5) 

Η πώρωση του κατάγµατος επέρχεται συνήθως σε 10-12 εβδοµάδες. 

 

Χειρουργική Θεραπεία 
 

Εάν και τα περισσότερα κατάγµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν υπάρχουν 

περιπτώσεις που η χειρουργική θεραπεία είναι απαραίτητη. Ενδείξεις 

χειρουργικής αντιµετώπισης είναι: 

1.Ανοιχτά κατάγµατα 

Εικ. 12Α1.5 



2. Πολυτραυµατίες 

3. Κυµαινόµενος Αγκώνας (Floating Elbow) 

4.Αποτυχία συντηρητικής θεραπείας 

5. Νευραγγειακές βλάβες 

6. Παθολογικά κατάγµατα 

7.Παχύσαρκοι ασθενείς 

8. Αµφοτερόπλευρα κατάγµατα 

 

Η χειρουργική θεραπεία περιλαµβάνει κυρίως 2 µεθόδους:  

α.Την ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση 

µε  τη χρήση  πλακών και κοχλιών 4.5mm  (Εικ. 

12Α1.6.) και  

 

 

 

 

 

β. Την τοποθέτηση ενδοµυελικού ήλου (Εικ. 12Α1.7, 12Α1.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 12Α1.6 

Εικ. 12Α1.7 Εικ. 12Α1.8 



 

 

Α.2. Κατάγµατα κάτω πέρατος βραχιονίου 
 
Τα κατάγµατα του κάτω πέρατος του βραχιονίου οστού αποτελούν το 30% 

των καταγµάτων του αγκώνα και είναι συνήθως αποτέλεσµα πτώσης επάνω 

στον αγκώνα. 

Συνήθως είναι ενδοαρθρικά κατάγµατα και γι’ αυτό η αντιµετώπισή τους είναι 

ιδιαίτερα δυσκολη 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Ταξινόµηση 
Τα κατάγµατα του κάτω πέρατος του βραχιονίου ταξινοµούνται κατά την ΑΟ 

ως (Εικ. 12Α2.1): 

Α.Εξωαρθρικά 

Β. Μερικώς ενδοαρθρικά 

Γ. Ενδορθρικά 

 

 
 



 
 

 
Εικ. 12Α2.1. Ταξινόµηση καταγµάτων κάτω πέρατος βραχιονίου. 

 

 
Κλινική εικόνα  
Οι περισσότεροι ασθενείς προσέρχονται µε έντονο πόνο και αίµαρθρο 

υποβαστάζοντας το άνω άκρο τους µετά από αναφερόµενη πτώση. 

Θα πρέπει να εξετάσουµε νευρογγειακά το άκρο και κατόπιν να δούµε αν 

υπάρχει οίδηµα, παραµόρφωση, κριγµός, αστάθεια ή παράδοξη κινητικότητα 

στην εν λόγω περιοχή. 

  



Απεικόνιση 
Ακτινογραφίες (Εικ. 12Α2.2) 

Προσθιοπίσθια και πλάγία 

–Προσθιοπίσθια µε το αντιβράχιο σε έλξη 

–CT Scan 

   
Εικ. 12Α2.2. Ακτινολογική εικόνα. 

 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

Ο στόχος της θεραπείας είναι να δώσει στον ασθενή: 

–Λειτουργικό αγκώνα 

–Ανατοµικά Σταθερό 

–Ανώδυνο κατά την κίνηση  

Στα απορεκτόπιστα κατάγµατα (κυρίως στα παιδιά) η θεραπεία είναι 

συντηρητική µε βραχιονοπηχεοκαρπικό γύψινο επίδεσµο. 

Στα παρεκτοπισµένα ή συντρηπτικά κατάγµατα ή θεραπεία είναι χειρουργική 

(Εικ. 12Α2.3). 

Συνήθως επιχειρείται οστεοσύνθεση του κατάγµατος ένω όταν αυτό δεν είναι 

δυνατόν (συνήθως σε ηλικιωµένα άτοµα µε µεγάλη οστεοπόρωση) 

τοποθετείται ολική αρθροπλαστική. 



 

Αποκατάσταση  
 
Τι θεωρείται καλό ή άριστο αποτέλεσµα; 

–Σταθερός αγκώνας  

–Ανώδυνος στην κίνηση 

–Χωρίς παραµόρφωση 

(Ικανοποιητικό τόξο κίνησης του αγκώνα 100°) 

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
•7% πάρεση ωλενίου νεύρου(7% - 15%) 

•4% Ετερότοπη οστεοποίηση(3% - 30%) 

•4% Λοίµωξη (3% - 7%) 

•5% αποτυχία οστεοσύνθεσης(5% - 15%) 

•2% ψευδάρθρωση (1% - 11%) 

 

  Εικ. 12Α2.3. Χειρουργική αντιµετώπιση. 



 
Α.3. Κατάγµατα κεφαλής κερκίδας. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η κεφαλή τ ης κερκίδας αρθρώνεται τόσο µε το βραχιόνιο όσο και µε την 

ωλένη σχηµατίζοντας τις αντίστοιχες αρθρώσεις. 

Αποτελεί δευτερογενή σταθεροποιητικό παράγοντα του αγκώνα στο πλάγιο 

άξονά του (πρωτογενής το έσω συνδεσµοθυλακικό σύµπλεγµα) και αποροφά 

το 60% περίπου των φορτίων της άρθρωσης 

Συνήθως το κάταγµα συµβαίνει µετά από πτώση  µε το χέρι σε έκταση και 

πρηνισµό ενώ ο αγκώνας σε βλαισότητα (Εικ. 12Α3.1). 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 

Ταξινόµηση  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ MASON (Εικ. 
12Α3.2) 

1. Απαρεκτόπιστα κατάγµατα 

2. Μερικώς παρεκτοπισµένα 

(<2mm) 

3. Συντρηπτικά κατάγµατα 

4. Κάταγµα κεφαλής κερκίδας που 

συνοδεύεται µε εξάρθρηµα αγκώνα 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Εικ. 12Α3.1. Μηχανισµός κάκωσης. 



 

 
 
Εικ. 12Α3.2 Κατάταξη κατά Mason. 

 
Κλινική εικόνα  
Ο ασθενής προσέρχεται µε άλγος, αίµµαρθρο και δυσκαµψία  στην περιοχή 

του αγκώνα  

Απεικόνηση 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Συντηρητική-Χειρουργική 

 



Εικ. 12Α3.3. Αλγόρυθµος θεραπείας.  

 

 

Η θεραπεία είναι συντηρητική, (Σταδια 1-2) εφόσον ο ασθενής έχει πλήρη 

κάµψη έκταση, πρηνισµό και ηπτιασµό. Αντιθέτως ο πρώιµος περιορισµός 

της κίνησης καθώς και η αστάθεια είναι παράγοντες που θα οδηγήσουν τον 

ασθενή µας στο χειρουργείο. 

Η χειρουργική (Εικ. 12Α3.4) περιλαµβάνει την εσωτερική οστεοσύνθεση του 

κατάγµατος ενώ όταν αυτή δεν είναι δυνατή και ταυτόχρονα η άρθρωση του 

αγκώνα είναι ασταθής τότε η κεφαή της κερκίδας αντικαθιστάτε µε τεχνιτή 

(Αρθροπλαστική της κεφαλής της κερκίδας). 

 

                
Εικ. 12Α3.4. Χειρουργική θεραπεία. 

 

Αποκατάσταση  
Πρώιµη κινητοποίηση απαιτείται για την αποφυγή της δυσκαµψίας της 

αρθρώσεως του αγκώνα 

 

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
•Ισχαιµική νέκρωση 

•Ψευδάρθρωση 

•Πόρωση σε πληµελή θέση 



•Οστεοαρθρίτιδα 

•Μετατραυµατική δυσκαµψία  

•Αστάθεια αγκώνα 

Χαλάρωση υλικών 

 
 
 
 
 
Α.4. Κατάγµατα ωλεκράνου 
 

Εισαγωγή  
 

Το εγγύς άκρο της ωλένης αποτελείται από το ωλέκρανο και την κορωνοειδή 

απόφυση. Μαζί µε την τροχιλία του βραχιονίου σχηµατίζουν την 

ωλενιοβραχιόνιο άρθρωση του αγκώνα.  Η υποδόρια θέση του ωλεκράνου το 

καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε κακώσεις άµεσης πλήξης (Εικ.12Α4.1). 

Επιπλέον στην οπίσθια επιφάνειά 

του καταφύεται ο τρικέφαλος µυς 

µε αποτέλεσµα κατάγµατα στην 

περιοχή να διαταρράσουν τόσο την 

ανατοµική συνέχεια της αρθρικής 

επιφάνειας όσο και την ενεργητική 

έκταση της άρθρωσης του αγκώνα. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Εικ. 12Α4.1 



Κατάγµατα ωλεκράνου  
Τα κατάγµατα του ωλεκράνου προκαλούνται συνήθως από άµεση πλήξη, 

πτώση επάνω στον αγκώνα που βρίσκεται σε θέση κάµψης  είτε τέλος πτώση 

επάνω στο άνω άκρο που βρίσκεται σε έκταση. Στην τελευταία περίπτωση τα 

κατάγµατα συνήθως 

προκαλούνται έµµεσα 

από την έντονη 

σύσπαση του 

τρικέφαλου µυός (Εικ. 

12Α4.2).  

 

 

 

 

Κλινική εικόνα 
Τα περισσότερα κατάγµατα είναι ενδαρθρικά και οι ασθενείς προσέρχονται 

αιτιώµενοι  άλγος, αδυναµία κάµψης και ενεργητικής έκτασης του αγκώνα, 

αίµαρθρο και οίδηµα της περιοχής. Λόγω της υποδόριας θέσης είναι πθανόν 

δυνατή η ψηλάφηση του κατάγµατος. 

  

Ταξινόµηση 
 Ο Colton ταξινόµησε τα κατάγµατα αυτά σε 2 τύπους : Τύπος Ι 

Απαρεκτόπιστα και Τύπος ΙΙ παρεκτοπισµένα κατάγµατα. Πιο σηµαντική είναι 

η ταξινόµηση είναι η ταξινόµηση της Mayo Clinic  

Tύπος Ι: Απαρεκτόπιστα 

Τ’υπος ΙΙ:Παρεκτοπισµένα µε σταθερό αγκώνα 

Τύπος ΙΙΙ: Παρεκτοπισµένα µε ασταθή αγκώνα 

Οι τύποι ΙΙ και ΙΙΙ µπορούν να υποκατηγοριοποιηθούν σε απλά ή συντριπτικά. 

 

Θεραπεία 
Σκοπός είναι η αποκατάσταση της ακεραιότητας της αρθρικής επιφάνειας, της 

ακεραιότητας του εκτατικού µηχανισµού, του πλήρους εύρους κίνησης της 

άρθρωσης και η αποφυγή της δυσκαµψίας. Σπάνια εφαρµόζεται συντηρητική 

Εικ. 12Α4.2 



θεραπεία µε τη χρήση νάρθηκα  κυρίως σε περιπτώσεις απαρεκτόπιστων 

καταγµάτων (<2mm). 

Συνήθως η θεραπεία είναι χειρουργική και η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται 

από την συντριπτικότητα του κατάγµατος και την έκταση-φορά των 

καταγµατικών γραµµών. 

 

 

Ταινία Ελκυσµού- Tension Band (Εικ. 12Α4.3, 12Α4.4). 

Εφαρµόζεται σε απλά εγκάρσια παρεκτοπισµένα κατάγµατα χωρίς συντριβή. 

Η τεχνική τοποθέτησης των 2 βελονών Kirschner και του σύρµατος φαίνεται 

στην εικόνα 12Α4.3 και 12Α4.4.  

 

 

 

Ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση µε πλάκα και κοχλίες 

 

Η ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση µε πλάκα και κοχλίες 

εφαρµόζεται συνήθως σε κατάγµατα µε µεγάλη συντριβή, λοξά και σε 

περιπτώσεις µε αστάθεια του αγκώνα (Εικ. 12Α4.5, 12Α4.6). 

 

 

 

Εικ. 12Α4.3 Εικ. 12Α4.4 



 

 

 

 

Α.5.1 Κατάγµατα αντιβραχίου 
 
Τα κατάγµατα των οστών του αντιβραχίου είναι συνήθως αποτέλεσµα 

κακώσεων υψηλής ενέργειας  µετά από τροχαίο ατύχηµα, πτώση από ύψος                                    

ή ακόµη και από άµεση πλήξη. Επίσης πολύ συχνά τα κατάγµατα αυτά 

µπορεί να είναι ανοιχτά. 

Η ταξινόµηση των καταγµάτων αυτών γίνεται ανάλογα µε τον βαθµό 

συντριπτικότητας του κατάγµατος σε 

τύπου Α , Β , C (ΑΟ Classification). 

(Εικ.12Α5.1.1). 

 

 

 

 

 

Η ανατοµική σχέση που έχουν η κερκίδα µε την ωλένη είναι πολύ  σηµαντική 

για την φυσιολογική λειτουργία του αγκώνα και της πηχεοκαρπικής 

άρθρωσης. Για τον λόγο αυτό η θεραπεία είναι συνήθως χειρουργική. 

Συντηρητική θεραπεία νε γύψινο επίδεσµο µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε 

απαρεκτόπιστα κατάγµατα του, οντότητα που είναι ιδιαίτερα σπάνια. 

Εικ. 12Α4.5 Εικ.12Α4.6 

Εικ. 12Α5.1.1 



Σκοπός της θεραπείας είναι η αποκατάσταση του µήκους, του άξονα και της 

οποιασδήποτε στροφικής παραµόρφωσης µε σκοπό την επαναφορά 

πλήρους εύρους κίνησης κάµψης-έκτασης και πρηνισµού-υπτιασµού.  

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας είναι: 

1. Κατάγµατα και των 2 οστών του αντιβραχίου (Κερκίδος και Ωλένης). 

2. Παρεκτοπισµένα µεµονωµένα κατάγµατα 

3. Κατάγµατα Monteggia και Galeazzi (Θα αναφερθούν παρακάτω) 

4. Ανοιχτά κατάγµατα. 

Απλές ακτινογραφίες είναι αρκετές για την αξιολόγηση των κατaγµάτων 

αυτών  ενώ CT ή MRI σπάνια είναι απαραίτητες. Σηµαντική είναι  η 

ακτινολογική απεικόνηση των αρθρώσεων του αγκώνα και της 

πηχεοκαρπικής. 

Η χειρουργική θεραπεία των καταγµάτων αυτών γίνεται µε ανοιχτή ανάταξη 

και εσωτερική οστεοσύνθεση µε πλάκες και κοχλίες 3.5mm. Η οστεοσυνθεση 

µε πλάκες πρέπει να είναι τόσο ισχυρή που να επιτρέπει την πρώιµη 

κινητοποίηση χωρίς την ανάγκη εφαρµογής νάρθηκα και έχει ποσοστά 

πώρωσης 95% (Εικ.12Α5.1.2, 12Α5.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.5.2. Κατάγµατα αντιβραχίου µε εξάρθρηµα άρθρωσης 
 
Α.5.2.1. Κατάγµατα MONTEGGIA 

 

Εικ. 12Α5.1.2 

Εικ. 12Α5.1.3 



Τα κατάγµατα Mοnteggia  αποτελούν µενονωµένα κατάγµατα του εγγύς 

άκρου της ωλένης µε συνοδό εξάρθρηµα της κεφαλής της κερκίδος. 

O Bado ταξινόµησε τα κατάγµατα αυτά σε 4 τύπους ανάλογα µε τη φορά 

εξαρθρήµατος της κεφαλής της κερκίδος. 

1. Κάταγµα εγγύς άκρου ωλένης µε πρόσθια γωνίωση µε πρόσθιο εξάρθρηµα 

κεφαλής κερκίδος (Εικ.12Α5.2.1.1) 

2. Κάταγµα εγγύς άκρου ωλένης µε οπίσθια γωνίωση και οπίσθιο εξάρθρηµα 

κεφαλής κερκίδος. 

3. Κάταγµα εγγύς άκρου ωλένης µε πλάγια γωνίωση και πλάγιο-έξω 

εξάρθρηµα κεφαλής κερκίδος. 

4. Κάταγµα εγγύς άκρου ωλένης και της κερκίδος µε πρόσθια γωνίωση και    

πρόσθιο εξάρθρηµα κεφαλής κερκίδος. 

 

 
 

 

   

 

 

 

Η θεραπεία είναι χειρουργική µε ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική 

οστεοσύνθεση. Συνήθως η ανατοµική ανάταξη του κατάγµατος του εγγύς 

άκρου της ωλένης οδηγεί και σε αυτόµατη ανάταξη του εξαρθρήµατος τη ς 

κεφαλής της κερκίδος (Εικ. 12Α5.2.1.2). 

Εικ. 12Α5.2.1.1 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Α.5.2.2. Κατάγµατα GALEAZZI 
Τα µεµονωµένα κατάγµατα της διάφυσης της κερκίδος είναι πολύ σπάνια 

στους ενήλικες. Τα κατάγµατα τύπου Galeazzi  αφορούν κατάγµατα στη 

διάφυση του περιφερικού τριτηµορίου της κερκίδος µε συνοδό εξάρθρηµα 

στην κάτω κερκιδωλενική άρθρωση (Εικ. 12Α5.2.2.1). 

 

 

 
 

Η θεραπεία είναι χειρουργική µε οστεοσύνθεση του κατάγµατος της κερκίδος. 

Το εξάρθρηµα της κάτω κερκιδωλενικής άρθρωσης συνήθως ανατάσσεται 

αυτόµατα µετά την οστεοσύνθεση της κερκίδος. Ωστόσο υπάρχουν 

Εικ. 12Α5.2.1.2 

Εικ. 12Α5.2.2.1 



περιπτώσεις που χρειάζεται συγκράτηση µε βελόνες Kirschner (Εικ. 

12Α5.2.2.2, 12Α5.2.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.6. Κατάγµατα του περιφερικού άκρου της κερκίδας 
 

Είναι τα πιο συχνά κατάγµατα του άνω άκρου.  

