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Περίληψη

Μελετήθηκαν 62 συμβάντα συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα, σε 
45 ασθενείς, που αντιμετωπίσθηκαν με ανοικτή μέθοδο κατά την 
περίοδο 2001-2003. Συσχετίσθηκε το αποτέλεσμα με επιδημιολο-
γικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η χρονιότητα των 
συμπτωμάτων, τα συνοδά νοσήματα και το επάγγελμα. Η ηλικία 
κυμάνθηκε από 32-79 ετών, με υπεροχή των γυναικών, της έκτης 
δεκαετίας και της δεξιάς πλευράς εντόπισης. Σε 20 η προσβολή 
ήταν αμφοτερόπλευρη και απ’ αυτούς οι 11 είχαν συνοδό νόσημα 
και οι 10 ήταν άνω των 60 ετών. Η προεγχειρητική χρονιότητα των 
συμπτωμάτων κυμάνθηκε από 2-8 χρόνια και χειρότερη πρόγνωση 
είχαν ασθενείς άνω των 60 ετών. Τα 2/3 των ασθενών είχαν συνοδό 
νόσημα και προέρχονταν από αγροτικές περιοχές. Σε 40/45 ασθε-
νείς υπήρξε άμεση υποχώρηση των συμπτωμάτων και καλή συλ-
ληπτήρια ικανότητα σε 33/45. Υποτροπή είχαμε σε 2 ασθενείς και 
τα 2/3 επανήλθαν στην εργασία τους σε 15-20 μέρες. Με βάση τις 
παρατηρήσεις μας και την βιβλιογραφία προκύπτουν τα εξής: 1) 
Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται σε γυναίκες μέσης ηλικίας, 
με συνοδό νόσημα, 2) Η χρονιότητα των συμπτωμάτων και η ηλι-
κία είναι δυσμενείς παράγοντες πρόγνωσης, 3) Πιο ευάλωτες είναι 
ομάδες πληθυσμού που καταπονούν τα χέρια τους (αγρότες, χει-
ρόνακτες), 4) Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία σε νέους ασθενείς, 
αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες παραμέτρους καλής πρόγνωσης, 
ταχείας επανόδου στην εργασία και αποτροπής των επιπλοκών.
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Eισαγωγή

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα είναι η πιο 
συχνή περιφερική νευροπάθεια, που αναφέρεται 
από τους χειρουργούς της άκρας χειρός. Το σύν-
δρομο περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1854 από 
τον Sir James Paget, ενώ το 1880, έγιναν οι πρώ-
τες δημοσιεύσεις που αφορούσαν την πάθηση 
(Putnam 1880). 

Ένα αιώνα μετά η πάθηση αποδόθηκε σε πίεση 
του μέσου νεύρου από τον εγκάρσιο παλαμιαίο 
σύνδεσμο του καρπού. Κλασσικά το σύνδρομο 
πίεσης του μέσου νεύρου είναι αποτέλεσμα μετα-
τραυματικών καταστάσεων ή προοδευτικής εισ-
βολής εξ αιτίας τοπικών παραγόντων ή συστη-
ματικών νοσημάτων με αισθητικές διαταραχές σε 
γυναίκες μέσης ηλικίας (Phalen GS 1966, Lobo 
και συν 2000). Μετά το 1940, όταν το σύνδρομο 
ήταν σπάνιο, ένας τρίτος τύπος αιτιοπαθεγένειας 
προστέθηκε και συσχετίσθηκε με επαγγελματι-
κή απασχόληση νεαρών βιομηχανικών εργατών, 
που χρησιμοποιούσαν υπέρ το δέον τα χέρια τους 
(Nathan και συν 1992, Hales & Bernard 1996, 
Leclere και συν 1998, Stevens 2001,  Thomsen και 
συν 2002, Dias και συν 2003, Kao 2003, Geogehan 
και συν 2004). Σήμερα τα σύνδρομα πίεσης του 
άνω άκρου, εντάσσονται σε μια ομάδα μη ειδικών 
καταστάσεων υπό τον όρο «Cumulative trauma 
disorders» (Szabo & Steinberg 1994).O όρος φαί-
νεται να συσχετίζει με άγνωστο μηχανισμό το 
σύνδρομο, με επαγγελματικές απασχολήσεις αν 
και οι μόνες κλασσικά και επιδημιολογικά παρά-
μετροι κινδύνου είναι το φύλο, η εγκυμοσύνη, η 
ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο σακχαρώδης διαβή-
της (Schwarz και συν 1983, Commi και συν 1985, 
De Crom και συν 1990, Stolp και συν 1998, Turgut 
και συν 2001, Karpitskaya και συν 2002, Perkins 
και συν 2002). 