Η ταξινόµηση των καταγµάτων αυτών είναι πολύπλοκη και υπάρχει ακόµη 

σύγχυση στην διεθνή βιβλιογραφία κυρίως λόγω των πολλών επωνυµιών 

που χρησιµοποιούνται για την π εριγραφή τους. Προτείνεται λοιπόν 

εναλλακτικά η χρήση αλγορίθµων και νουµερικά συστήµατα ταξινόµησης που 

βασίζονται στο εάν τα κατάγµατα του περιφερικού άκρου της κερκίδας  είναι: 

  1. Ανοικτά ή κλειστά 

  2. Παρεκτοπισµένα ή απαρεκτόπιστα 

  3. Συντριπτικά ή όχι 

  4. Ενδαρθρικά ή εξωαρθρικά 

  5. Ενηλίκων ή παιδιών 

Τέτοια συστήµατα ταξινόµησης είναι: 

                                            α. Frykman (Εικ. 12Α6.1) 

 

 

Εικ. 12Α5.2.2.2 

Εικ. 12Α5.2.2.3 



 

 

 

Eάν συνδυασθούν οι δύο αυτές τάσεις µπορούν να περιγραφούν στο 

περιφερικό άκρο της κε ρκίδας 6 διαφορετικοί τύποι καταγµάτων µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και πρόγνωση για το καθένα. 

 Αυτά είναι :  

1. Κάταγµα Colles 

2. Kάταγµα Smith ή ανάστροφο Colles 

3. Κάταγµα περιφερικού άκρου κερκίδας σε παιδιά ή 

εφηβικό Colles  

4. Kάταγµα της στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας 

(Chauffeur’s ή Backfire) 

5. Kάταγµα Barton παλαµιαίο ή ραχιαίο 

6. Συντριπτικά ενδαρθρικά κατάγµατα,  κυρίως σε 

νεαρούς ενήλικες.  

Επιπλέον των καταγµάτων αυτών υπάρχει η περίπτωση να τραυµατισθούν οι 

κερκιδοκαρπικοί και µεσοκαρπικοί σύνδεσµοι ή οι σύνδεσµοι της περιφερικής 

κερκιδοωλενικής άρθρωσης. Σ’ αυτήν την περίπτωση αναπτύσσονται οι 

αστάθειες του καρπού, που συχνά µπορούν να διαφύγουν της διάγνωσης, 

διότι οι ακτινογραφίες δείχνουν φυσιολογικές. Χρειάζεται εποµένως καλή 

γνώση της φυσιολογίας και ανατοµίας του καρπού, ενδελεχής κλινική εξέταση 

και ειδικές ακτινολογικές προβολές και πολλές φορές αρθροσκόπηση της 

κερκιδοκαρπικής και µεσοκαρπικής άρθρωσης, ούτως ώστε να διαγνωσθούν 

και να θεραπευθούν οι αστάθειες του καρπού.  

 

Κατάγµατα Colles. 

Αρχικώς περιγράφηκαν από τους Pouteau (1783), Colle’s (1814) και 

Depuytren (1847) και θεωρήθηκαν ως κατάγµατα µε καλή πρόγνωση. Παρά 

την πρώτη περιγραφή του κατάγµατος από τον Γάλλο Pouteau βιβλιογραφικά 

έχει επικρατήσει η ονοµασία  του Colle’s. 

Είναι ένα εγκάρσιο κάταγµα, εξωαρθρικό στην περιοχή της µετάφυσης του 

περιφερικού άκρου της κερκίδας. Το περιφερικό τ µήµα του κατάγµατος 

παρεκτοπίζεται ραχιαία και µερικές φορές κεντρικά (βράχυνση). Eίναι το 

Εικ. 12Α6.1 



συχνότερο κάταγµα σε ηλικίες πάνω από τα 40, συµβαίνει κυρίως σε γυναίκες 

και έχει σχέση µε την µεταεµµηνοπαυσιακή οστεοπόρωση.  

Σήµερα είναι σαφές ότι αποτελούν πολύπλοκες και σοβαρές κακώσεις και η 

πρόγνωσή τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που περιλαµβάνουν το 

είδος του κατάγµατος και της θεραπείας που έγινε.  

Ο µηχανισµός κάκωσης είναι πτώση πάνω σε τεντωµένο χέρι µε τον καρπό 

σε έκταση. 

Η γραµµή του κατάγµατος εντοπίζεται 2 εκ. περίπου πάνω από την αρθρική 

επιφάνεια και το κάταγµα µπορεί να είναι : 1) ρωγµώδες  

         2) παρεκτοπισµένο ραχιαία 

         3) συντριπτικό  

Στα παιδιά ο ίδιος µηχανισµός προκαλεί κάταγµα µε ραχιαία γωνίωση του 

τύπου χλωρού ξύλου κεντρικότερα από το επίπεδο του συζευκτικού χόνδρου 

ή ραχιαία παρεκτόπιση της κάτω επίφυσης της κερκίδας (επιφυσιολίσθηση) 

Κλινική εικόνα  Η χαρακτηριστική παραµόρφωσή του καρπού σαν «πηρούνι 

φαγητού» διευκολύνει την διάγνωση. Συνυπάρχουν επίσης πόνος, οίδηµα και 

αδυναµία κινήσεων της πηχεοκαρπικής άρθρωσης. 

Απεικόνιση Στον ακτινολογικό έλεγχο φαίνεται ένα εγκάρσιο κάταγµα στο όριο 

της µετάφυσης µε ραχιαία και έξω (κερκιδική) παρεκτόπιση.  

Συγχρόνως αντιστρέφεται η φυσιολογική κλίση της αρθρικής επιφάνειας της 

κερκίδος η οποία ενώ φυσιολογικά είναι 10ο παλαµιαία, γίνεται 10ο ή και 

περισσότερο ραχιαία.  

Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχει και κάταγµα της στυλοειδούς απόφυσης 

της ωλένης ή ακόµη και του περιφερικού άκρου της. 

  

Αντιµετώπιση (Εικ. 12Α6.1) 

 

Α.  Μη παρεκτοπισµένα κατάγµατα 

Γύψινος νάρθηκας για 2-3 ηµέρες και κατόπιν γύψινος επίδεσµος για 

3-4 εβδοµάδες.  Μετά το διάστηµα αυτό ενθαρρύνονται οι ασθενείς για 

έναρξη ασκήσεων και ενδυνάµωσης του µέλους. 

Β.  Παρεκτοπισµένα κατάγµατα 

Τα παρεκτοπισµένα κατάγµατα πρέπει να αναταχθούν υπό 

αναισθησία (τοπική, ενδοφλέβια περιοχική ή µασχαλιαίο block). Η 



ανάταξη συνίσταται σε έλξη κατά τον επιµήκη άξονα της κερκίδος και 

κινήσεις διόρθωσης της ραχιαίας παρεκτόπισης µε τελική θέση 

ακινητοποίησης, την  ελαφρά παλαµιαία κάµψη (20 ο ) και πρηνισµό, 

όπου και εφαρµόζεται κυκλοτερής γύψος πηχεοκαρπικός ή ραχιαίος 

νάρθηκας στις περιπτώσεις µεγάλου οιδήµατος. Ακολουθεί 

ακτινολογικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακρίβεια της ανάταξης, 

που αν είναι ικανοποιητική ακολουθείται από χάραξη του γύψου στην 

παλαµιαία κατά προτίµηση επιφάνεια και ανάρτηση του µέλους. Η 

χάραξη του γύψου είναι απαραίτητο βήµα που σε συνδυασµό µε την 

ανάρροπη θέση ελαχιστοποιούν την περίπτωση εµφάνισης συνδρόµου 

Volkmann. Εάν παρ΄ όλα αυτά τα δάκτυλα πρηστούν, πονούν, 

µουδιάζουν και είναι κυανωτικά τότε πρέπει αµέσως να αφαιρείται ο 

νάρθηκας ή ο γύψος και το µέλος να τίθεται σε κάθετη ανάρροπη θέση 

µε ταυτόχρονη χορήγηση αποιδηµατικής αγωγής.  

Είναι απαραίτητος ο ακτινολογικός επανέλεγχος σε 7-10 ηµέρες γιατί 

συχνά τα κατάγµατα παρεκτοπίζονται µέσα στον γύψο και απαιτείται 

επανάταξη.  

Το κάταγµα πωρώνεται συνήθως σε 6 εβδοµάδες. Μετά την αφαίρεση 

του γύψου απαιτείται κινησιοθεραπεία και µερικές φορές 

φυσιοθεραπεία. Είναι όµως απαραίτητο να γίνονται ασκήσεις στις 

γειτονικές αρθρώσεις (δάκτυλα, αγκώνα, ώµο) κατά τη διάρκεια της 

ακινητοποίησης. 

Γ.  Συντριπτικά κατάγµατα 

Η αντιµετώπισή τους µόνο µε γύψινο επίδεσµο δεν είναι αρκετή. 

Παλαιότερα χρησιµοποιούνταν η µέθοδος µε βελόνη  k- wire στο 

πρώτο µετακάρπιο, η οποία ενσωµατωνόταν µέσα σε Β .Π.Κ. γύψο. 

Τώρα είναι προτιµότερη η εφαρµογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε 

συνδυασµό µε k-wires ή εσωτερική οστεοσύνθεση µε πλάκα – βίδες 

διαφόρων τύπων. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η χρήση οστικών 

µοσχευµάτων, κυρίως όταν υπάρχει µεγάλη καθίζηση και βράχυνση 

στην περιοχή του κατάγµατος.  

 

 



   

   
Εικ. 12Α6.1. Αντιµετώπιση καταγµάτων colles. 

 

Επιπλοκές   

 

Το ποσοστό των επιπλοκών είναι δυστυχώς πολύ µεγάλο και κυµαίνεται από 

24-31%. Πολλές φορές παραµένει µετά από κάταγµα Colle’s  σηµαντικού 

βαθµού αναπηρία παρά τη σωστή αντιµετώπιση. Οι επιπλοκές διακρίνονται 

σε  πρώιµες και απώτερες. 

Α.  Πρώιµες 

 1. Ισχαιµία δακτύλων 

 2. Τραυµατισµός ή πίεση του µέσου νεύρου 

 3. Συµπαθητική αλγοδυστροφία τύπου Sudeck 

 4. Τραυµατισµός του τρίγωνου ινοχόνδρινου συµπλέγµατος 

B.        Απώτερες  

1. Πληµµελής πώρωση.  

Όταν προκαλούνται έντονα συµπτώµατα απαιτείται διορθωτική    

οστεοτοµία. 

2. Καθυστερηµένη πώρωση ή ψευδάρθρωση. 

Είναι σχετικά σπάνια επιπλοκή όσον αφορά την κερκίδα. Συχνά όµως 

παρατηρείται ινώδης πώρος στην στυλοειδή απόφυση της ωλένης.  

3. Δυσκαµψία δακτύλων, αγκώνος, ώµου. 



Απαιτείται έντονη φυσιοθεραπεία και µερικές φορές κινητοποίηση υπό 

νάρκωση. 

4. Ρήξη του µακρού εκτείνοντα του αντίχειρα.  

Συµβαίνει όταν γίνεται συνεχής τριβή του τένοντα πάνω στο πωρωθέν       

τµήµα του φύµατος του Lister το οποίο δεν είναι πλέον οµαλό µε 

αποτέλεσµα να «πριονίζει» τον τένοντα κατά τις κινήσεις κάµψης – 

έκτασης. Αντιµετωπίζεται µε τενοντοµετάθεση του τένοντος του ιδίου  

εκτείνοντα τον δείκτη. 

 

 

 

Α.7. Κατάγµατα και εξαρθρήµατα των οστών του  καρπού. 

 

Γενικά  

 

Τα κατάγµατα των οστών του καρπού είναι συχνές κακώσεις και συµβαίνουν 

µετά από έµµεση πλήξη (πτώση πάνω στο τεντωµένο χέρι). Και µπορεί να 

είναι τόσο µεµονοµένες(κατάγµατα των οστών του καρπού) όαο και πιο 

σύνθετες (κατάγµαυα εξαρθρήµατα, συνδεσικές κακώσεις του καρπού).  

ΤΥΠΟΙ ΚΑΚΩΣΕΩΝ. 

1. Κάταγµα των οστών του καρπού (συνήθως του σκαφοειδούς). 

2. Εξαρθρήµατα του µηνοειδούς ή των οσταρίων γύρω από αυτό. 

3. Τραυµατισµός του τρίγωνου ινοχόνδρινου συµπλέγµατος. 

4. Κακώσεις του θυλάκου και των συνδέσµων. 

 

 

 

Α.7.1. Κατάγµατα του Σκαφοειδούς οστού 
 

Τα κατάγµατα του σκαφοειδούς αποτελούν τα συχνότερα κατάγµατα στην 

περιοχή του καρπού, έπειτα από αυτά του περιφερικού άκρου της κερκίδας. 

Απαντώνται συνηθέστερα σε νεαρούς άνδρες και σπανίως σε παιδιά. 



Αφορούν κυρίως την µεσότητα του σκαφοειδούς, ενώ στα παιδιά το 

περιφερικό τριτηµόριο. 

Ο µηχανισµός του τραυµατισµού είναι πτώση πάνω στην παλάµη, που 

προκαλεί υπερέκταση  και κερκιδική απόκλιση του καρπού, µε αποτέλεσµα η 

κοίλη πλευρά του σκαφοειδούς να συµπιεσθεί πάνω στο κεφαλωτό. Όσο 

µεγαλύτερη είναι η ραχιαία έκταση του καρπού  κατά την στιγµή της κάκωσης,  

τόσο πιο περιφερικά γίνεται το κάταγµα του σκαφοειδούς. 

Υπάρχουν 5 τύποι καταγµάτων του σκαφοειδούς οι οποίοι κατά σειρά 

συχνότητας είναι:  

1. Κάταγµα µεσότητας (65%) 

2. Κάταγµα κεντρικού πόλου (15%) 

3. Κάταγµα περιφερικού πόλου (10%) 

4. Κάταγµα του φύµατος του σκαφοειδούς (8%) 

5. Μικρό οστεοχόνδρινο ενδοαρθρικό κάταγµα (2%) 

Τα αγγεία που αιµατώνουν το σκαφοειδές εισέρχονται στο οστούν από την 

περιφέρεια προς το κέντρο. Κατόπιν αυτού το κάταγµα εύκολα αποστερεί 

από την αιµάτωσή του το κεντρικότερο τµήµα του σκαφοειδούς.  Γι΄αυτό τα 

κατάγµατα  του σκαφοειδούς παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ψευδάρθρωσης 

και ισχαιµικής νέκρωσης, ιδιαίτερα τα κατάγµατα που αφορούν το κεντρικό 

τµήµα ή τον κεντρικό πόλο του σκαφοειδούς (ποσοστά ψευδάρθρωσης ή 

ισχαιµικής νέκρωσης έως και 40%). 

 

Κλινική εικόνα.  

Υπάρχει: 1. πόνος στην περιοχή της ανατοµικής ταµβακοθήκης (εικ. χ)  

2.οίδηµα περιφερικά της στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας. 3.  Η έκταση 

κυρίως και λιγότερο η κάµψη είναι περιορισµένες.  

Η αρχική διάγνωση όµως µπορεί να είναι λανθασµένη και το κάταγµα του 

σκαφοειδούς να θεωρηθεί απλώς ως «διάστρεµµα», διότι τα συµπτώµατα 

είναι γενικώς αβληχρά και µερικές φορές προοδευτικά υποχωρούν ενώ και 

στις ακτινογραφίες σε πολλές περιπτώσεις το κάταγµα δεν είναι από την αρχή 

ορατό. 

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται µε τον ακτινολογικό έλεγχο που πάντα 

πρέπει να προτείνεται σε κακώσεις του καρπού . 

 



Απεικόνιση. 

Έχουν προταθεί 18 θέσεις απεικόνισης αλλά 4 από αυτές είναι αρκετές για 

τον αρχικό έλεγχο:  

α.  προσθιοπίσθια προβολή µε ωλένια απόκλιση 

β.  πλάγια προβολή 

γ + δ.  δύο λοξές προβολές 

Μ’ αυτές τις προβολές µπορούν να ανακαλυφθούν  τα 97% των καταγµάτων 

του σκαφοειδούς. 

Εάν ο ακτινολογικός έλεγχος είναι αρνητικός ενώ η κλινική εικόνα θέτει την 

υποψία κατάγµατος, προτείνεται η  τοποθέτηση νάρθηκα και η επανάληψη 

των ακτινογραφιών σε 2 εβδοµάδες. Τότε  η επασβέστωση των καταγµατικών 

άκρων, καθώς και η περιορισµένη απορρόφηση οστικής µάζας στην περιοχή 

µπορεί  να «αποκαλύψει» το κάταγµα, το οποίο δεν ήταν ορατό στις αρχικές 

ακτινογραφίες. 

Οι καινούριες τεχνικές απεικόνισης βοηθούν ακόµη περισσότερο στη 

διάγνωση των ύποπτων καθώς στην σοβαρότητα των καταγµάτων  ούτως 

ώστε να µπορεί να µπορεί να προγραµµατιστεί και το είδος της θεραπείας. 

Αυτές είναι: 

1. Yπέρηχοι 

2. Σπινθηρογράφηµα 

3. Κλασικές τοµογραφίες 

4. Αξονική τοµογραφία (θεωρείται η πλέον αξιόπιστη) 

5. Μαγνητική τοµογραφία 

 

 Αντιµετώπιση.  Η θεραπεία, συντηρητική ή χειρουργική, των καταγµάτων του 

σκαφοειδούς εξαρτάται από την ανατοµική θέση τους, τον βαθµό 

παρεκτόπισης τους  και την χρονιότητα τους. 

Η µεγάλη πλειονότητα των προσφάτων καταγµάτων (85%),  ανεξαρτήτως 

εντόπισης, είναι απαρεκτόπιστα και για την θεραπεία τους αρκεί η εφαρµογή 

γύψινου επίδεσµου  πηχεοκαρπικού,  µε ενσωµάτωση και της πρώτης 

φάλαγγας του αντίχειρα. Η θέση ακινητοποίησης είναι σε ελαφρά ραχιαία 

έκταση και κερκιδική απόκλιση µε σκοπό να συµπιέζονται τα καταγµατικά 

άκρα (εικόνα). Η ακινητοποίηση διατηρείται για 6 εβδοµάδες και κατόπιν 

γίνεται ακτινολογικός έλεγχος. Σε περίπτωση που η πώρωση δεν είναι 



εµφανής ακτινολογικά, ο γυψεπίδεσµος παραµένει για άλλες 3 -6 εβδοµάδες 

(Εικ. Α71.1).  

 

  Εικ. Α71.1. Συντηρητική αντιµετώπιση 

 

Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται κυρίως σε: 1)οστεοσύνθεση µε ειδικές 

συµπιεστικές βίδες.  2) Τοποθέτηση οστικών µοσχευµάτω ελεύθερων ή 

αγγειούµενων.    