Σκοπός της τυχαιοποιημένης αυτής μελέτης,  
σε ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με ανοικτή 
μέθοδο, είναι η συσχέτιση του αποτελέσματος και 
η πρόγνωση στο πλαίσιο επιδημιολογικής προ-
σέγγισης με παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, 
οι συστηματικές παθήσεις και η επαγγελματική 
απασχόληση.

Υλικό - Μέθοδος

Μελετήσαμε 62 περιπτώσεις συνδρόμου καρ-
πιαίου σωλήνα, σε 45 ασθενείς κατά την περίο-
δο 2001 μέχρι 2003, που αντιμετωπίσθηκαν με 
ανοικτή μέθοδο. Η ηλικία τους κυμάνθηκε από 
32-79 ετών. Με δεδομένο ότι στο αναφερόμενο 
ηλικιακό φάσμα, ο αντιστοιχών πληθυσμός στο 
Νομό Δράμας είναι 85.000 κάτοικοι, η συχνότη-
τα στο τυχαιοποιημένο δείγμα ατόμων και στον 
αναφερόμενο χρόνο, ήταν 35 περιπτώσεις Σ.Κ.Σ. 
ανά 105 άτομα, ανά έτος. Ο σχεδιασμός της με-
λέτης βασίσθηκε σε δημογραφικά, διαγνωστι-
κά και θεραπευτικά δεδομένα. Όλοι οι ασθενείς 
προεγχειρητικά αξιολογήθηκαν με θετικά Τinel 
και Phalen tests (Lobo & Taylor 2003), καθώς και 
με θετικό ηλεκτρομυογράφημα. Η αντιμετώπιση 
ήταν για όλους χειρουργική (τοπική αναισθησία, 
ίσχαιμος και βασική προσπέλαση διάνοιξης). Με-
λετήθηκαν και αξιολογήθηκαν 9 επιδημιολογικές 
παράμετροι: 1) Το φύλο, που αποτελεί στατιστι-
κά σημαντικό δείκτη. 2) Η ηλικία που αφορά σε 
δραστήριες ομάδες πληθυσμού αλλά και ηλικι-
ωμένους, λόγω εκφυλιστικών και συστηματικών 
νοσημάτων. 3) Χρονιότητα των προεγχειρητικών 
συμπτωμάτων, παράγοντας που επηρεάζει τη 
φυσιολογία της νευρικής αγωγιμότητας και, πι-
θανόν, και το αποτέλεσμα. 4) Εντόπιση με αξιο-
λόγηση του κυρίαρχου μέλους ως επιπρόσθετου 
επιβαρυντικού παράγοντα στο βιοπαθολογικό 
υπόστρωμα του συνδρόμου. 5) Συνοδά νοσήματα, 
προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνιση του 
συνδρόμου. 6) Προέλευση με βάση την κοινωνική 
διαστρωμάτωση και τη συσχέτιση με υπεραπα-
σχόληση των χεριών. 7) Μετεγχειρητική υποχώ-
ρηση των συμπτωμάτων, δείκτης κλινικής προ-
γνωστικής σημασίας και λειτουργικής επίπτωσης. 
8) Υποτροπή συσχέτισή του με χρόνια νοσήματα 
η κακή τεχνική. 9) Επάνοδος στην εργασία παρά-
μετρος που στοιχειοθετεί επιτυχή διάγνωση και 
θεραπεία.

Ως παράμετροι κλινικής αξιολόγησης χρησιμο-
ποιήθηκαν υποκειμενικά η άμεση υποχώρηση του 
πόνου και παραμονή δυσαισθησιών και αντικει-
μενικά η συλληπτήρια ικανότητα και η δύσμορφη 
ουλή. 
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Αποτελέσματα

Επανεξετάσαμε το σύνολο των ασθενών 1-2 
χρόνια μετά την εγχείρηση κλινικώς, ενώ η συλ-
ληπτήρια ικανότητα μετρήθηκε με δυναμόμετρο. 
Με βάση το σχεδιασμό και τις παραμέτρους αξιο-
λόγησης είχαμε τα εξής στοιχεία:

1) Φύλο: σαφής υπεροχή των γυναικών στο 
τυχαίο δείγμα, με ισχυρή στατιστική πιθανότητα 
(Πίνακας 1).

2) Ηλικία: κυμάνθηκε από 32-79 ετών με μο 54 
έτη. Οι πιο συχνές δεκαετίες ήταν από 32-40 και 
61-70, από 11 ασθενείς, που αφορούν στις ηλικίες 
της δράσης και της αρχής των εκφυλιστικών νο-
σημάτων (Πίνακας 2).

3) Χρονιότητα των συμπτωμάτων: κυμάνθη-
κε από 2 μήνες ως 2 χρόνια με μο 22, 3 μήνες. Η 
χρονιότητα των συμπτωμάτων περνούσε τους 
30 μήνες τη δεκαετία 61-70, ενώ στις υπόλοιπες 
δεκαετίες ο μέσος όρος ήταν 10 μήνες. Φαίνεται 
πως οι ηλικιωμένοι ασθενείς λόγω των υποκειμέ-
νων εκφυλιστικών νοσημάτων και της αναβλητι-
κότητας-αναποφασιστικότητας, κυριαρχούν στην 
αναφερόμενη παράμετρο.

4) Εντόπιση: ήταν σε 15 δεξιά, σε 10 αριστερά 
και σε 20 άμφω. Ένας στους δύο ασθενείς εμφά-
νισε προσβολή και του άλλου χεριού μέσα στον 
πρώτο χρόνο από την αρχική εντόπιση. Προσβο-
λή του κυρίαρχου μέλους παρατηρήθηκε σε 11/14 
δεξιά και 2/5 αριστερά ( Πίνακας 3).

5) Συνοδοί νόσοι: κυρίως σακχαρώδης διαβή-
της, ρευματοειδής αρθρίτιδα και νεφρική ανεπάρ-
κεια. Ένας στους 4 ασθενείς είχε συνοδό αυχενική 
δισκοπάθεια (Double crash syndrome) (Wood και 
συν 1988) και 6 είχαν στενωτική τενοντοελυτρίτι-
δα των άκρων χειρών (Πίνακας 4).

6) Προέλευση: υπάρχει σημαντική υπεροχή α-
σθενών αγροτικής προέλευσης τα 2/3 (28/45), 
στο πλαίσιο της καταπόνησης και της χειρονακτι-
κής εργασίας (Πίνακας 5).

7 Μετεγχειρητική υποχώρηση συμπτωμάτων: 
άμεση υποχώρηση παρατηρήθηκε σε 35 ασθενείς. 
Σε 5 παραμένει ατροφία και υπαισθησία και αφο-
ρά σε άτομα άνω των 65 ετών με χρονιότητα συ-
μπτωμάτων 1-5 χρόνια (Πίνακας 6). 