Η χειρουργική θεραπεία εφαρµόζεται στις εξής περιπτώσεις: 

1) Πρόσφατα ασταθή µη παρεκτοπισµένα κατάγµατα  

2) Πρόσφατα παρεκτοπισµένα  κατάγµατα. 

3) Καταγµάτα του κεντρικού τριτηµορίου ή πόλου. Η περιοχή αυτή του 

σκαφοειδούς όπως προαναφέρθηκε έχει  πτωχή αιµάτωση και παρουσιάζει 

τα µεγαλύτερα ποσοστά ισχαιµικής νέκρωσης ή ψευδάρθρωσης.  

4)Επιβραδυνόµενη πώρωση του κατάγµατος 

5)Ψευδάρθρωση του κατάγµατος. 

 Στις περιπτώσεις ψευδαρθρώσεων του σκαφοειδούς η επιλογή της 

κατάλληλης µεθόδου είναι συνάρτηση της εµπειρίας του χειρουργού, καθώς 

και των απαιτήσεων του ασθενούς.  Εκτός από την οστεοσύνθεση µε ειδικές 

συµπιεστικές βίδες και την τοποθέτηση  οστικών µοσχευµάτων, άλλες 

χειρουργικές µέθοδοι που εφαρµόζονται είναι: η εκτοµή τ µήµατος του 

σκαφοειδούς, οι περιορισµένες αρθροδέσεις των οσταρίωη του καρπού και 

σε περιπτώσεις προχωρηµένης οστεοαρθρίτιδας, η ολική αρθρόδεση του 

καρπού. 

 



 

1.Αγγειούµενο οστικό µόσχευµα 

 2.Βραχιονοπηχεοκαρπικός γυψεπίδεσµος µε ενσωµάτωση της 1ης 

φάλαγγας του  αντίχειρα και παράλληλη χρήση ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, 

που προάγουν την πώρωση. 

 

4) Ψευδαρθρώσεις του σκαφοειδούς. Αυτές διακρίνονται σε: 

 1. Σταθερές, ασυµπτωµατικές 

 2. Σταθερές, συµπτωµατικές 

 3. Με διαταραχή της αρχιτεκτονικής του καρπού  

4. Με περιορισµένη κερκιδοσκαφοειδή αρθρίτιδα, αλλά χωρίς άσηπτη      

νέκρωση του σκαφοειδούς 

            5. Με άσηπτη νέκρωση του σκαφοειδούς 

            6. Με εκτεταµένη οστεοαρθρίτιδα. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ψευδαρθρώσεων του σκαφοειδούς, η 

θεραπεία είναι κατά κανόνα χειρουργική (Εικ. Α 71.2), όπου η επιλογή της 

κατάλληλης µεθόδου είναι συνάρτηση της εµπειρίας του χειρουργού, καθώς 

και των απαιτήσεων του ασθενούς. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση 

αυτοµοσχευµάτων και η οστεοσύνθεση µε ειδικές βίδες, η εκτοµή τµήµατος 

του σκαφοειδούς και οι περιορισµένες αρθροδέσεις των οσταρίων του 

καρπού. Σε απελπιστικές περιπτώσεις συνιστάται η ολική αρθρόδεση του 

καρπού. 

 

    
Εικ. Α71.2. Χειρουργική αντιµετώπιση. 

 

Επιπλοκές 

1.Ισχαιµική νέκρωση 

2.Ψευδάρθρωση 



3.Οστεοαρθρίτιδα της πηχεοκαρπικής 

 

 

 
Α.7.2. Τραυµατισµοί του τρίγωνου ινοχόνδρινου συµπλέγµατος του 
καρπού. 
 

Το τρίγωνο ινοχόνδρινο σύµπλεγµα ξεκινά από την κερκιδική εντοµή της 

κερκίδας  και καταφύεται στην βάση της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης. 

Αποτελεί συνέχεια της  αρθρική επιφάνειας του περιφερικού άκρου της 

κερκίδας ούτως ώστε τ ο µηνοειδές να υποστηρίζεται κατά την κερκιδική 

απόκλιση του καρπού. Παρέχει επίσης συνδεσµική σταθερότητα στην 

περιφερική κερκιδωλενική  άρθρωση. 

Κατάγµατα της περιοχής ή πτώση σε θέση ακραίου  πρηνισµού είναι δυνατόν 

να τραυµατίσουν το τρίγωνο ινοχόνδρινο σύµπλεγµα και να προκαλέσουν 

συµπτώµατα στην ωλένια πλευρά του καρπού.  

 

Κλινική εικόνα: Υπάρχουν: 1. ευαισθησία µε την πίεση στην περιφερική 

κερκιδωλενική  άρθρωση 2. πόνος κατά τις κινήσεις πρηνισµού – υπτιασµού. 

3. Μπορεί να εµφανισθεί αστάθεια και ραχιαίο υπεξάρθρηµα της κάτω 

κερκιδωλενικής άρθρωσης µε χαρακτηριστική εκδήλωση το «σηµείο 

πλήκτρου – πιάνου». Το σηµείο αυτό εκδηλώνεται όταν  εφαρµοσθεί ραχιαία 

πίεση στο κάτω άκρο της ωλένης οπότε αυτή ωθείται στη φυσιολογική της 

θέση, ενώ όταν η πίεση αρθεί, το κάτω άκρο επανέρχεται στην εξαρθρηµατική 

του θέση. 

 

Απεικόνιση: Προσθιοπίσθια και πλάγιες ακτινογραφίες σε πρηνισµό και 

υπτιασµό µπορεί να δείξουν την αστάθεια της κάτω κερκιδωλενικής 

άρθρωσης ή κατάγµατα της περιοχής. Η µαγνητική τοµογραφία όµως έ χει 

πολύ µεγάλα ποσοστά διάγνωσης της βλάβης του ίδιου του τρίγωνου 

ινοχόνδρινου συµπλέγµατος.  

 



Αρθροσκόπηση καρπού: Αυτή θεωρείται η εξέταση εκλογής για την διάγνωση 

βλάβης του τρίγωνου ινοχόνδρινου συµπλέγµατος και αν χρειασθεί γιά την 

αποκατάσταση του τραυµατισµού του µέσω του αρθροσκοπίου. 

Αντιµετώπιση: Συντηρητική σε µικρές ρήξεις, µε τοποθέτηση βραχιονο- 

πηχεοκαρπικού γυψεπίδεσµου σε υπτιασµό για 6 εβδοµάδες, ενώ σε 

µεγαλύτερες ρήξεις απαιτείται αρθροσκοπική ή ανοικτή συρραφή του 

τρίγωνου ινοχόνδρινου συµπλέγµατος. 

 

 Εικ. 12Α72.1 

 

 

 
 
Α.8. Κακώσεις των συνδέσµων του καρπού.  
 
 
Α.8.1. Σκαφοµηνοειδής διαχωρισµός. 
 
Η κλινική αυτή οντότητα αστάθειας του καρπού εµφανίζεται όταν υπάρχει 

ρήξη του σκαφοµηνοειδούς συνδέσµου. Η κάκωση συµβαίνει µετά από 

πτώση  πάνω στην παλάµη και ιδιαίτερα όταν η πρόσκρουση γίνεται στην 

περιοχή του θέναρος. Σε αυτήν την περίπτωση δηµιουργείται ένας 

ενδοκαρπικός υπτιασµός µε αποτέλεσµα η δύναµη να κατευθύνεται στον 

σκαφοµηνοειδή σύνδεσµο και να τον αποκολλά από το σκαφοειδές. Αποτελεί 

τη συχνότερη αστάθεια του καρπού.  Αυτή έχει ως αποτέλεσµα την παλαµιαία 



κλίση του σκαφοειδούς και την ραχιαία κλίση του µηνοειδούς.  Φέρεται µε την 

διεθνή ονοµασία DISI=Dorsal Intercalated Instability (Ραχιαία Αστάθεια του 

παρεµβαλοµένου τµήµατος-οστού δηλαδή του µηνοειδούς). 

Κλινική εικόνα: Υπάρχει επιµένων πόνος και ευαισθησία στην ραχιαία 

επιφάνεια του καρπού περιφερικά του φύµατος του Lister, καθώς και ήχοι 

αναπήδησης κατά την κλινική εξέταση. Οι ήχοι αναπήδησης αναπαράγονται 

µε το  τεστ Watson όπου ο εξεταστής φέρει τον καρπό από θέση ωλένιας 

απόκλισης σε κερκιδική.  Η δύναµη σύλληψης είναι πολύ ελαττωµένη ενώ σε 

παραµεληµένες περιπτώσεις συνυπάρχει και έντονη δυσκαµψία.  

Απεικόνιση: Οι απλές ακτινογραφίες δείχνουν στη µεν προσθιοπίσθια 

προβολή ένα µεγάλο κενό ανάµεσα στο σκαφοειδές και το µηνοειδές που 

φυσιολογικά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2-3 χιλ. , στην δε πλάγια προβολή 

παλαµιαία κλίση του σκαφοειδούς και την ραχιαία κλίση του µηνοειδούς.   

Αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανείς υπολογίζοντας την γωνία που 

σχηµατίζουν οι επιµήκεις άξονες του σκαφοειδούς και του µηνοειδούς στην 

πλάγια ακτινογραφία. Φυσιολογικά είναι 450 ενώ στις περιπτώσεις αστάθειας 

αυξάνεται (Εικ. 12Α8.1.1).  

Αντιµετώπιση: Εξαρτάται από την χρονιότητα της βλάβης.  

Α. Σε β λάβες κάτω των 3 εβδοµάδων είναι δυνατή η άµεση συρραφή του 

σκαφοµηνοειδούς συνδέσµου µε διάφορες τεχνικές (οστικές άγκυρες, 

ενδοστικά ράµµατα, κλπ.)και συγκράτηση µε βελόνες Kirschener για 6-8 

εβδοµάδες.  

Β. Σε βλάβες παλαιότερες των 3 εβδοµάδων η δυνατότητα συρραφής και 

επούλωσης του συνδέσµου έχει χαθεί.  

Απαιτείται τότε ανακατασκευή του συνδέσµου µε τµήµα του θυλάκου ή χρήση 

τενόντων της περιοχής και κυρίως του κερκιδικού καµπτήρα του καρπού.  

Σε χρόνιες παραµεληµένες περιπτώσεις όπου έχουν αναπτυχθεί 

οστεοαρθρικές αλλοιώσεις απαιτούνται πολλές φορές περιορισµένες 

αρθροδέσεις των οσταρίων του καρπού ή ακόµη και κερκιδοκαρπικές 

αρθροδέσεις για την αντιµετώπιση κυρίως του πόνου και της ελαττωµένης 

δύναµης σύλληψης.  

 

 

 



     
Εικ. 12Α8.1.1. Ακτινολογική, Μαγνητική & Κλινική απεικόνιση του διαχωρισµού. 

 

 

 
 
Α.9. Κατάγµατα και εξαρθρήµατα των οστών του χεριού. 
 
Οι τραυµατισµοί του χεριού είναι οι συνηθέστεροι του ανθρωπίνου σώµατος 

(10-30% όλων των τραυµατισµών). Η µεγάλη χρησιµότητα του χεριού και το 

γεγονός ότι η πρώτη αντιµετώπιση είναι συνήθως καθοριστική για την τελική 

έκβαση απαιτούν από τον γιατρό πολύ καλή γνώση της ιδιαίτερης ανατοµίας 

της περιοχής καθώς και τις µεθόδους αντιµετώπισης αυτών των κακώσεων. 

Έχει αποδειχθεί ότι το 30% των ασθενών µε τραυµατισµούς του χεριού που 

αντιµετωπίσθηκαν από µη εξειδικευµένο προσωπικό παρέµεινε µε µόνιµα 

προβλήµατα του χεριού.  

Κεφαλαιώδους σηµασίας είναι επίσης ο τρόπος ο τρόπος ακινητοποίησης του 

χεριού µε στόχο την αποφυγή συγκάµψεων στις αρθρώσεις των δακτύλων.  

Η θέση ασφαλούς ακινητοποίησης είναι αυτή όπου ο καρπός βρίσκεται σε 

έκταση 20-30°, οι µετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις  σε κάµψη 80-90o, οι 

φαλαγγοφαλαγγικές σε έκταση και ο αντίχειρας σε απαγωγή (εικόνα). Στην 

θέση αυτή όλοι οι σύνδεσµοι και οι θύλακες των αρθρώσεων βρίσκονται στην 

µεγίστη τάση τους.  Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ρίκνωσή τους κατά τη 

διάρκεια της ακινητοποίησης και η δυσκαµψία µετά την αφαίρεσή τους ενώ 

συγχρόνως προσδίνεται στις αρθρώσεις σταθερότητα. 

 

 

 

 



Α.9.1. Κατάγµατα των µετακαρπίων. 
 
 
Τα µετακάρπια είναι ευπαθή σε άµεσες πλήξεις ή σε αξονικές συµπιέσεις. Οι 

δυνάµεις αυτές µπορούν να επηρεάσουν ένα ή περισσότερα µετακάρπια και  

να προκαλέσουν εγκάρσια ή σπειροειδή κατάγµατα.  

Τα κατάγµατα των µετακαρπίων διακρίνονται σε κατάγµατα  

1.βάσης,  2. διάφυσης, 3. αυχένα. 

Η πώρωση των καταγµάτων αυτών σε µικρή γωνιώδη παραµόρφωση, που 

είναι συνήθως ραχιαία δεν επηρεάζει πολύ την λειτουργικότητα του χεριού 

ιδιαίτερα στο 4ο και 5ο µετακάρπιο, τα οποία είναι πιο κινητά από τα άλλα 

δύο, και επιτρέπουν µεγαλύτερες γωνιώσεις (20ο – 30ο αντίστοιχα).  

Η στροφική παραµόρφωση όµως είναι πολύ σοβαρή και πρέπει οπωσδήποτε 

να διορθώνεται διότι προκαλεί απόκλιση του αντίστοιχου δακτύλου, µε 

αποτέλεσµα την εφίππευση στο γειτονικό δάκτυλο κατά την κάµψη.    

Κλινική εικόνα. Υπάρχουν: 1.πόνος, ο οποίος µπορεί να είναι αυτόµατος ή µε 

την πίεση, 2.τοπικό οίδηµα, 3.παραµόρφωση 4. αδυναµία σύλληψης του 

χεριού, 5.επειδή τα µετακάρπια βρίσκονται υποδόρια πολλές φορές 

συνυπάρχει µε το κάταγµα και τραυµατισµός του υπερκείµενου δέρµατος.  

Απεικόνιση. Οι απλές ακτινογραφίες πρέπει να γίνονται σε τρεις προβολές: 1) 

προσθιοπίσθια, 2) πλάγια και 3) λοξές. Οι λοξές ακτινογραφίες     είναι 

απαραίτητες για να ξεπεράσουµε το εµπόδιο της αλληλοεπικάλυψης των 

µετακαρπίων στην πλάγια ακτινογραφία. 

Αντιµετώπιση: α. Τα κατάγµατα της βάσης των µετακαρπίων (εκτός του 

αντίχειρα) είναι σταθερές κακώσεις. Εάν  δεν υπάρχει στροφική 

παραµόρφωση µπορούν να αντιµετωπισθούν συντηρητικά µε ακινητοποίηση 

σε νάρθηκα, ο οποίος παραµένει για 3-4 εβδοµάδες.  Κατόπιν ο ασθενής 

ενθαρρύνεται να κάνει ασκήσεις του χεριού. Στην περίπτωση που υπάρχει 

ενδαρθρικό κάταγµα της βάσης, κυρίως του 5ου µετακαρπίου, το οποίο είναι 

και το πιο κινητό, όπως προαναφέρθηκε µετακάρπιο, το κάταγµα 

ανατάσσεται κλειστά ή ανοικτά και σταθεροποιείται µε βελόνη Kirschner ή 

συµπιεστική βίδα.  

β. Τα κατάγµατα της διάφυσης των µετακαρπίων είναι και αυτά στην 

µεγαλύτερη αναλογία τους σταθερά. Η συντηρητική θεραπεία έχει πολύ καλά 



αποτελέσµατα και συνίσταται στην εφαρµογή γύψινου ραχιαίου νάρθηκα, ενώ 

συγχρόνως ενθαρρύνεται η κινητοποίηση των δακτύλων. Λοξά, σπειροειδή ή 

παρεκτοπισµένα κατάγµατα είναι καλύτερα  να οστεοσυντίθενται µε βελόνες 

Kirschner ή  κατά προτίµηση µε πλάκες – βίδες.  

γ. Τα κατάγµατα του αυχένος των µετακαρπίων είναι σχετικά συχνά και 

αφορούν κυρίως το 4ο και 5ο µετακάρπιο. Παρόλο που στη βιβλιογραφία 

αποκαλούνται κατάγµατα αθλητών του µποξ (Boxer’s fractures) σπάνια 

συµβαίνουν σε αυτούς τους αθλητές.  

Η απόφαση για το είδος της θεραπείας βασίζεται στον βαθµό ραχιαίας 

γωνίωσης του κατάγµατος ανάλογα µε το µετακάρπιο(20ο – 30ο είναι 

αποδεκτές για το 4ο και 5ο µετακάρπιο και µέχρι 10ο για το 2ο και 3ο).  

Στις περιπτώσεις µε µικρή γωνίωση µία ενισχυµένη επίδεση,   η οποία 

διατηρείται για 3-4 εβδοµάδες είναι αρκετή. 

Σε µεγαλύτερες µη αποδεκτές γωνιώσεις το κάταγµα χρειάζεται ανάταξη και 

σταθεροποίηση µε βελόνες Kirschner. 

Προσοχή απαιτείται για στροφικές παραµορφώσεις οι οποίες πρέπει να 

διορθώνονται οπωσδήποτε. 

 

 

 

Α.9.2. Κατάγµατα του 1ου µετακαρπίου. 
 

Η ιδιαίτερα µεγάλη χρησιµότητα του αντίχειρα και κατ’ επέκταση του 1ου 

µετακαρπίου επιβάλλει την ξεχωριστή µελέτη του. Όπως και στα υπόλοιπα 

µετακάρπια µπορούµε να διακρίνουµε κατάγµατα της βάσης, της διάφυσης 

και του αυχένα του 1ου µετακαρπίου.  

Η  µεγαλύτερη συχνότητα των καταγµάτων εµφανίζεται στη βάση του 

µετακαρπίου. 