8) Μετεγχειρητικές επιπλοκές: παρατηρήθηκαν 

σε 6 ασθενείς και αφορούσαν σε 2 μετεγχειρητικό 
αιμάτωμα, σε 2 διάσπαση του τραύματος και σε 2 
δύσμορφη ουλή (χηλοειδές) (Πίνακας 7). 

9) Συλληπτήρια ικανότητα: επί 40 ασθενών, 
καλή σε 32, μέτρια σε 8 (6/8 ήταν άνω των 60 
ετών, 7/8 είχαν συμπτώματα άνω των 2 ετών).

10) Υποτροπή: παρατηρήθηκε σε 2 ασθενείς, 
άνω των 70 ετών, με μεγάλη χρονιότητα συμπτω-
μάτων. 
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Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα – επιδημιολογία – φύλο
Πίνακας 1: Σημαντική υπεροχή των γυναικών

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα – επιδημιολογία – ηλικία
Πίνακας 2: Υπεροχή της τέταρτης και έβδομης δεκαετίας

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα – επιδημιολογία – εντόπιση
Πίνακας 3: Υπεροχή της δεξιάς πλευράς και της

αμφοτερόπλευρης εντόπισης.



11) Επάνοδος στην εργασία: επί 40 ασθενών οι 
30 επανήλθαν στην εργασία τους σε 10-20 μέρες, 
οι 7 σε 20-40 μέρες και οι 3 άνω των 40 ημερών 
(Πίνακας 8).

12) Επαγγελματική απασχόληση: υπερέχουν οι 
αγρότες και οι εργάτες. Το 1/3 των ασθενών εκτε-
λούσαν βαριά εργασία (Πίνακας 9). 

Συζήτηση

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (Σ Κ Σ), είναι 
η πιο συχνή περιφερική μονονευροπάθεια και η 
συχνότητα του στο γενικό πληθυσμό είναι 3% 
(Βekkelud & Pierre-Jerome 2001). Στο 50% των 
περιπτώσεων είναι ιδιοπαθής και στο υπόλοιπο 
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας (Nakasado 2003).

 Oι συνηθέστερες διαταραχές που προδιαθέ-
τουν στην εμφάνιση του συνδρόμου είναι:
1.  Αρθριτικές διαταραχές του καρπού (ρευματοει-

δής αρθρίτιδα). 
2.  Μετατραυματικές καταστάσεις (κατάγματα 

Colles). 
3.  Eνδοκρινοπάθειες (σακχαρώδης διαβήτης, υ-

ποθυρεοειδισμός). 
4.  Επαγγελματικές απασχολήσεις (επαναλαμβα-

νόμενη χειρονακτική εργασία).
5.  Εγκυμοσύνη και παχυσαρκία (Karpitskaya και 

συν 2002).

Η επίπτωση  του ΣΚΣ (Incidence) ποικίλλει. 
Από το Rochester (Minnesota) σε μια μελέτη 
από 1961-1980, ήταν 99/105 /ανά έτος (Stevens 
1988), από το Marshifield, ήταν 309/105/ανά έτος 
(Nordstom και συν 1998), από την Siena -Toscani, 
ήταν 276/105/ανά έτος (Mondelli και συν 2002), 
στη δική μας σειρά ήταν 34/105/ανά έτος.

Από τους πιο σταθερούς επιδημιολογικούς δεί-
κτες στατιστικά σημαντικοί παραμένουν το φύλο, η 
ηλικία και ο σακχαρώδης διαβήτης.

Η υπεροχή των γυναικών ποικίλλει: σε 66% 
(Martinez 1993), 91% (Kouyoumdjian 1999), 
75% (Mondelli 2002), 72% (Geoghegan 2004). 
H συχνότερη δεκαετία για τους άνδρες θεωρεί-
ται 50-59 ετών και για τις γυναίκες 50-59, 70-79 
(Mondelli και συν 2002). Το ΣΚΣ, γενικά και συ-
νολικά, εμφανίζεται πιο συχνά μεταξύ 44-74 ετών 
(Diek-Kelsey 1985). Στη δική μας σειρά οι πιο συ-
χνές δεκαετίες ήταν 30-40 και 60-70. Ο σακχαρώ-
δης διαβήτης και η διαβητική πολυνευροπάθεια 
είναι σταθερές παράμετροι επιπολασμού και δεν 
απουσιάζουν από καμιά μελέτη ως παράγοντες 
κινδύνου του ΣΚΣ. Έτσι η συχνότητα του αυξάνει 
σε σχέση με το σακχαρώδη διαβήτη και τις επι-
πλοκές του: στο γενικό πληθυσμό 2-3%, σε σακ-
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Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα – επιδημιολογία –
 συνοδά νοσήματα

Πίνακας 4: Υπεροχή αυχενικής δισκοπάθειας 
και σακχαρώδους διαβήτη

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα – επιδημιολογία – προέλευση
Πίνακας 5: Υπεροχή των ατόμων από αγροτικές περιοχές

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα – επιδημιολογία – 
κλινική επίπτωση

Πίνακας 6: Στα 2/3 των ασθενών άμεση υποχώρηση
του πόνου



χαρώδη διαβήτη 14% και σε διαβητική πολυνευ-
ροπάθεια 30% (Comi και συν 1985, Diek- Kelsey 
1985, Μπερόβαλης και συν 2003). Στη μελέτη μας 
ήταν 17%. 

Επι πλέον δεν είναι σπάνια η συνύπαρξη του ΣΚΣ 
με ριζιτικά φαινόμενα από τον αυχένα (Double 
crush syndrome). Αναφέρεται 11% σε μελέτη 525 
ασθενών με ΣΚΣ (Osterman 1988). H συνύπαρξη 
του συνδρόμου (DCS) είναι αιτία διαγνωστικών 
λαθών και πτωχών αποτελεσμάτων στη χειρουργι-
κή θεραπεία του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα 
(Blair JS 1988, Miller B K 1993). 

Το πολυπαραγοντικό φάσμα των προδιαθεσι-
κών καταστάσεων συμπληρώνουν η εγκυμοσύνη, 
η παχυσαρκία και η επαγγελματική απασχόληση, 
ενώ λιγότερο συχνές παράμετροι είναι το κάπνι-
σμα, το αλκοόλ και η κατανάλωση καφέ (Νathan 
και συν 1996). Το ΣΚΣ συνήθως εμφανίζεται στο 
3ο τρίμηνο της κύησης, από 25-50%, αφορά και 
στα δύο χέρια και υποχωρεί αυτόματα κατά την 
περιγεννητική περίοδο (Stolp - Smith και συν 
1998, Turgut 2001, Padua και συν 2002). Οι πα-
χύσαρκοι έχουν 3, 5 –4, 1 φορές περισσότερη πι-
θανότητα να αναπτύξουν Σ.Κ.Σ. (Nathan και συν 
1992, Vessey και συν 1990, Karpitskaya και συν 
2002). Μια μελέτη από τη Γαλλία αμφισβητεί την 
παράμετρο (Leclere και συν 1998). Η επαγγελμα-
τική απασχόληση ως παράγοντας κινδύνου με-
λετήθηκε όσο καμιά άλλη και στην πλειονότητα 
των αναφορών ενοχοποιείται σταθερά. 

Το 1996 σε μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη 
290337 εργατών από τις ΗΠΑ, οι μισοί έχασαν 
15 μέρες εργασίας εξ αιτίας του ΣΚΣ και 5 μέρες 
από άλλες παθήσεις (Panzone και συν 1996, Mc 
Diarmont και συν 2000). Το ΣΚΣ εμφανιζόταν 
σε χειρόνακτες 1, 6%, σε μη χειρόνακτες 0, 7% 
(Τhomsen και συν 2002). Από τη Σκανδιναβία οι 
σκιέρ έχουν Σ.Κ.Σ. σε 15%, ενώ στο γενικό πλη-
θυσμό 3, 1% (Βarnhart και συν 1991, Nakasado 
και συν 2003).