Διακρίνονται 2 είδη καταγµάτων της βάσης του αντίχειρα.  

1. Εξωαρθρικά: Είναι συνήθως εγκάρσια κατάγµατα και εντοπίζονται 6 

χιλ. περίπου περιφερικότερα της 1ης καρπο-µετακαρπίου άρθρωσης. 

Στα παιδιά συµβαίνουν δια του συζευκτικού χόνδρου 

(επιφυσιολίσθηση). 

2. Ενδοαρθρικά: Σ΄αυτά περιλαµβάνονται 2 τύποι : 



α. Το κάταγµα – εξάρθρηµα Bennet 

β. Το συντριπτικό κάταγµα Rolando εν είδει Τ ή Υ 

Κλινική εικόνα Τοπικό οίδηµα και πόνος υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις . 

Στα λοξά εξωαρθρικά ή στα ενδοαρθρικά κατάγµατα  ο αντίχειρας φαίνεται 

πιο κοντός και παραµορφωµένος.  

Απεικόνιση.  Οι απλές ακτινογραφίες είναι αρκετές για να δείξουν το είδος του 

κατάγµατος. Στα εξωαρθρικά κατάγµατα φαίνεται η απόσταση από την 

άρθρωση και η  γωνίωση που υπάρχει, ενώ στα ενδοαρθρικά η ιδιαίτερη 

µορφολογία που χαρακτηρίζει τους δύο τύπους.  

Στο µεν κάταγµα – εξάρθρηµα Bennet η βάση του 1ου µετακαρπίου 

διαχωρίζεται σε 2 τµήµατα, εκ των οποίων το έσω που είναι µικρότερο, έχει 

τριγωνικό σχήµα και παραµένει στην θέση του σε επαφή µε το µείζον 

πολύγωνο, ενώ το έξω, που στην πραγµατικότητα είναι όλο το υπόλοιπο 

µετακάρπιο, παρεκτοπίζεται προς τα έξω και κεντρικά. Στο συντριπτικό 

κάταγµα Rolando η συντριβή της αρθρικής επιφάνειας είναι εµφανής και 

πολλές φορές παίρνει το σχήµα Τ ή Υ.  

 

 

Αντιµετώπιση:  

Α. Εξωαρθρικά κατάγµατα βάσης 1ου µετακαρπίου 

Εάν η γωνίωση είναι µικρότερη των 20ο–30ο και τα καταγµατικά άκρα 

ενσφηνωµένα, τότε η ακινητοποίηση  για 2-3 εβδοµάδες µε γύψινο επίδεσµο 

πηχεοκαρπικό που να περιλαµβάνει τον αντίχειρα σε θέση απαγωγής είναι 

αρκετή για την θεραπεία του κατάγµατος.  

Σε περίπτωση γωνίωσης πάνω από 30ο απαιτείται ανάταξη και 

σταθεροποίηση µε διαδερµικές βελόνες Kirschner ή γύψινο επίδεσµο. 

Β. 1. Κατάγµατα εξαρθήµατα Bennet. 

Το  κάταγµα Bennet  (Εικ. 12Α9.2.1) θεωρείται ασταθές και χρειάζεται 

ανατοµική ανάταξη. Μετά την ανάταξη η ακινητοποίηση µπορεί να γίνει µε 

γύψινο επίδεσµο, ο οποίος θα εφαρµοσθεί µε τον αντίχειρα σε απαγωγή και 

µε επιπλέον τοποθέτηση ενός µαλακού υλικού πάνω στο κάταγµα, ούτως 

ώστε να  πιέζει το µετακάρπιο και να το κρατά σε θέση ανάταξης. Εάν οι 

ακτινογραφίες µετά την ανάταξη είναι ικανοποιητικές τότε  ο γύψινος 



επίδεσµος παραµένει για 4-6 εβδοµάδες. Η διατήρηση όµως της ανάταξης µε 

γύψο είναι δύσκολη.  Γι΄αυτό συνιστάται από την αρχή η εσωτερική 

οστεοσύνθεση µε βελόνες Kirschner ή µία µικρή βίδα. Η οστεοσύνθεση 

υποστηρίζεται µε έναν µικρό γύψινο νάρθηκα για 3 εβδοµάδες. 

 

  Εικ. 12Α9.2.1. Ακτινολογική εικόνα. 

 

 

2. Κάταγµα Rolando (Εικ. 12Α9.2.2).  

H θεραπεία  σ’ αυτήν την περίπτωση είναι δύσκολη. Προτιµάται η ανοικτή 

χειρουργική ανάταξη και  εσωτερική οστεοσύνθεση µε βελόνες Kirschner ή αν 

είναι δυνατόν µικρές βίδες. Σε περιπτώσεις πολύ συντριπτικών καταγµάτων 

µέθοδος εκλογής είναι η εξωτερική οστεοσύνθεση. 

 Η αντιµετώπιση των καταγµάτων της διάφυσης και του αυχένα του 1ου 

µετακαρπίου είναι η ίδια µε αυτήν των άλλων µετακαρπίων. 

 

  Εικ. 12Α9.2.2. Ακτινολογική εικόνα. 



Α.9.3. Κατάγµατα των φαλάγγων των δακτύλων. 
 

Κατάγµατα των φαλαγγών των δακτύλων.  

Τα κατάγµατα τω ν φαλαγγών των δακτύλων και ιδιαίτερα της ονυχοφόρου 

φάλαγγας είναι τα πιο συχνά που συµβαίνουν στο χέρι και αντιπροσωπεύουν 

συνολικά το 10-30% όλων των καταγµάτων του σκελετού.  Είναι πολύ συχνά 

στα παιδιά και αφορούν περισσότερο τον αντίχειρα και τον µέσο δάκτυλο.  

Μπορούν να διακριθούν:  1) σε κατάγµατα της ονυχοφόρου φάλαγγας και  

    2) σε κατάγµατα της κεντρικής και µέσης        

                                                    φάλαγγας.  

 

Κατάγµατα της ονυχοφόρου φάλαγγας 

Διακρίνονται σε :  α. κατάγµατα της άκρης  

   β. κατάγµατα της διάφυσης 

   γ. ενδαρθρικά κατάγµατα της βάσης 

Συµβαίνουν κυρίως µετά από άµεση πλήξη ή είναι αποσπαστικά κατάγµατα 

από υπερβολική έλξη του εν τω βάθει καµπτήρα ή του εκτείνοντα τένοντα των 

δακτύλων. 

Κλινική εικόνα  Έντονος πόνος και υπονύχιο αιµάτωµα είναι τα 

χαρακτηριστικά συµπτώµατα της πρώτης κατηγορίας. Στις άλλες δύο, πόνος, 

τοπικό οίδηµα, παραµόρφωση του δακτύλου και αδυναµία κάµψης ή έκτασης 

της ονυχοφόρου φάλαγγας µπορούν να εµφανισθούν ως συµπτώµατα 

Απεικόνιση. Προσθιοπίσθια, πλάγια και λοξές ακτινογραφίες βοηθούν στην 

αναγνώριση και ταξινόµηση των καταγµάτων, τα οποία µπορεί να είναι απλά, 

συντριπτικά, λοξά, σταθερά ή ασταθή, ενδαρθρικά, ραχιαία ή παλαµιαία. 

Αντιµετώπιση. Τα κατάγµατα της ονυχοφόρου φάλαγγας τις περισσότερες 

φορές αντιµετωπίζονται συντηρητικά και µε µικρούς νάρθηκες. Αυτό που 

άµεσα απαιτείται είναι η παροχέτευση του υπονύχιου αιµατώµατος, εάν 

υπάρχει, η οποία γίνεται εύκολα εάν κάποιος θερµάνει την άκρη µιας βελόνας 

ή ενός συνδετήρα και δηµιουργήσει µία οπή στο νύχι.  Το νύχι δεν πρέπει να 

αφαιρείται διότι χρησιµεύει ως νάρθηκας.  Στην περίπτωση που έχει 

τραυµατιστεί η µήτρα του νυχιού πρέπει να συρράπτεται  µε λεπτά 



απορροφήσιµα ράµµατα. Τα ενδαρθρικά µε παρεκτόπιση κατάγµατα 

αντιµετωπίζονται µε εσωτερική οστεοσύνθεση µε βελόνες Kirschner ή µικρές 

βίδες. Χειρουργική αντιµετώπιση απαιτούν και τα αποσπαστικά κατάγµατα 

µαζί µε τον εν τω βάθει καµπτήρα ή τον εκείνοντα τένοντα. 

 

Κατάγµατα της κεντρικής και µέσης φάλαγγας των δακτύλων 

Τα κατάγµατα αυτά είναι συχνά εγκάρσια και παρουσιάζουν παλαµιαία  

γωνίωση. Τα λοξά κατάγµατα όταν συµβαίνουν εντοπίζονται στη βάση ή την 

κεφαλή της φάλαγγας  και µπορεί να έχουν ενδαρθρική επέκταση. Η 

µεγαλύτερη επιπλοκή των καταγµάτων αυτών είναι η δυσκαµψία, η οποία 

εµφανίζεται µετά από µακρά ή λάθος ακινητοποίηση. Επίσης η  πώρωση σε 

πληµµελή θέση επηρεάζει την συνολική λειτουργικότητα του χεριού. Ένα µη 

λειτουργικό δάκτυλο είναι ίσως χειρότερο από την απώλειά του.  

Κλινική εικόνα  Πόνος, οίδηµα, παραµόρφωση σε παρεκτοπισµένα 

κατάγµατα, αδυναµία σύλληψης είναι τα κυριότερα συµπτώµατα.  

Απεικόνιση. Οι απλές προσθοπίσθιες και πλάγιες δείχνουν το είδος του 

κατάγµατος και βοηθούν στον σχεδιασµό της θεραπείας.  

Αντιµετώπιση.   

Α. Μη παρεκτοπισµένα κατάγµατα:  

Προτιµάται η ναρθηκοποίηση του δακτύλου µε το διπλανό και η πρώιµη 

έναρξη κινητοποίησης. Η ναρθηκοποίηση παραµένει για 3 εβδοµάδες. 

Ενδιάµεσα πρέπει να γίνει ακτινολογικός έλεγχος για να επιβεβαιωθεί η καλή 

θέση ανάταξης. Η ακινητοποίηση µπορεί να γίνει και µε τοποθέτηση σ το 

δάκτυλο γύψινου ή µεταλλικού νάρθηκα. 

Β. Παρεκτοπισµένα κατάγµατα: 

Επιβάλλεται η ανατοµική τους ανάταξη και ακινητοποίηση. Μεγάλη προσοχή 

δίδεται στη στροφική παραµόρφωση ελέγχοντας το σηµείο επαφής της θηλής 

του δακτύλου µε την παλάµη και το επίπεδο των ονυχοφόρων φαλαγγών. Η 

σταθερότητα µετά την ανάταξη καθορίζει και το είδος της ακινητοποίησης.  

Εάν το κάταγµα είναι σταθερό µετά την ανάταξη ακολουθείται η ίδια µέθοδος 

όπως και στα µη παρεκτοπισµένα κατάγµατα. Εάν είναι ασταθές τότε 

προτιµότερο είναι να γίνει  οστεοσύνθεση µε  µικρές βίδες ή πλάκες.  

 



Εξαρθρήµατα  των αρθρώσεων των δακτύλων.  

Άµεσες πλήξεις  ή δυνάµεις που προκαλούν γωνίωση ή αξονική συµπίεση 

µπορεί να προκαλέσουν εξαρθρήµατα των αρθρώσεων των δακτύλων.  

Διακρίνονται σε :  

1. Εξαρθρήµατα στις καρποµετακάρπιες αρθρώσεις.  αρθρώσεις. Συχνότερα 

εµφανίζονται στον  αντίχειρα  

2. Εξαρθρήµατα στις µετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις.                                      

Συχνότερα εµφανίζονται στον αντίχειρα και το µικρό δάκτυλο. 

3. Εξαρθρήµατα των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων πιο συχνά           

είναι της κεντρικής Φ.Φ. άρθρωσης.  

Κλινική εικόνα Η πάσχουσα άρθρωση είναι οιδηµατώδης, παραµορφωµένη  

επώδυνη και είναι αδύνατον να κινηθεί.  

Απεικόνιση. Οι απλές ακτινογραφίες αποκαλύπτουν αν η κάκωση είναι αµιγές 

εξάρθρηµα ή συνοδεύεται και από κάταγµα..  

Αντιµετώπιση.  Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται ανάταξη. Εάν είναι 

σταθερή τότε ενθαρρύνεται η γρήγορη κινητοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση 

η ανάταξη ενισχύεται µε γύψο ή συγκρατείται µε βελόνες Kirschner. Στα 

εξαρθρήµατα των µετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων, ιδιαίτερα του δείκτου 

συχνά εµφανίζεται η παραµόρφωση δίκην κορβιοδόχης, όπου το εξάρθρηµα 

είναι παλαµιαίο και η κεφαλή του µετακαρπίου παγιδεύεται ανάµεσα στους 

καµπτήρες και τους ελµινθοειδείς κάνοντας την ανάταξη εξαιρετικά δύσκολη. 

Απαιτείται τότε ανοικτή ανάταξη µε παλαµιαία ή ραχιαία προσπέλαση. Λόγω 

της σταθερότητας που επιτυγχάνεται, επιτρέπεται η γρήγορη κινητοποίηση.  

 

Κακώσεις των συνδέσµων των δακτύλων. 

Οι µερικές ή πλήρεις ρήξεις των πλαγίων συνδέσµων των 

µετακαρπιοφαλαγγικών και των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων είναι 

συχνές και προκαλούνται από δυνάµεις που εκτρέπουν το δάκτυλο σε 

γωνίωση. Συχνότερη είναι η ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσµου της 

µετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα, η οποία συµβαίνει κυρίως 

σε ανθρώπους που ασχολούνται µε αθλητισµό.  Η πτώση πάνω στον 

τεντωµένο αντίχειρα τον ωθεί σε µεγάλη απαγωγή µε αποτέλεσµα τον 



τραυµατισµό του συνδέσµου που κυρίως αποσπάται από την κατάφυσή του 

στην κεντρική φάλαγγα.  

Κλινική εικόνα  Η εντόπιση του πόνου και του οιδήµατος βρίσκονται ακριβώς 

στο σηµείο της ρήξης ή της αποκόλλησης του συνδέσµου. Για την 

διαφοροδιάγνωση ανάµεσα σε πλήρη ή µερική ρήξη, εγχύεται τοπικό 

αναισθητικό στην περιοχή της κάκωσης και κατόπιν εφαρµόζεται τεστ 

απαγωγής. Εάν η άρθρωση είναι ασταθής σε κάµψη αλλά σταθερή σε έκταση  

η ρήξη είναι µερική,  όταν υπάρχει αστάθεια και σε έκταση (πάνω από 15ο σε 

σύγκριση µε την υγιή πλευρά) τότε η ρήξη είναι πλήρης και απαιτείται άµεση 

αποκατάσταση. Στην περίπτωση που αφεθεί χωρίς θεραπεία, η συλληπτική 

ικανότητα του χεριού, ιδιαίτερα  για λεπτά αντικειµένα, επηρεάζεται 

σηµαντικά.  

Απεικόνιση.  Οι ακτινογραφίες είναι ιδιαίτερα απαραίτητες για να αποκλεισθεί 

η περίπτωση αποσπαστικού κατάγµατος. Εάν αποκαλυφθεί κάταγµα τότε δεν 

γίνεται κανένα κλινικό τέστ αλλά εφαρµόζουµε αµέσως την ενδεικνυόµενη 

θεραπεία.  

Αντιµετώπιση. Οι µερικές ρήξεις αντιµετωπίζονται µε ακινητοποίηση σε 

νάρθηκα (Εικ. 12Α9.3.1) για 2-4 εβδοµάδες ακολουθούµενες από σταδιακή 

κινητοποίηση.  

Οι ολικές ρήξεις απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση µε: 

α) συρραφή του συνδέσµου  

β) επανατοποθέτησή του στο σηµείο αποκόλλησης στις περιπτώσεις 

απόσπασης του συνδέσµου από την πρόσφυσή του. 

γ) οστεοσύνθεση µε µικρή βίδα στις περιπτώσεις που η κάκωση έχει τον 

χαρακτήρα αποσπαστικού κατάγµατος. 

 
Εικ. 12Α9.3.1. Ναρθηκοποίηση δακτύλων. 



 

Α.10. Σύνθετες κακώσεις του χεριού 
 
Ως σύνθετη κάκωση του χεριού ορίζεται κάθε τραυµατική βλάβη η οποία 

επηρεάζει δύο ή περισσότερα λειτουργικά στοιχεία του χεριού. 

Παραδείγµατα τέτοιων κακώσεων είναι:  

1)  Η συνθλιπτική βλάβη του χεριού µε πολλαπλά κατάγµατα των 

µετακαρπίων, θλάση ή τραυµατισµό των µυών και τενόντων, καθώς και 

κακοποίηση του δέρµατος.  Είναι συνήθως αποτέλεσµα τροχαίων 

ατυχηµάτων, τραυµατισµός από γεωργικά µηχανήµατα ή εργατικά ατυχήµατα. 

2) Ο τραυµατισµός από πυροβολισµό που αποτελεί τον κολοφώνα των 

σύνθετων κακώσεων του χεριού.  

Οι περισσότερες σύνθετες κακώσεις είναι ανοικτές και απαιτούν ιδιαίτερη 

προσοχή και εµπειρία για την αντιµετώπισή τους.  

Κλινική εικόνα   Η κλινική εικόνα των σύνθετων κακώσεων διαφέρει 

σηµαντικά από περίπτωση σε περίπτωση αλλά η µεθοδολογία προσέγγισης 

και αξιολόγησης των τραυµάτων πρέπει να περιλαµβάνει την εκτίµηση των 

εξής στοιχείων: 

α) Δέρµα. Η ποιότητα του δέρµατος αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της   

     τελικής έκβασης και πολλές φορές απαιτείται η κάλυψη των υποκειµένων     

     ιστών µε δερµατικούς κρηµνούς.  

β) Αγγεία. H αιµάτωση στο χέρι και σε κάθε δάκτυλο θα πρέπει να   

 αξιολογείται προσεκτικά. Το Allen test (εικόνα) µπορεί να  εφαρµοσθεί  σε 

κάθε περίπτωση και δίνει πολύ χρήσιµες πληροφορίες. Επίσης το χρώµα των 

δακτύλων και η εξέταση της τριχοειδικής κυκλοφορίας βοηθούν στο να 

εκτιµηθεί σωστά η αγγείωση του τραυµατισµένου χεριού.  

γ) Νεύρα. Η εκτίµησή της βλάβης τους προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της 

ανατοµίας και της αισθητικής κατανοµής των τριών περιφερικών νεύρων του 

χεριού. Με την κατάλληλη εξέταση µπορούν να ανακαλυφθούν διατοµές 

νεύρων που αν συρραφούν άµεσα δίνουν και τα καλύτερα αποτελέσµατα  

δ) Τένοντες. Η εξέτασή τους πρέπει να γίνεται για τον κάθε ένα ξεχωριστά και 

µε µεγάλη προσοχή. Η δοκιµασία της παθητικής τενοντόδεσης (εικόνα) βοηθά 



στο να ανακαλύψουµε ποιοι τένοντες έχουν τραυµατισθεί και να 

προχωρήσουµε στην χειρουργική διερεύνηση και αποκατάστασή τους.  

ε) Οστά. Τα κατάγµατα θα διαγνωσθούν και αξιολογηθούν και κατά την 

κλινική εξέταση, ιδιαίτερα στις ανοικτές κακώσεις, αλλά και κατά τον 

ακτινολογικό έλεγχο. Απεικόνιση Ανάλογα µε το είδος του τραυµατισµού οι 

ακτινογραφίες θα δείξουν κατάγµατα, ξένα σώµατα ή ακόµη και αέρια 

(περιπτώσεις χειρισµού µηχανηµάτων µε αέρια υπό πίεση).  

Αντιµετώπιση Τα γενικά µέτρα αντιµετώπισης περιλαµβάνουν µηχανικό 

καθαρισµό (έκπλυση) µε φυσιολογικό ορό και ήπια αντισηπτικά, ενδοφλέβια 

αντιβίωση κατά προτίµηση ευρέως φάσµατος για κάλυψη και των Gram(-) και 

αναεροβίων µικροβίων και αντιτετανικό ορρό και εµβόλιο. Στην συνέχεια 

τοποθετούνται άσηπτες γάζες και νάρθηκες και ο ασθενής οδηγείται στο 

χειρουργείο το συντοµότερο δυνατόν. Η αποκατάσταση των τραυµατισµένων 

ιστών γίνεται µε συγκεκριµένη σειρά. Προηγείται η αποκατάσταση της οστικής 

σταθερότητας συνήθως µε εσωτερική ή εξωτερική οστεοσύνθεση και κατόπιν 

ακολουθούν τα αγγεία, οι τένοντες και τα νεύρα. Τέλος η σύγκλειση του 

δέρµατος γίνεται µε αραιά ράµµατα ή όπως προαναφέρθηκε µπορεί να 

απαιτηθεί µόσχευµα δέρµατος ή κινητοποίηση δερµατικού κρηµνού.  

Στις περιπτώσεις των ακρωτηριασµένων δακτύλων ακόµη και του 

χεριού η µικροχειρουργική τεχνική (χειρουργείo µε τη βοήθεια µικροσκοπίου) 

έχει δώσει την δυνατότητα της επανασυγκόλλησης. 

Εάν το τραύµα είναι πολύ ρυπαρό και η κάκωση πολύ συνθλιπτική, η 

αποκατάσταση  των τενόντων και των νεύρων µπορεί να αφεθεί για να 

πραγµατοποιηθεί σε απώτερο χρόνο µετά την επούλωση του τραύµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Α.11. Κακώσεις Τενόντων 
 
Α.11.1. Διατοµή καµπτήρων τενόντων στο χέρι. 
 
Ο Kleinert και ο Verdan διαχώρισαν τους καµπτήρες τένοντες στο άνω άκρο 

σε πέντε ανατοµικές ζώνες. 

Η Ζώνη V εκτείνεται από την µυοτενόντιο περιοχή στο αντιβράχιο έως την 

είσοδο του καρπιαίου σωλήνα. 

Η Ζώνη ΙV αντιστοιχεί στον καρπιαίο σωλήνα. Στην περιοχή αυτή οι τένοντες 

βρίσκονται σε τρία στρώµατα στα δύο πρώτα βρίσκονται οι επιπολείς 

καµπτήρες τένοντες (1ο στρώµα οι επιπολείς καµπτήρες τένοντες του µέσου 

και παραµέσου δακτύλου, στο 2ο στρώµα οι τένοντες του δείκτου και του 

µικρού δακτύλου) και στο τρίτο οι εν τω βάθη καµπτήρες τένοντες. 

Η Ζώνη III ξεκινά από το περιφερικό χείλος του καρπιαίου σωλήνα και 

καταλήγει στο κεντρικό τµήµα του 1ου δακτυλικού ινοχόνδρινου συνδέσµου 

στην περιφερική χειροµαντική γραµµή. 

Η Ζώνη II ξεκινά από τον 1ο ινοχόνδρινο σύνδεσµο των καµπτήρων και 

εκτείνεται ως την κατάφυση του επιπολής καµπτήρα στην µέση φάλαγγα.  

Τέλος η Ζώνη Ι είναι περιφερικά της κατάφυσης του επιπολής καπτήρα  

των δακτύλων. 

Οι κακώσεις των καµπτήρων τενόντων µπορεί να συµβούν σε οποιαδήποτε 

από τις προαναφερόµενες Ζώνες.  

Τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχουν πολλές κλινικές και εργαστηριακές 

έρευνες που υποστηρίζουν την άµεση συρραφή και την πρώιµη παθητική 

κινητοποίηση των τραυµατισµένων καµπτήρων τενόντων σε όλες τις Ζώνες. 

Ακόµη και σ την Ζώνη ΙΙ όπου παλαιότερα δε συνιστάτο η άµεση συρραφή 

αλλά η τοποθέτηση µοσχεύµατος αργότερα. Αυτό διότι η συρραφή στην Ζώνη 

αυτή δηµιουργούσε συµφύσεις µε τους πέριξ ιστούς και οδηγούσε σε πτωχά 

αποτελέσµατα 

Οι συρραφές των καµπτήρων τενόντων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

ανατοµικές. 



Μετεγχειρητικά στην άκρα χείρα τοποθετείται ραχιαίος νάρθηκας επί 6 

εβδοµάδες. Από την 1η µετεγχειρητική ηµέρα ο ασθενής ξεκινά πρώιµη 

παθητική κινητοποίηση µε σκοπό να διατηρήσει την ολίσθηση του 

συρραφέντος τένοντα κα ι να εµποδίσει την δηµιουργία συµφύσεων. 

Πρόγραµµα ενδυνάµωσης γίνεται µεταξύ της 6 και 12 µετεγχειρητικής 

εβδοµάδας.  

Ανάλογες Ζώνες και τεχνικές αποκατάστασης έχουν αναπτυχθεί για τις 

κακώσεις τενόντων σε άλλες περιοχές π.χ στην περιοχή του άκρου ποδός, 

της κατ’ ώµου αρθρώσεως κλπ. 

  

 

Α.11.2. Ελεύθερα τενόντια αυτοµοσχεύµατα. 
 
Όταν η διατοµή του καµπτήρα τένοντα βρίσκεται στην Ζώνη Ι ή ΙΙ και δεν έγινε 

άµεση συρραφή ή υπάρχει τενόντιο έλλειµµα τότε τοποθετείται ελεύθερο 

τενόντιο αυτοµόσχευµα. Συνήθως χρησιµοποιούνται οι τένοντες του µακρού 

παλαµικού ή του µακρού πελµατικού µυός.. 

 

Παράγοντες που αυξάνουν την επιτυχία της λειτουργικής αποκατάστασης του 

χεριού µετά από χρήση τενοντίου αυτοµοσχεύµατος είναι: 

 

1. Το δέρµα του χεριού να είναι σε καλή κατάσταση χωρίς εκτεταµένες ουλές. 

2. Η παθητική κίνηση να είναι πλήρης ή σχεδόν πλήρης πριν από την 

επέµβαση. 

3. Η αιµάτωση ικανοποιητική. 

4. Ένα τουλάχιστον δακτυλικό νεύρο στο προς χειρουργείο δάκτυλο να είναι 

ακέραιο. 

5. Ακριβής εκτέλεση της χειρουργικής τεχνικής που θα επιλέξουµε. 

6. Η συνεργασία του ασθενούς είναι απαραίτητη. Ένα παιδί ηλικίας 3 ετών 

είναι δύσκολο να ακολουθήσει το µετεγχειρητικό πρόγραµµα αποκατάστασης, 

γι’ αυτό καλό θα είναι να αναβάλουµε το χειρουργείο του παιδιού για µια 

ηλικία που θα µπορεί να είναι πιο συνεργάσιµο . 

 
 



Α.11.3.  Διατοµή εκτεινόντων τενόντων στο χέρι. 
 
Οι τραυµατισµοί των εκτεινόντων τενόντων µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε 

επίπεδο της ραχιαίας επιφάνειας του χεριού. Η αποκατάστασή τους 

παρουσιάζει λιγότερα προβλήµατα από αυτά των καµπτήρων τενόντων γιατί: 

1. Στο µεγαλύτερο µέρος τους βρίσκονται υποδόρια. Το ραχιαίο δέρµα 

της άκρας χειρός είναι αρκετά κινητό που ακόµα κι αν δηµιουργηθούν 

συµφύσεις µε τους συρραφέντες εκτείνοντες η λειτουργικότητα των 

τενόντων µπορεί να παραµείνει σε ικανοποιητικό βαθµό. 

2. Κατά την διαδροµή τους δεν ολισθαίνουν σε τόσο στενά κανάλια όπως 

οι καµπτήρες τένοντες. 

 

Τραυµατικές ρήξεις εκτεινόντων τενόντων ανά περιοχή: 

 

1.Διατοµή-Ρήξη στην περιοχή της κατάφυσης του εκτείνοντος 

Ο ασθενής δεν µπορεί να εκτείνει ενεργητικά την τελική φάλαγγα του 

δακτύλου αλλά αυτή παραµένει σε κάµψη. Ο τραυµατισµός αυτός είναι 

γνωστός και ως σφυροδακτυλία ή mallet finger. 

Σε παραµεληµένες ρήξεις στην περιοχή αυτή των εκτεινόντων, εξαιτίας της 

κεντρικής µετανάστευσης του εκτείνοντος µπορεί να εµφανιστεί υπερέκταση 

της κεντρικής και κάµψη της περιφερικής φάλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης. Η 

παραµόρφωση αυτή ονοµάζεται δίκην «λαιµού κύκνου» ή swan neck 

deformity. 

Η θεραπεία είναι κυρίως συντηρητική µε ακινητοποίηση της περιφερικής 

φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης σε έκταση για τουλάχιστον 6 εβδοµάδες. 

Όταν αποτύχει η συντηρητική θεραπεία ή πρόκειται για ανοικτό τραυµατισµό 

τότε συνιστάται η χειρουργική αποκατάσταση. Αυτή περιλαµβάνει συρραφή 

του τένοντος και ακινητοποίηση της περιφερικής άρθρωσης µε βελόνα 

Kirschner. Εάν ο τένοντας έχει αποσπασθεί από την κατάφυσή του µαζί µε 

οστούν επανακαθηλώνεται µαζί µε το οστικό τµήµα στην θέση του. 

 

2. Διατοµή στην περιοχή της κεντρικής φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης 

Η διατοµή της κεντρικής δεσµίδας του εκτατικού µηχανισµού έχει  ως 

αποτέλεσµα την αδυναµία εκτάσεως της κεντρικής ΦΦ. Σε παραµεληµένες 



διατοµές, εξαιτίας της πτώσης των πλαγίων δεσµών του εκτατικού 

µηχανισµού κάτω από τον επιµήκη άξονα των δακτύλων προκαλείται 

υπερέκταση της περιφερικής ΦΦ άρθρωσης και κάµψη της κεντρικής ΦΦ. Η 

παραµόρφωση αυτή ονοµάζεται «δίκην κοµβιοδόχης» ή “boutonniere 

deformity”. Η αποκατάσταση στην πρόσφατη διατοµή είναι άµεση συρραφή 

ενώ στην χρόνια θα πρέπει να γίνει µεταφορά και συρραφή των πλαγίων 

δεσµίδων ραχιαία.  

  

3. Διατοµή στην περιοχή της µετακάρπιο-φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης 

Οι διατοµές των εκτεινόντων τενόντων στην περιοχή αυτή αποκαθίστανται 

εύκολα µε τελικοτελική συρραφή γιατί η διάσταση των κατεαγότων άκρων 

είναι µικρή (Η τάση των κεντρικών κολοβωµάτων καταργείται διότι 

κεντρικότερα οι κοινοί εκτείνοντες τένοντες ενώνονται µεταξύ τους µε ινώδεις 

ταινίες µε αποτέλεσµα να η κεντρική παρεκτόπισή τους να είναι ελάχιστη). 

Μετά την συρραφή των τενόντων ο καρπός και οι φαλαγγοφαλαγγικές 

ακοινητοποιούνται σε έκταση ενώ οι φαλαγγοφαλαγγικές σε κάµψη (10° 

περίπου) για 3 µε 4 εβδοµάδες. 

4. Διατοµή στην περιοχή του καρπού. 

Στην περιοχή αυτή η παρεκτόπιση των κολοβωµάτων είναι µεγάλη και 

συνήθως απαιτείται κεντρικότερη τοµή για την ανεύρεσή τους. Μετά τη 

συρραφή η µετεγχειρητική τους θεραπεία περιλαµβάνει ακινητοποίηση του 

καρπού σε έκταση (40° περίπου)  για 4-5 εβδοµάδες περίπου. 

 

 

Α.11.4. Κακώσεις περιφερικών νεύρων. 
 
Οι κακώσεις των περιφερικών νεύρων µπορεί να έχουν τον χαρακτήρα της 

απλής πίεσης, της σύνθλιψης της διατοµής, ή του εξελκυσµού. Μπορεί να 

είναι αποτέλεσµα πίεσης (π. χ. του µέσου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα) 

τραυµατισµού κ.ά. 

Ταξινόµηση νευρικών βλαβών. 

Στην προσπάθεια ταξινόµησης των νευρικών βλαβών ο Seddon το 1947 

δηµιούργησε τρείς κατηγορίες. 

1. Νευροαπραξία  



Είναι η πιο ήπια µορφή βλάβης. Δεν υπάρχει διακοπή της συνέχεια του 

νεύρου ή   των νευαξόνων. Συνήθως είναι ατελής και προσβάλει κυρίως τους 

κινητικούς κλάδους. 

Η θεραπεία είναι συντηρητική µε την χρήση δυναµικών ναρθήκων όσο καιρό 

υπάρχει σιγή του νεύρου 

2. Αξονότµηση  

Πρόκειται για πιο εκτεταµένη βλάβη στην οποία υπάρχει διατοµή των 

νευραξόνων αλλά συνέχεια του επινευρίου. Η πρόγνωση είναι καλή και η 

θεραπεία συντηρητική. 

3. Νευρότµηση  

Στην κατηγορία αυτή έχουµε την πλήρη διατοµή του νεύρου και η θεραπεία 

είναι πάντοτε χειρουργική. 

Ο Sunderland το 1978 περιέγραψε αναλυτικότερα µε την δική του ταξινόµηση 

τις κακώσεις των νεύρων. Η διαίρεση αυτή περιλαµβάνει 5 κατηγορίες. Η 

πρώτη προσοµοιάζει µε την νευροαπραξία κατά Seddon. Η  2η, 3η, 4η είναι 

ανάλογη της αξονότµησης ενώ η 5η είναι παρόµοια της νευρότµησης. 

Κλινική εικόνα: 

Ανάλογα µε τον βαθµό της βλάβης ο ασθενής µπορεί να έχει τις ακόλουθες 

διαταραχές: 

Κινητικές: Παράλυση-ατροφία των µυών που νευρούνται από το νεύρο. 

Αισθητικές: Ανάλογα µε τον βαθµό της β λάβης ο ασθενής µπορεί να 

παρουσιάζει υπαισθησία, αιµωδίες µέχρι πλήρη κατάργηση της 

αισθητικότητας. 

Σε πλήρη διατοµή του νεύρου ο ασθενής µπορεί να παρουσιάσει διαταραχές 

και στην εφίδρωση των χεριών εξαιτίας της διακοπής της λειτουργίας του 

συµπαθητικού. 

Παρακλινικές εξετάσεις:  

1. Ακτινογραφία (στο σηµείο του τραυµατισµού) 

2. Μαγνητική Τοµογραφία (κυρίως επί υποψία πίεσης του νεύρου)  

3. Ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο ο οποίος περιλαµβάνει: 

α) τον έλεγχο αγωγιµότητας του νεύρου  

β)Την διέγερση των µυών που νευρώνει το προς εξέταση νεύρο 

(ηλεκτροµυογράφηµα) 

Πρόγνωση 



Το αποτέλεσµα µιας νευρικής αποκατάστασης εξαρτάται: 

1. Από το είδος της βλάβης (νευροαπραξία, αξονότµηση, νευρότµηση) 

2. Την ποιότητα της συρραφής 

3. Τον χρόνο παρέµβασης (η άµεση συρραφή έχει καλύτερα 

αποτελέσµατα από την καθυστερηµένη διότι οι αναγεννώµενοι 

νευράξονες χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν να επανανευρώσουν 

τους αντίστοιχους µύες) 

4. Το είδος του νεύρου( καλύτερα αποτελέσµατα έχει η συρραφή ενός 

αµιγώς αισθητικού ή κινητικού νεύρου σε σχέση µε ένα µικτό) 

5. Το είδος της κάκωσης (διατοµή, σύνθλιψη κλπ) 

6. Το ύψος της συρραφής (όσο κεντρικότερα είναι η συρραφή του νεύρου 

τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση) 

7. Από τον Ασθενή (καλύτερη πρόγνωση σε νέους ασθενείς χωρίς 

βεβαρηµένο ιατρικό ιστορικό) 

 

Η θεραπεία µπορεί να είναι συντηρητική µε χρήση ναρθήκων 

(νευροαπραξία), ή χειρουργική. 