Σε μια μεγάλη σειρά από τη Μεγάλη Βρετανία 
αμφισβητείται η χειρονακτική εργασία ως αιτία 
του συνδρόμου σε μέσης ηλικίας άτομα.  Έτσι:

α) 220/105/έτος χωρίς χειρονακτική εργασία 
82% χειρουργήθηκαν.

β) 122/105/έτος με χειρονακτική εργασία 67% 
χειρουργήθηκαν.

γ) 129/105/έτος δεν εργάζονται, 58% χειρουργή-
θηκαν (Kasdan και συν 1994, Dias και συν 2004). 
Αντίθετα σε μελέτες από τις ΗΠΑ, τονίζεται η 
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Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα – επιδημιολογία –
επιπλοκές

Πίνακας 7: Ελάσσονες επιπλοκές με επιτυχή αντιμετώπιση

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα – επιδημιολογία –
επάνοδος στην εργασία

Πίνακας 8: 2 στους 3 ασθενείς επανήλθαν στην εργασία 
τους σε 15 μέρες

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα – επιδημιολογία –
απασχόληση

Πίνακας 9: Υπεροχή των ατόμων που καταπονούν και κατα-
πονούσαν τα χέρια τους

Σειρά 1
Σειρά 2

Οικιακά

Συνταξιούχοι

Άλλες
εργασίες

Εργάτες

Αγρότες
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προέλευση ασθενών με ΣΚΣ από αγροτικές και 
βιομηχανικές ζώνες (Perkins και συν 2002).

Eπί πλέον υπάρχουν αναφορές που συσχετί-
ζουν την εμφάνιση του συνδρόμου με μεγαλύτερη 
συχνότητα σε πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας 
με αμφοτερόπλευρη προσβολή σε σχέση με μο-
νόπλευρη ή καθόλου προσβολή (Ρadecki P 1994, 
Alford και συν 2004).

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφί-
ας και τις δικές μας παρατηρήσεις προκύπτουν τα 
εξής: 

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται σε μεσήλι-
κες γυναίκες με συνοδά συστηματικά νοσήματα.

Η χρονιότητα των συμπτωμάτων και η ηλικία 
είναι δυσμενείς παράγοντες πρόγνωσης.

Πιο ευάλωτες είναι οι ομάδες πληθυσμού που 
καταπονούν τα χέρια τους (αγρότες-εργάτες).

Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία αποτελούν τη 
βάση καλής πρόγνωσης και της αποτροπής των 
επιπλοκών.

Αbstract

Carpal tunnel syndrome
Papageorgiou K., Tsiaras G., Papageorgiou I., Lia-
kos Th.

62 carpal tunnel syndromes were studied on 45 
patients and treated surgically during the years 
2001-2002. The results were evaluated with epide-
miological parameters such as age, sex, chronicity of 
symptoms, associated diseases and profession.The 
age varied from 32 to 79 years, the female predomi-
nated, the seventh decade and the right side. To 20  
cases the syndrome was unilateral, 11 had associ-
ated disease and 10 were up to 60 years of age. The 
preoperative chronicity of symptoms varied from 2 
to 8 years and patients over 60 years had the worst 
prognosis. 2/3 of patients had some associated dis-
ease and lived in rural areas. The symptoms were 
improved to 40/45 pts. The 33/45 had good grasp-
ing capacity. Recurrence occured to 2 patients and 

the 2/3 of all returned in their work in 15 -20 days. 
According to our observations and the literature we 
conclude: Serious incidence was observed in women 
of middle age with associated disease. The chronic-
ity of symptoms and age are parameters of bad 
prognosis.  More vulnerable are parts of population 
who overuse their hands (Farmers and workmen). 
The early diagnosis and treatment to young patients 
are the most reliable parameters of good prognosis, 
quick return to work and prevention of complica-
tions.

Key words: carpal tunnel, median nerve, epidemics
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