Η χειρουργική θεραπεία περιλαµάνει: 

1. Αποσυµπίεση του νεύρου 

2. Νευρορραφή µε ή χωρίς την χρήση νευρικού αυτοµοσχεύµατος 

3. Τενοντοµεταθέσεις 

 

 

 
Α.12. Κακώσεις του βραχιονίου πλέγµατος 
 

Η κακώση  του βραχιονίου πλέγµατος αποτελεί σοβαρό τραυµατισµό που 

µπορεί να συνοδεύεται µε κατάγµατα –εξαρθρήµατα των οστών της περιοχής 

(αυχενική µοίρα σπονδυλικής στήλης – περιοχή του ώµου) καθώς επίσης και 

από αγγειακές βλάβες. Συνήθως συµβαίνει µετά από άσκηση µεγάλης βίας 

στην περιοχή (π.χ τροχαία ατυχήµατα ή κατά τον τοκετό µετά από έλξη στο 

σύστοιχο άνω άκρο) 



Οι βλάβες των νεύρων µπορεί να είναι προγαγλιακές (κακή πρόγνωση) ή 

µεταγαγλιακές (καλύτερης πρόγνωσης). Στον τραυµατισµό µπορεί να 

συµµετέχει µόνον το ανώτερο (πάρεση A5-A6 αυχενικής ρίζας γνωστή ως 

πάρεση του Erb) ή το κατώτερο το κατώτερο τ µήµα του βραχιονίου 

πλέγµατος (πάρεση A8-Θ1 αυχενικής ρίζας γνωστή ως πάρεση του Klumpke)  

ή και δύο. Η διάγνωση θα τεθεί µε 1. Την κλινική εξέταση: ελέγχοντας τις 

αντίστοιχες περιοχές κινητικότητας-αισθητικότητας των νεύρων που έχουν 

υποστεί κάκωση. Κακό προγνωστικό σηµείο αποτελεί το σύνδροµο Horner 

(βλεφαρόπτωση, µύση και ανυδροσία στο σύστοιχο ηµιµόριο της κεφαλής) 

γιατί συνιπάρχει µε εξελκυσµό των Α8-Θ1 ριζών 

Παρακλινικές εξετάσεις: α) Ακτινογραφία ΑΜΣΣ β) Αξονική ή Μαγνητική 

Τοµογραφία µε την χρήση σκιαστικού γ) Ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο δ) 

Αγγειογραφία όταν χρειάζεται. 

Η θεραπεία της κάκωσης του βραχιονίου πλέγµατος µπορεί να είναι 

συντηρητική σε περιπτώσεις που δεν έχει διαπιστωθεί τραυµατική διατοµή ή 

ρήξη, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι χειρουργική. 

Η χειρουργική θεραπεία περιλαµβάνει: 

1. Συρραφή των περιφερικών νευρικών κλάδων (εφόσον οι κακώσεις είναι 

µεταγαγγλιακές) µε ή χωρίς χρήση νευρικών αυτοµοσχευµάτων.  

2. Τενοντοµεταθέσεις 

 

ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 

 

Η αποκατάσταση της λειτουργικότητας ενός άκρου µετά από παράλυση 

κεντρικού (εγκεφαλική παράλυση) ή περιφερικού τύπου (παραµεληµένη 

διατοµή νεύρου)  µπορεί να γίνει µε τενοντοµεταθέσεις.  

Στην προσπάθεια της λειτουργικής αποκατάστασης του µέλους µεταφέρονται 

τένοντες καλώς νευρούµενων µυών στην θέση παράλυτων για να 

υποκαταστήσουν την κίνησή τους. Οι κυριότερες τενοντοµεταθέσεις του άνω 

άκρου είναι οι ακόλουθες: 

 

Τενοντοµεταφορές µετά από παράλυση του µέσου νεύρου. 

 

 



Περιφερική παράλυση 

Για την ανεπάρκεια της αντίθεσης του αντίχειρα µεταφέρεται ο ίδιος 

εκτείνοντα τον δείκτη ή ο επιπολής καµπτήρας του παραµέσου δακτύλου στο 

µακρό εκτείνοντα και τον βραχύ απαγωγό του αντίχειρα. 

Κεντρική παράλυση 

1. Συρραφή όλων των εν τω βάθει καµπτήρων τενόντων µεταξύ τους για να 

πετύχουµε πλήρη κάµψη των δακτύλων 

2. Μεταφορά του βραχιονοκερκιδικού στον µακρό καµπτήρα του αντίχειρα 

3. Για την αποκατάσταση της αντίθεσης χρησιµοποιείται µόνον ο ίδιος 

εκτείνοντας τον δείκτη γιατί ο επιπολής καµπτήρας δεν λειτουργεί.  

 

Τενοντοµεταφορές µετά από παράλυση του κερκιδικού νεύρου. 

 

Περιφερική παράλυση 

1. Για την ανεπάρκεια τ ης έκτασης των δακτύλων γίνεται µεταφορά του 

κερκιδικού ή του ωλενίου καµπτήρα του καρπού στον κοινό εκτείνοντα των 

δακτύλων 

2. Μεταφέρεται ο µακρός παλαµικός στον µακρό εκτείνοντα τον αντίχειρα. Για 

την έκταση του αντίχειρα. 

 

Κεντρική παράλυση 

1. Για την ανεπάρκεια της έκτασης του καρπού µεταφέρεται ο στρογγύλος 

πρηνιστής στον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό. 

2. Οι τενοντοµεταθέσεις για την έκταση των δακτύλων και του αντίχειρα έχουν 

είδη περιγραφεί  

 

Τενοντοµεταφορές µετά από παράλυση του ωλενίου νεύρου. 

 

Περιφερική παράλυση 

1. Για την διόρθωση της υπερεκτάσεως των Μ. Φ αρθρώσεων εξαιτίας τις 

παράλυσης των µεσοστέων και των δύο ωλενίως νευρούµενων ελµιθοειδών 

µεταφέρεται κυρίως ο βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό µε την 

προσθήκη τενοντίου αυτοµοσχεύµατος και καθυλώνεται στο εγγύς τριτηµόριο 

των κεντρικών φαλαγγών.. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο µακρός 



κερκιδικός εκτείνων τον καρπό, ο κερκιδικός καµπτήρας του καρπού ή 

βραχιονοκερκιδικός  

2. Για την αποκατάσταση της αδυναµίας προσαγωγής µεταφέρεται ο 

επιπολής καµπτήρας του παραµέσου δακτύλου στην κατάφυση του 

προσαγωγού του αντίχειρα. 

 

Κεντρική παράλυση 

Η κλινική εικόνα της κεντρικής παράλυσης του ωλενίου νεύρου είναι 

παρόµοια µε αυτή της χαµηλής παράλυσης. 

Η µόνη διαφορά βρίσκεται στο ότι εξαιτίας της επιπλέον παράλυσης του 

ωλενίου καµπτήρα του καρπού και του ½  του εν τω βάθει καµπτήρα των 

δακτύλων οι τελικές φάλαγγες των προσβεβληµένων δακτύλων είναι σε 

έκταση και όχι σε κάµψη (ωλένιο παράδοξο). 

 

Παραµεληµένη διατοµή-ρήξη του µακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα 

 

Σε διατοµή του µακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα εφόσον η διάγνωση τεθεί 

νωρίς γίνεται τελικοτελική συρραφή. Εάν η διατοµή ή συνηθέστερα η ρήξη του 

τένοντος είναι παραµεληµένη τότε θα πρέπει να γίνεται τενοντοµετάθεση του 

ιδίου εκτείνοντα τον δείκτη στην θέση του µακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα.   

 

 

 
Α.13. Τεχνικές συρραφής τενόντων και νεύρων. 
 
Τεχνικές συρραφής τενόντων  

 

Οι γενικές αρχές της πρώιµης χειρουργικής επέµβασης για την 

αποκατάσταση ενός τένοντα που έχει υποστεί διατοµή τα τελευταία χρόνια 

παραµένουν σταθερές 

Η άµεση συρραφή του τένοντα, επιτρέπει την πρώιµη παθητική κινητοποίηση 

του, µε αποτέλεσµα την αποφυγή των συµφύσεων µεταξύ των 

περιβαλλόντων ιστών και της περιοχής συρραφής 



Διάφορες τεχνικές συρραφής έχουν προταθεί όπως: Kessler, Bunnell, Tajima 

Tsuge, Becker, Pulvertaft κλπ. Οι περισσότερες συρραφές τενόντων φέρουν 

τα ονόµατα των συγγραφέων που τις περιέγραψαν για πρώτη φορά. 

Η πιο διαδεδοµένη συρραφή τενόντων είναι η τροποποιηµένη κατά Kessler 

τεχνική. 

Αυτή περιλαµβάνει µια κεντρική ενδοτενόντια συρραφή και µια επιτενόντια. 

Η πρώτη συρραφή είναι η πιο ισχυρή και γίνεται µε µη απορροφύσηµο ράµµα 

(4-0). Η δεύτερη σκοπό έχει την δηµιουργία επιτενόντιας συνέχειας έτσι ώστε 

ο τένοντας να ολισθαίνει όσον το δυνατόν καλύτερα.(χρησιµοποιείται µη 

απορροφύσηµο ράµµα  

6-0). 

Η Bunnell είναι µία ισχυρή συρραφή που χρησιµοποιείται και αυτή ευρέως 

στις συρραφές τενόντων. Η τεχνική της είναι απλή και περιλαµβάνει 

ενδοτενόντια χιάσµατα του ράµµατος σε όλο το πλάτος του τένοντα. Τα 

ράµµατα που χρησιµοποιούνται στην τεχνική αυτή ποικίλουν ανάλογα µε το 

πάχος του τένοντα. 

Η Pulvertaft χρησηµοποιείται ευρέως για την συρραφή του κεντρικού 

τµήµατος ενός τενοντίου αυτοµοσχεύµατος ή των τενόντων κατά την 

τενοντοµετάθεση. Πρόκειται για µια ογκώδη αλλά πολύ ισχυρή τεχνική 

συρραφής στην οποία το ένα από τα τενόντια τµήµατα διαπερνά (µετά από 

επιµήκη τοµή) 2-3 φορές την µάζα του άλλου τενοντίου τµήµατος που είναι 

προς συρραφή. Τα ράµµατα τοποθετούνται στα σηµεία εισόδου-εξόδου του 

τένοντος. Τα περιφερικά κολοβώµατα ε νός τενοντίου αυτοµοσχεύµατος 

συρράπτονται µε µία από τις προαναφερόµενες τεχνικές (συνηθέστερα µε 

Kessler) και καθηλώνονται στο οστούν µε διοστικά ράµµατα (τεχνική «pull 

out») ή µε την χρήση οστικής «άγκυρας». 

Οι υπόλοιπες τεχνικές είναι είτε τεχνικά πιο δύσκολες είτε εµβιοµηχανικά πιο 

αδύνατες. 

 

Τεχνικές συρραφής νεύρων 

 

Η κυριότεροι τρόποι συρραφής ενός νεύρου είναι:  

1. Επινευροραφή: Η νευροραφή αυτή περιλαµβάνει µόνον τη συρραφή του 

επινευρίου. Είναι η πιο κοινή συρραφή ενός νεύρου και γίνεται µε µη 



απορροφύσηµα ράµµατα από 6-0 έως και 9-0. Για να έχουµε καλό 

αποτέλεσµα θα πρέπει: 

α) Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επαφή των δύο κολοβωµάτων 

φέρνοντας στο σωστό προσανατολισµό τις αντίστοιχες οµάδες δεσµίδων. 

β) Η περιοχή της συρραφής καλό θα είναι να περιβάλλεται από χαλαρό 

συνδετικό ιστό. 

2. Δεσµιδική συρραφή: Η συρραφή του νεύρου γίνεται κατά δεσµίδες, στις 

οποίες τα ράµµατα τοποθετούνται στο περινεύριο(περινευροραφή). 

Τελευταία στις διατοµές των νεύρων χρησιµοποιούνται και κόλες ινικής µε ή 

χωρίς τη βοήθεια ραµµάτων µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. 

Η δεσµιδική συρραφή χρησιµοποιείται συνήθως και στις περιπτώσεις που 

χρησιµοποιείται νευρικό αυτοµόσχευµα για την γεφύρωση νευρικού 

ελλείµµατος.  

Τόσο η συρραφή των νεύρων όσο και των τενόντων θα πρέπει να γ ίνονται 

κάτω από µεγέθυνση (µεγενθυτικά γυαλιά ή µικροσκόπιο) και µε την χρήση 

µικροχειρουργικής τεχνικής. 

 

 
 

 

Α.14. Μικροχειρουργική 
 
Μικροχειρουργική ονοµάζεται η χειρουργική τεχνική κατά την οποία µε την 

χρήση µεγέθυνσης και κατάλληλων µικροεργαλείων επιτυγχάνεται η 

χειρουργική προσέγγιση ανατοµικών δοµών πολύ µικρού µεγέθους. Με την 

χρήση της εν λόγω τεχνικής είναι δυνατόν να συρραφούν αγγεία ή νεύρα 

διαµέτρου 1mm. 

O όρος Μικροχειρουργική χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους 

Jacobson και Suarez το 1960 σε πειραµατική τους εργασία. 

Το 1963 δηµοσιεύτηκε στην Κίνα η πρώτη επιτυχής επανασυγκόλληση από 

τους Chen και τους συνεργάτες του και ακολούθησαν στην Βοστόνη το 1964 

οι Malt και Mckhann µε άλλες δύο περιπτώσεις 



Σταθµός για την εφαρµογή της µικροχειρουργικής τεχνικής υπήρξε η εργασία 

του Manktelow µε τίτλο «Λειτουργικότητα των ελευθέρων µεταφερόµενων 

µυών» το 1982. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Μικροχειρουργική δεν αποτελεί ιατρική 

ειδικότητα αλλά τεχνική που εφαρµόζεται στην Ορθοπαιδική κυρίως από τους 

Χειρουργούς Άκρας Χειρός αλλά και σε διάφορες άλλες χειρουργικές 

ειδικότητες όπως την Πλαστική Χειρουργική, ΩΡΛ, Μαιευτική-Γυναικολογία, 

Οφθαλµολογία κ.ά. 

 

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 

Για µια επιτυχηµένη συρραφή αγγείου ή νεύρου διαµέτρου 1mm ή µικρότερη, 

θα πρέπει να υπάρχουν και οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Κατάλληλη µεγέθυνση 

Η µεγέθυνση µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση χειρουργικού µικροσκοπίου 

ή χειρουργικών µεγεθυντικών γυαλιών (Loopes). Το χειρουργικό µικροσκόπιο 

θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα στον χειρουργό και τον συνεργάτη του 

να εργάζονται ταυτόχρονα ο ένας απέναντι από τον άλλον χρησιµοποιώντας 

το ίδιο χειρουργικό πεδίο. 

2. Εργαλεία και ράµµατα αναλόγου µεγέθους 

3. Εκπαίδευση τόσο στην εξοικείωση της χρήσης µεγεθυντικών φακών, 

µικροσκοπίου και µικροχειρουργικών εργαλείων όσο και στον χειρισµό 

των τόσο ευαίσθητων και µικρής διαµέτρου ιστών. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Η εκµάθηση των χειρουργικών τεχνικών περιλαµβάνει ένα κύκλο θεωρητικών 

και πρακτικών µαθηµάτων στο εργαστήριο. 

Οι βασικές τεχνικές επικεντρώνονται κυρίως στα αγγεία και τα νεύρα και είναι 

οι ακόλουθες: 

Βασικές µικροχειρουργικές τεχνικές αγγείων. 

1.Τελικοτελική αναστόµωση αρτηρίας και φλέβας. 

2.Τελικοπλάγια αναστόµωση αρτηρίας. 

3.Χρήση φλεβικού αυτοµοσχεύµατος µετά από δηµιουργία τραυµατικού 

ελλείµατος αρτηρίας. 



Βασικές µικροχειρουργικές τεχνικές νεύρων. 

1.Επινευροραφή 

2.περινευροραφή 

3.Χρήση νευρικού αυτοµοσχεύµατος µετά από δηµιουργία τραυµατικού 

νευρικού ελλείµµατος. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 

1. Επανασυγκολλήσεις ακρωτηριασθέντων άκρων. 

Οι επανασυγκολλήσεις µετά από ακρωτηριασµό αποτελεί την συνηθέστερη 

εφαρµογή της µικροχειρορυργικής. 

 

2. Αγγειούµενα οστικά αυτοµοσχεύµατα. 

Έχουν περιγραφεί διάφοροι τύποι οστικών αγγειούµενων αυτοµοσχευµάτων 

για την επαναγγείωση του µηνοειδούς σε ασθενείς που πάσχουν από 

Kienböck καθώς επίσης και για την θεραπεία της ψευδάρθρωσης του 

σκαφοειδούς.  

Η χρήση της ελέυθερης αγγειούµενης περόνης είναι ευρέως διαδοµένη, γιατί 

µπορεί µαζί µε το αγγειούµενο οστικό τ µήµα να ληφθεί ταυτόχρονα 

αγγειούµενο τµήµα µυός ή δέρµατος. Χρησιµοποιείται κυρίως σε τραυµατικά 

ελλείµµατα µακρών αυλοειδών οστών κακοήθεις όγκους, στην ίσχαιµη 

νέκρωση της κεφαλής του µηριαίου κ.α. 

 

 3. Μεταφορά δακτύλου του ποδιού για αποκατάσταση έλλειψης δακτύλου 

της άκρας χειρός “Toe to hand transfer” 

Η µεταφορά ενός δακτύλου του ποδιού (συνήθως του 1ου ή του 2ου) σε 

τραυµατική ή συγγενή έλλειψη δακτύλου της άκρας χειρός (κυρίως του 

αντίχειρα) µπορεί να γίνει µε την χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής. Η 

επέµβαση αυτή αποκαθιστά αφενός την λειτουργικότητα της ελλειµµατικής 

περιοχής αφετέρου προσφέρει τα µέγιστα στην Ψυχολογία των ασθενών. 

 

4.Διόρθωση της ισχαιµίας των άκρων  



Η Μικροχειρουργική µπορεί να φανεί χρήσιµη στην διόρθωση της ι σχαιµίας 

ασθενών που πάσχουν από ασθένειες που προσβάλουν το αγγειακό 

κολλαγόνο. 

Η συµπαθεκτοµή στην περιοχή των δακτύλων µπορεί να βοηθήσει σε 

περιπτώσεις σκληροδερµίας ή σύνδροµο CREST   

5.Ελεύθεροι δερµατικοί κρηµνοί 

Η κάλυψη των τραυµατικών ελλειµµάτων µε δέρµα µπορεί να γίνει είτε µε 

τοπικούς είτε µε ελεύθερους κρηµνούς. Χωρίς την βοήθεια µικροχειρουργικής 

τεχνικής θα ήταν αδύνατη η κάλυψη των ελλειµµάτων αυτών. 

 

6. Μεταφορά ελεύθερων νευρούµενων µυών 

Σε µεγάλο τραυµατικό µυικό έλλειµµα ή παραµεληµένο σύνδροµο 

διαµερίσµατος είναι δυνατόν να µεταφερθεί ελεύθερος αγγειούµενος-

νευρούµενος µυικός κρηµνός µε καλά λειτουργικά αποτελέσµατα.  

 

7.Μεταφορά αγγειούµενων αρθρώσεων  

Σήµερα είναι δυνατόν να γίνει µεταφορά αρθρώσεων από την περιοχή των 

κεντρικών φάλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων του άκρου ποδός σε τραυµατικά 

ελλείµµατα αντίστοιχων αρθρώσεων της άκρας χειρός. 

 

8. Αποκατάσταση κακώσεων του βραχιονίου πλέγµατος 

Ο τραυµατισµός του βραχιονίου πλέγµατος είναι µια βαρύτατη κάκωση που 

µπορεί να  συµβεί  σε  οποιαδήποτε ηλικία. Με την χρήση της 

µικροχειρουργικής µπορούµε να αποκαταστήσουµε σε µεγάλο βαθµό τις 

βλάβες των νεύρων που απαρτίζουν το βραχιόνιο πλέγµα. 

 

 

 
Α.15. Επανασυγκολλήσεις ακρωτηριασθέντων άκρων. 
 
Οι ακρωτηριασµοί των άκρων µπορεί να είναι τέλειοι ή ατελείς, βιώσιµοι ή µη 

βιώσιµοι και ανάλογα µε τον τρόπο κάκωσης ταξινοµούνται σε τρεις 

διαφορετικούς τύπους: 



α) Οξύς ακρωτηριασµός (Guillotine type). Μπορεί να συµβεί µετά από πλήξη 

του µέλους µε οξύεχµο εργαλείο (π.χ.µαχαίρι ή τσεκούρι κλπ) 

β) Συνθληπτικός ακρωτηριασµός µπορεί να είναι το αποτέλεσµα κάκωσης 

µετά την προσβολή του µέλους από µεγάλο βαρύ αντικείµενο 

γ) Ακρωτηριασµός µετά από εξελκυσµό. 

 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

 

 Η επιλογή του ασθενούς που έχει υποστεί ακρωτηριασµό πρέπει να γίνει µε 

πολύ προσοχή ώστε να έχει το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσµα είτε µετά 

από επανασυγκόλληση είτε µε την δηµιουργία στο κολοβώµατος. 

. Κύριες ενδείξεις επανασυγκόλυσης είναι οι ακόλουθες: 

1. Ακρωτηριασµός του αντίχειρα 

2. Ακρωτηριασµός πολλών δακτύλων 

3. Τµηµατικός ακρωτηριασµός της άκρας χειρός δια µέσου της παλάµης 

4. Οποιοδήποτε ακρωτηριασθέν τµήµα σε παιδί. 

5. Ακρωτηριασµός στο ύψος του καρπού ή του αντιβραχίου 

6. Στο ύψος της περιοχής του αγκώνα επιχειρείται επανασυγκόλυση µόνο 

σε διατοµές που δεν έχουν έντονο το στοιχείο της σύνθλιψης 

7.  Μεµονωµένοι ακρωτηριασµοί δακτύλων περιφερικότερα της 

κατάφυσης του επιπολής καµπτήρα των δακτύλων. 

Τα καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται πάντοτε στους οξείς 

ακρωτηριασµούς 

Ο συνθληπτικός ή ο από εξελκυσµό ακρωτηριασµός αποτελεί συχνά 

αντένδειξη για επανασυγκόλληση. 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

 

1. Πολυτραυµατίας. Προέχει η επιβίωση του ασθενούς από την 

οποιαδήποτε επανασυγκόλληση άκρου 

2. Ακρωτηριασθέν άκρο που έχει υποστεί µεγάλου βαθµού σύνθλιψη. Η 

προσπάθεια επανασυγκόλλησης σε αυτού του τύπου τις κακώσεις δεν 



επιφέρει καλά αποτελέσµατα εξαιτίας της ενδογενούς κάκωσης των 

αγγείων και των υπολοίπων ιστών 

3. Ακρωτηριασµός σε ασθενείς που πάσχουν από άλλες σοβαρές 

ασθένειες.(π.χ ασθενείς που πάσχουν από Σ.Δ, κακοήθη 

νεοπλάσµατα, αιµατολογικές νόσους κλπ)  

4. Ακρωτηριασµός του δείκτη ή του µικρού δακτύλου σε ενήλικες 

ασθενείς κεντρικότερα της κατάφυσης του επιπολής καµπτήρα των 

δακτύλων. Το λειτουργικό αποτέλεσµα ασθενών που έχουν υποστεί 

επανασυγκόλληση στην περιοχή αυτή δεν είναι καλύτερο από εκείνους 

στους οποίους έγινε διαµόρφωση κολοβώµατος  

5. Ηλικία ασθενούς. Η κακή λειτουργία των µικρών αγγείων και η 

αρτηριοσκλήρυνση καθιστά τους ηλικιωµένους ασθενείς κακούς 

υποψηφίους για επανασυγκόλληση 

6. Ψυχιατρικοί ασθενείς. 

7. Καθυστερηµένη προσέλευση του ασθενούς για επανασυγκόλληση. Η 

σωστή µεταφορά του ακρωτηριασθέντος άκρου και ο χρόνος 

προσέλευσης του ασθενούς παίζουν σπουδαίο ρόλο στην έκβαση µιας 

επανασυγκόλλησης. (Μετά το πέρας του 12ώρου τα αποτελέσµατα 

είναι ενθαρρυντικά.)  

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΟΣ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

. 

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στον χειρισµό και την προετοιµασία του 

ακρωτηριασθέντος άκρου. 

Αρχικά θα πρέπει να ξεπλυθεί µε φυσιολογικό ορό να τυλιχθεί σε υγρές γάζες 

και να τοποθετηθεί σε πλαστική αδιάβροχη σακούλα. Α µέσως µετά να 

τοποθετηθεί σε πάγο (4°C) για να µεταφερθεί µαζί µε τον ασθενή στο 

πλησιέστερο κέντρο επανασυγκόλυσης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

 

Η χειρουργική αντιµετώπιση περιλαµβάνει αρχικά τον επιµελή καθαρισµό των 

κολοβωµάτων, οστεοσύνθεση των κατεαγότων άκρων, συρραφή των 

µαλακών µορίων (τενόντων µυών), επαναγγείωση του ακρωτηριασθένος 



άκρου µε την συρραφή των φλεβών και της αρτηρίας, συρραφή νεύρων και 

τέλος κάλυψη του τραύµατος µε την αποκατάσταση του δέρµατος. 

Μετεγχειρητικά στον ασθενή χορηγούνται προφυλακτικά αντιπηκτικά, 

αντιβιοτικά και παυσίπονα. Είναι σηµαντικό να τοποθετείται το άκρο σε 

ανάρροπη θέση, η δε θερµοκρασία του δωµατίου να παραµένει σταθερή. 

Απαγορεύεται η χρήση καφέ και το κάπνισµα. Γενικότερα πρέπει να 

αποφεύγεται η έκθεση του ασθενούς σ ε οποιαδήποτε στρεσσογόνο 

δραστηριότητα.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Με την ευρεία διάδοση της χρήσης της µικροχειρουργικής µπορεί να 

επιτευχθεί σήµερα η επανασυγκόλληση ενός άκρου µε µεγάλη επιτυχία. 

Βέβαια θα πρέπει να γίνεται πρώτα προσεκτική επιλογή του ασθενούς κ αι 

σωστή προετοιµασία του ακρωτηριασθέντος µέλους Στα καλά οργανωµένα 

κέντρα Μικροχειρουργικής το ποσοστό των επιτυχηµένων 

επανασυγκολλήσεων στην περιοχή του καρπού και των δακτύλων ανέρχεται 

στο 80% ενώ στην περιοχή του αγκώνα στο 37% περίπου.  

 

 

 

 
Α.16. Μεταµοσχεύσεις πτωµατικών άκρων. 
 
Τον Σεπτέµβριο του 1998 στην Λυών της Γαλλίας το περιφερικό τµήµα του 

δεξιού αντιβραχίου και χεριού ενός ατόµου 40 ετών, που ήταν εγκεφαλικά 

νεκρός έπειτα από αυτοκινητιστικό ατύχηµα, µεταµοσχεύτηκε στο δεξιό άνω 

άκρο 48 ετών άνδρα ο οποίος είχε υποστεί µερικά χρόνια πριν τραυµατικό 

ακρωτηριασµό. 

Τον Ιανουάριο του 1999 στο Λούισβιλ του Κεντάκι πραγµατοποιήθηκε η 

δεύτερη αλλοµεταµόσχευση πτωµατικού χεριού.  

Έκτοτε έχουν γίνει αρκετές µεταµοσχεύσεις αυτού του είδους, όµως η 

επιβίωση των άκρων αυτών απαιτεί την χρήση ανοσοκατασταλτικών 



φαρµάκων εφ’ όρου ζωής. Εξαιτίας των πολλών ανεπιθύµητων ενεργειών 

των προαναφεροµένων φαρµάκων η επιστηµονική κοινότητα 

προβληµατίζεται για το αν είναι ιατρικά ηθικό να καθίσταται ένα άτοµο 

ασθενής µε µια µεταµόσχευση, η οποία δεν είναι απαραίτητη για την 

επιβίωσή του. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Β. ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
 
Β.1. Παθήσεις του καρπού και του χεριού 
 
Β.1.1. Οστεοχονδρίτιδα του µηνοειδούς οστού ή νόσος του kienbock 
O Robert Kienbock το 1910 περιέγραψε µία πάθηση, που την απεκάλεσε 

«τραυµατική µαλάκυνση» του µηνοειδούς οστού και είναι η εκδήλωση 

ισχαιµίας του µηνοειδούς, η οποία ακολουθεί χρόνιους µικροτραυµατισµούς. 

Συνήθως γίνεται αντιληπτή µετά από µία κάκωση στον προσβεβληµένο 

καρπό.  

Ιδιαίτερο ρόλο για την εκδήλωση της πάθησης παίζει η βραχύτερη του 

φυσιολογικού ωλένη, σε σχέση µε την κερκίδα (negative ulnar Variance). 

Στην περίπτωση αυτή εµβιοµηχανικές µελέτες έδειξαν ότι κατά τις κινήσεις 

του καρπού, τα φορτία που µεταφέρονται στο µηνοειδές είναι περισσότερα.  

Κλινική εικόνα Οι ασθενείς, νεαροί ενήλικες συνήθως, παραπονούνται για 

πόνο και δυσκαµψία στην πηχεοκαρπική άρθρωση. Συγκεκριµένα η 

ευαισθησία εντοπίζεται στην ραχιαία επιφάνεια πάνω από το µηνοειδές, η 

δύναµη σύλληψης (grip strength) περιορίζεται, ενώ σε προχωρηµένα στάδια 

το εύρος κίνησης του καρπού είναι σηµαντικά ελλατωµένο.  

 

Απεικόνιση Οι ακτινολογικές αλλαγές του µηνοειδούς είναι ανάλογες του 

σταδίου της πάθησης. Δηλαδή στο κάθε στάδιο της ισχαιµικής νέκρωσης του 

µηνοειδούς αντιστοιχεί και η ανάλογη ακτινολογική εικόνα στην απλή 

ακτινογραφία.  

Στάδιο Ι. Υπάρχει ισχαιµία χωρίς όµως εµφανείς ακτινολογικές 

µεταβολές.  

Στάδιο ΙΙ. Εµφανίζεται αυξηµένη πυκνότητα του µηνοειδούς, λόγω της      

δοκιδικής νέκρωσης και τις προσπάθειες σχηµατισµού νέου οστού, 

χωρίς όµως αλλαγή στο σχήµα του µηνοειδούς.  

Στάδιο ΙΙΙ. Καθίζηση του µηνοειδούς και µεγάλες αλλαγές στο σχήµα. 

Στάδιο ΙV.Εµφάνιση οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων στην πηχεοκαρπική   

άρθρωση. 



Το σπινθηρογράφηµα µπορεί να είναι θετικό στα αρχικά στάδια, αλλά η 

µαγνητική τοµογραφία (Εικ. 12Β1.1.1) αποτελεί εξέταση εκλογής για την 

αποκάλυψη των αρχικών αλλοιώσεων.  

Απαραίτητη πλέον θεωρείται η µέτρηση του ύψους της ωλένης µε την 

κλασσική ακτινολογική προβολή, όπου ο ώµος απάγεται στις 900, το 

αντιβράχιο σε ουδέτερη θέση πρηνισµού – υπτιασµού και ο καρπός σε 

ουδέτερη θέση κάµψης – έκτασης.  

Αντιµετώπιση Εξαρτάται από το στάδιο της πάθησης.  

Για τα στάδια Ι και ΙΙ η τοποθέτηση νάρθηκος ή γύψινου επιδέσµου για 6-12 

εβδοµάδες ανακουφίζει από τον πόνο και αποφορτίζει το µηνοειδές. Αν µετά 

την αφαίρεση του γύψου ο πόνος επιµένει, τότε ενδείκνυται χειρουργική 

θεραπεία. Υπάρχει περίπτωση σε πολύ νέους ασθενείς η επαναιµάτωση του 

οσταρίου και η ανακοπή της εξέλιξης της πάθησης.  

Για το στάδιο ΙΙΙ η πιο ενδεδειγµένη θεραπεία αποτελεί η βράχυνση της 

κερκίδας και λιγότερο η επιµήκυνση της ωλένης.  

Για το στάδιο IV οι λύσεις είναι πλέον ελάχιστες και συχνά απαιτείται 

περιορισµένη αρθρόδεση του καρπού ή σε σοβαρές περιπτώσεις αφαίρεση 

του κεντρικού στοίχου του καρπού ή αρθρόδεση της πηχεοκαρπικής.  

 

   Εικ. 12Β1.1.1. Μαγνητική τοµογραφία 

 

 

 

 

 



Β.1.2. Οστεοαρθρίτιδα του καρπού. 
 
Η οστεοαρθρίτις στον καρπό είναι σπάνια και εµφανίζεται µετά από 

τραυµατισµό, από ψευδάρθρωση κατάγµατος σκαφοειδούς ή άσηπτη 

νέκρωση του κεντρικού του πόλου.  

Κλινική εικόνα Τα κύρια συµπτώµατα είναι πόνος και δυσκαµψία στον καρπό, 

που αρχικά εµφανίζονται µε την κούραση. Η εµφάνιση του καρπού είναι 

φυσιολογική, αλλά οι κινήσεις είναι περιορισµένες.  

Απεικόνιση Στις απλές ακτινογραφίες εµφανίζεται στένωση του µεσαρθρίου 

διαστήµατος και σκλήρυνση των αρθρικών επιφανειών. Σε αρκετές 

περιπτώσεις διακρίνεται και η γενεσιουργός αιτία, που µπορεί να είναι ένα 

παλιό κάταγµα colle’s  ή πάθηση kienbock.  

Aντιµετώπιση. Η συντηρητική θεραπεία µε νάρθηκες και αντιφλεγµονώδη 

συνήθως είναι αρκετή. Σε επιµένουσες περιπτώσεις όµως, µπορεί να γίνει 

εκτοµή της στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας και σε τελικά στάδια 

αρθρόδεση του καρπού.  

 

Οστεοαρθρίτις της 1ης καρποµετακαρπίου άρθρωσης 

Αποτελεί συχνή  πάθηση σε υπέρβαρες γυναίκες, κυρίως µετά την 

εµµηνόπαυση. Πολλές φορές συνδυάζεται µε όζους Heberden στις 

αρθρώσεις των άλλων δακτύλων.  

Κλινική εικόνα Η ασθενής παραπονείται για ένα διάχυτο πόνο στη βάση του 

αντίχειρα που της περιορίζει την κινητικότητα και ελαττώνει τη δύναµη 

σύλληψης. Η άρθρωση είναι επώδυνη οιδηµατώδης και σε προχωρηµένα 

στάδια η βάση του 1ου µετακαρπίου βρίσκεται σε υπεξαρθρηµατική θέση. Η 

πίεση πάνω στην άρθρωση και οι στροφικές κινήσεις (grind test)  

αναπαράγουν τον πόνο.  

Απεικόνιση Τέσσερα στάδια της πάθησης µπορούν να περιγραφούν  

ανάλογα µε την εµφάνιση στένωσης του µεσαρθρίου διαστήµατος, 

οστεοφύτων, υπεξαρθρήµατος του 1ου µετακαρπίου και παναρθρίτιδας 

ανάµεσα στο µείζον πολύγωνο, το 1ο µετακάρπιο και το σκαφοειδές.  

Αντιµετώπιση Η συντηρητική θεραπεία µε ειδικούς νάρθηκες, 

αντιφλεγµονώδη φάρµακα ή τοπική έγχυση κορτιζόνης δίνει απλά 

αποτελέσµατα.  



Σε επώδυνες και παραµεληµένες περιπτώσεις προτείνεται η χειρουργική 

αντιµετώπιση, ενώ από τις διάφορες µεθόδους που χρησιµοποιούνται η 

εκτοµή του µείζονος πολυγώνου και η πλήρωση του κενού µε τραύµα τένοντα 

ή αλλοµόσχευµα δίνει βέλτιστα αποτελέσµατα.  

 

 

 

Β.1.3. Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα των εκτεινόντων τενόντων των 
δακτύλων 
 
Στη ραχιαία επιφάνεια του καρπού σχηµατίζονται διαµερίσµατα, µέσα στα 

οποία υπάρχουν τένοντες, οι οποίοι κατευθύνονται στα σηµεία κατάφυσής 

τους. Η τενοντοελυτρίτις µπορεί να εµφανισθεί µετά από υπερβολική χρήση 

του άκρου, µετά από µικρούς επαναλαµβανόµενους τραυµατισµούς ή και 

µερικές φορές αυτόµατα. Η φλεγµονή του ελύτρου προκαλεί δευτεροπαθή 

πάχυνση και στένωση του διαµερίσµατος, η οποία επιδρά στη δύναµη των 

τενόντων και προκαλεί έντονο πόνο.  

Το πρώτο ραχιαίο διαµέρισµα (µακρός απαγωγός του αντίχειρα και βραχύς 

εκτείνων του αντίχειρα), καθώς και το δεύτερο (µακρύς και βραχύς κερκιδικός 

εκτείνων τον καρπό) είναι αυτά που συνήθως προσβάλλονται.  

 

 

Β.1.4. Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα του De Qurvain 
 
Οφείλεται στην πίεση των τενόντων του µικρού απαγωγού και του βραχύ 

εκείνοντα του αντίχειρα, από πάχυνση του κοινού τους ελύτρου.  Εµφανίζεται 

κυρίως σε γυναίκες, που κάνουν υπέρ χρήση του µέλους και αρκετά συχνά 

κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης (κατακράτηση υγρών) 

Κλινική εικόνα Οι ασθενείς παραπονούνται για πόνο στο κερκιδικό χείλος του 

αντιβραχίου, µε πιο επώδυνο σηµείο την στυλοειδή απόφυση της κερκίδας. 

Πολλές φορές υπάρχει ορατό οίδηµα και το έλυτρο των τενόντων είναι 

πεπαχυσµένο και σκληρό. Το παθογνωµοµικό κλινικό σηµείο είναι το τεστ 

Finkelstein, κατά το οποίο η παθητική διάταση των τενόντων κατά την ωλένια 



απόκλιση του καρπού µε ταυτόχρονη κάµψη του αντίχειρα, προκαλεί 

εντονότατο πόνο (Εικ. 12Β1.4.1).  

Απεικόνιση Δεν χρειάζεται ακτινολογικός έλεγχος, όταν η διάγνωση τεθεί µε 

βεβαιότητα. 

Διαφορική διάγνωση Παθήσεις οι οποίες µπορούν να µιµηθούν την 

τενοντοελυτρίτιδα De Qurvain είναι:  

α) Αρθρίτις της 1ης καρποµετακαρπίου άρθρωσης.  

Ο πόνος εντοπίζεται περιφερικά της στυλοειδούς απόφυσης και ο 

ακτινολογικός έλεγχος είναι χαρακτηριστικός  

β) Ψευδάρθρωση τοσκαφοειδούς. 

Ο πόνος εντοπίζεται στην ανατοµική ταµβακοθήκη ή παλαµιαία στο φύµα του 

σκαφοειδούς και η ακτινογραφία αποκαλύπτει το πρόβληµα.  

γ) Σύνδροµο προστριβής των τενόντων του µακρού απαγωγού και βραχύ 

εκτείνοντα τον αντίχειρα µε τους υποκειµένους εκτείνοντες τένοντες, κυρίως 

τον µακρό και βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό ( Intersection Synrome ή  

crossover Syndrome). Στην περίπτωση αυτή ο πόνος είναι 4-6 εκ. 

κεντρικότερα του ραχιαίου συνδέσµου και εµφανίζεται κυρίως σε αθλητές 

άρσης βαρών, ρίπτες ή αθλητές του κανώ.  

Αντιµετώπιση Η συντηρητική θεραπεία µε ναρθηκοποίηση του αντίχειρα σε 

απαγωγή, αντιφλεγµονώδη αγωγή και έγχυση κορτιζόνης, είναι 

αποτελεσµατική στις πρωτοεµφανιζόµενες περιπτώσεις.  Επί υποτροπής 

συνιστάται χειρουργική διάνοιξη του ελύτρου. Κατά την επέµβαση χρειάζεται 

µεγάλη προσοχή, διότι µερικές φορές υπάρχει διπλασιασµός των τενόντων (ο 

µακρύς απαγωγός του αντίχειρα είναι δυνατόν να αποτελείται από δύο ή και 

τρεις τένοντες µε ξεχωριστό έλυτρο από τον βραχύ εκτείνοντα), οπότε πρέπει 

απαραίτητα να αναζητηθεί και να γίνει διάνοιξη και στο έλυτρο του βραχύ 

εκτείνοντα.  

Προσοχή επίσης χρειάζεται και ο αισθητικός κλάδος του κερκιδικού νεύρου, ο 

οποίος µπορεί να τραυµατισθεί και να διαµορφωθούν επώδυνα νευρώµατα.  

 Εικ. 12Β1.4.1. Τενοντοελυτρίτιδα De Qurvain 



Β.1.5. Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα των καµπτήρων τενόντων των 
δακτύλων 
 
Οι καµπτήρες τένοντες των δακτύλων και του αντίχειρα προσβάλλονται πολύ 

συχνά προκαλώντας έντονα συµπτώµατα. Η πάθηση αυτή είναι συχνότερη 

στις γυναίκες 2-6/1 και αρκετές φορές συνυπάρχει µε σύνδροµο του 

καρπιαίου σωλήνα, De Qurvain, επικονδυλίτιδα ή υπακρωµιακή θυλακίτιδα, 

πιθανώς στα πλαίσια µιας πιο συστηµατικής ρευµατικής πάθησης ή είναι 

εκδήλωση στα πλαίσια σακχαρώδους διαβήτου και ρευµατοειδούς 

αρθρίτιδος. Οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάµεσα στο µέγεθος των 

καµπτήρων τενόντων και του Α1 δακτυλιοειδούς συνδέσµου, που αντιστοιχεί 

στο ύψος των µετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων. Η βασική παθολογική 

διαταραχή συµβαίνει στον δακτυλιοειδή σύνδεσµο, ο οποίος παχύνεται 

κυκλοτερώς, ενώ δευτεροπαθώς δηµιουργείται τοπική πάχυνση του τένοντα.  

Κλινική εικόνα  Η κατάσταση προκαλεί επώδυνη αναπήδηση (Trigger finger, 

εκτινασσόµενος δάκτυλος) του τένοντα, όταν το πεπαχυσµένο τ µήµα του 

περνά µέσα από τον πεπαχυσµένο δακτυλιοειδή σύνδεσµο. Μερικές φορές το 

δάκτυλο µπορεί να κλειδώσει σε θέση κάµψης και να χρειάζεται παθητική 

έκταση ή να µη µπορεί να καµφθεί καθόλου.  

Ο D. Green πρότεινε την ακόλουθη σταδιοποίηση των εκτινασσόµενων 

δακτύλων: 

Στάδιο Ι: (χωρις αναπήδηση) : Πόνος, ευαισθησία στον Α 1  σύνδεσµο, όχι 

όµως  αναπήδηση κατά την κλινική εξέταση 

Στάδιο ΙΙ: (αναπήδηση χωρίς κλείδωµα): πόνος µε δυνατότητα 

αναπαραγωγής της αναπήδησης, αλλά χωρίς περιορισµό των ενεργητικών 

κινήσεων 

Στάδιο ΙΙΙ:  

 Α. (αναπήδηση µε κλείδωµα σε κάµψη ) Απαιτείται παθητική  έκταση   

του δακτύλου.  

 Β. (αναπήδηση µε κλείδωµα σε έκταση) Αδυναµία κάµψης του  

            δακτύλου  

Στάδιο Ι V: (σύγκαµψη) Λόγω χρονιότητας της πάθησης υπάρχει 

δευτεροπαθής µόνιµη σύγκαµψη της κεντρικής φαλαγγοφαλαγγικής 

άρθρωσης. 



Αντιµετώπιση Ναρθηκοποίηση, αντιφλεγµονώδη  φαρµακευτική αγωγή και 

εγχύσεις κορτιζόνης, µπορούν να αντιµετωπίσουν τα αρχικά στάδια (Ι και ΙΙ). 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική διάνοιξη του Α 1 

δακτυλιοειδούς συνδέσµου, η οποία γίνεται µε τοπική αναισθησία και είναι 

εξαιρετικά αποτελεσµατική.  

 

 

B.1.6. Γάγγλιο του καρπού 
 
Είναι η πιο κο ινή κυστική διόγκωση του καρπού και προέρχεται από 

«διαρροή» αρθρικού ή υµενικού υγρού από τις γύρω αρθρώσεις ή τένοντες. 

Περιέχει ένα παχύρευστο διαυγές υγρό (ζελέ) και µπορεί να εµφανισθεί 

οπουδήποτε στην περιοχή του καρπού. Συνηθέστερη εντόπιση είναι η 

ραχιαία επιφάνεια πάνω από τον σκαφοµηνοειδή σύνδεσµο, ενώ στην 

παλαµιαία επιφάνεια µπορεί να προέρχεται από τη σκαφοµηνοειδή άρθρωση 

(Εικ. 12Β1.6.1).  

Κλινική εικόνα: Ο ι ασθενείς είναι συνήθως νεαροί ενήλικες, που 

παραπονούνται κυρίως για τη διόγκωση και όχι για τον πόνο. Το µέγεθος της 

κυστικής διόγκωσης ποικίλει. Ψηλαφητικά το γάγγλιο είναι σκληρό, ανώδυνο 

ή ελαφρά επώδυνο, χωρίς περιορισµό των κινήσεων της πηχεοκαρπικής. 

Υπάρχει περίπτωση όµως κρυφά γάγγλια να αναπτυχθούν µέσα στον 

καρπιαίο σωλήνα ή στο κανάλι του Guyon’s,  όπου το µέσο και ωλένιο νεύρο 

πιέζονται, µε αντίστοιχα συµπτώµατα στο χέρι (παραισθησίες, µυϊκές 

ατροφίες)  

Απεικόνιση: Συνήθως οι ακτινογραφίες είναι φυσιολογικές, αλλά στην 

περίπτωση κρυφών γαγγλίων η µαγνητική τοµογραφία θέτει την ακριβή 

διάγνωση.  

Αντιµετώπιση: Δεν χρειάζεται θεραπεία στις περιπτώσεις που δεν 

προκαλούνται συµπτώµατα, καθώς µερικές φορές τα γάγγλια εξαφανίζονται 

αυτόµατα. Σε ευµεγέθη όµως γάγγλια ή σε περιπτώσεις που πιέζονται νεύρα, 

τότε απαιτείται χειρουργική εξαίρεση, η οποία πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη 

προσοχή και ίσχαιµη περίδεση.  

 
 



 Εικ. 12Β1.6.1. Εντόπιση 

 

 

 
 
Β.1.7. Ρίκνωση της παλαµιαίας απονεύρωσης (νόσος Dupuytren).  
 

H πάθηση αποτελεί εκδήλωση του ανεξέλικτου πολλαπλασιασµού των 

ινοβλαστών της παλαµιαίας απονεύρωσης, µε αποτέλεσµα τη συρρίκνωση 

της, η οποία προοδευτικά προκαλεί σύγκαµψη σε ένα ή περισσότερα 

δάκτυλα. Η σύγκαµψη επηρεάζει τη µετακαρπιοφαλαγγική ή την κεντρική 

φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση των δακτύλων. 

Κλινική εικόνα Στην αρχική φάση οι ασθενείς παραπονούνται για την 

εµφάνιση οζιδίων στην παλάµη, τα οποία στην αρχή είναι ψηλαφητά και 

αργότερα ορατά, διότι παραµορφώνεται το δέρµα της παλαµιαίας περιοχής. 

Προοδευτικά η επέκταση του ινώδους ιστού περιφερικότερα προκαλεί την 

σύγκαµψη των δακτύλων, κυρίως του παραµέσου και του µικρού δακτύλου 

(Εικ. 12Β1.7.1). Σε προχωρηµένα στάδια οι ασθενείς παραπονούνται για 

δυσκολία στη χειραψία, στο πλύσιµο του προσώπου, στην τοποθέτηση του 

χεριού στην τσέπη του παντελονιού και γενικότερα στη χρήση του χεριού. Σε 

µικρό ποσοστό (3-5%) ασθενών η νόσος µπορεί να προσβάλει τα πέλµατα 

(Ledderhose’s) ή το πέος (Peyronie’s ). Συχνά εκδηλώνεται αµφοτερόπλευρα, 

ενώ µερικές το ραχιαίο δέρµα των µετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων 

παχύνεται ( Garrod’s pad’s).  

Διαφορική διάγνωση   

α) Χηλοειδές δέρµατος παλάµης από προηγούµενη εγχείρηση  

β) Σύγκαµψη τενόντων 



γ) Σύγκαµψη κεντρικής φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης  

Αντιµετώπιση: Η θεραπεία είναι πάντα χειρουργική . Ένδειξη για την 

επέµβαση αποτελεί η σύγκαµψη της µετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης 

πέραν των 30ο. Αφαιρείται η πάσχουσα απονεύρωση, ενώ απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή στην Παρασκευή και προφύλαξη των δακτυλικών νεύρων 

τα οποία στην περιοχή των δακτύλων εµπλέκονται µέσα στον πάσχοντα ιστό 

χωρίς όµως να διηθούνται.  

 

 Εικ. 12Β1.7.1 Κλινική εικόνα. 

 

 

 

 

Β.1.8. Παγιδευτικές νευροπάθειες του µέσου νεύρου 
 
Β.1.8.1. Σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα  
 
Είναι το πιο συχνό σύνδροµο παγιδευτικής νευροπάθειας από όλα τα 

περιφερικά νεύρα και εµφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες (8:1) ηλικίας 40-50 

ετών. Στο φυσιολογικό καρπιαίο σωλήνα, που σχηµατίζεται από τον εγκάρσιο 

σύνδεσµο και τα οστάρια του πρώτου στόχου του καρπού, οι εννέα 

καµπτήρες τένοντες που διέρχονται από αυτόν και το µέσο νεύρο 

καταλαµβάνουν όλο το διαθέσιµο χώρο. Έτσι οποιοδήποτε αίτιο ελαττώσει 

την χωρητικότητα του, όπως οίδηµα ή υπερτροφία του εγκάρσιου συνδέσµου, 

προκαλεί πίεση του µέσου νεύρου, η οποία εκδηλώνεται µε ανάλογη 

συµπτωµατολογία. Το σύνδροµο εµφανίζεται δευτεροπαθώς κατά την 

εµµηνόπαυση, στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα, στην εγκυµοσύνη, στο µηξοίδηµα,  



σε περιπτώσεις παρεκτοπισµένων καταγµάτων ή οστικών τεµαχίων, σε 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και σε ουρική αρθρίτιδα. 

Αρκετές φορές όµως χαρακτηρίζεται ιδιοπαθές, χωρίς να βρεθεί κάποιο 

συγκεκριµένο αίτιο για την πρόκλησή του.  

Κλινική ε ικόνα Η πάθηση έχει χαρακτηριστικά συµπτώµατα Πόνος και 

παραισθησίες στην κατανοµή αισθητικότητας του µέσου νεύρου (παλαµιαία 

επιφάνεια 3 ½  πρώτων δακτύλων), που εµφανίζονται εντονότερα κατά τη 

διάρκεια της νύχτας,  µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να σηκώνονται, να 

περπατούν ή να βγάζουν το χέρι τους έξω από το κρεβάτι και να το τινάζουν. 

Εάν η πάθηση αφεθεί χωρίς θεραπεία, τότε επιπλέκεται µε ατροφία των µυών 

του θέναρος, που νευρούνται από το µέσο νεύρο (βραχύς απαγωγός του 

αντίχειρα, αντιθετικός), έτσι ώστε να επηρεάζονται οι λεπτές κινήσεις του 

χεριού (κούµπωµα πουκαµίσου). Τα συµπτώµατα του ασθενούς µπορούν να 

αναπαραχθούν µε την πλήξη – επίκρουση του µέσου νεύρου κατά την 

διαδροµή του στο αντιβράχιο έως τον καρπιαίο σωλήνα (σηµείο Tinel) και την 

πλήρη κάµψη ή έκταση του καρπού διατηρώντας την θέση αυτή για ένα 

λεπτό τουλάχιστον (σηµείο (Phalen).  

Η διάγνωση µπορεί να επιβεβαιωθεί µε ηλεκτροµυογραφικό έλεγχο, όπου 

καταγράφεται η καθυστέρηση του νευρικού ερεθίσµατος στην περιοχή του 

καρπού. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεται στους ασθενείς µε τυπικά 

συµπτώµατα, αλλά βοηθάει στις αµφιλεγόµενες περιπτώσεις.  

Το µέσο νεύρο µπορεί να πιεσθεί και σε κεντρικότερα σηµεία του καρπού 

(στην έκκφυση των καµπτήρων από τον έσω επικόνδυλο, στο ινώδες πέταλο 

της κατάφυσης του δικεφάλου βραχιονίου, στο υπερκόνδυλο άκανθο του 

βραχιονίου  ή και από αυχενική δισκοκήλη στα επίπεδα Α5 -Α6 και Α6 -Α7). 

Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να εµφανισθεί το σύνδροµο της διπλής πίεσης 

(Double Crash Syndrome), όπου η πίεση του µέσου νεύρου στον καρπό 

µπορεί να συνυπάρχει µε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις και τα 

συµπτώµατα να συνεχίσουν αν δεν θεραπευθούν και οι δύο αιτίες.  

Απεικόνιση Οι απλές ακτινογραφίες συνήθως είναι φυσιολογικές αλλά πρέπει 

να γίνονται για αποκλεισθούν µετατραυµατικές ή εκφυλιστικές αρθρίτιδες της 

περιοχής, νεοπλάσµατος, υπεράριθµες αυχενικές πλευρές ή οποιοδήποτε 

αίτιο οστικής προέλευσης που µπορεί να προκαλέσει πίεση στο µέσο νεύρο.  



Αντιµετώπιση  Η συντηρητική αντιµετώπιση περιλαµβάνει ακινητοποίηση του 

καρπού σε ουδέτερη θέση µε νάρθηκες αντιφλεγµονώδη αγωγή και όπου 

υπάρχει υποκείµενη νόσος  η κατάλληλη αντιµετώπισή της.  

Η έγχυση κορτιζονούχων παρασκευασµάτων µπορεί να ανακουφίσει 

προσωρινά το 80% των ασθενών αλλά µόνο στο 13-22% τα αποτελέσµατα 

της έγχυσης παραµένουν µετά από ένα χρόνο. Μετά την  έγχυση συνιστάται η 

ναρθηκοποίηση για 3 εβδοµάδες ακολουθούµενες από 3 εβδοµάδες 

νυχτερινή ναρθηκοποίηση.  

Η αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας ή τα πολύ έντονα συµπτώµατα 

αποτελούν ενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας, η οποία συνιστάται στην 

επιµήκη διατοµή του εγκάρσιου συνδέσµου του καρπού.  Η εγχείρηση γίνεται 

µε ίσχαιµο περίδεση και τυπική αναισθησία και διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η 

τοµή πρέπει να τοποθετείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προφυλάσσεται ο 

κινητικός κλάδος του µέσου νεύρου προς τους µυς του θέναρος, καθώς και ο 

παλαµιαίος δερµατικός κλάδος του ίδιου νεύρου.  

 
 

 


