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Περίληψη

Τα περιμηνοειδή εξαρθρήματα ή κατάγματα εξαρθρή-
ματα είναι κακώσεις που προκύπτουν συνήθως ως αποτέλεσμα 
κακώσεων μεγάλης κινητικής ενεργείας, κατά τις οποίες ασκείται 
αξονική καταπόνηση στον καρπό που βρίσκεται σε υπερέκταση, 
ωλένια απόκλιση και μεσοκαρπίου υπτιασμού. Η πρώιμη θερα-
πεία των περιμηνοειδών κακώσεων είναι απαραίτητη για την 
βελτιστοποίηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων από κλινικής 
απόψεως. Αν και η κλειστή συντηρητική θεραπεία είναι αυτή που 
συχνότερα αναφέρεται για την αντιμετώπιση αυτών των κακώσε-
ων, η τρέχουσα αντίληψη είναι ότι η ευθυγράμμιση της ανατομι-
κής αποκατάστασης με παρεμβατικά μέσα παρέχει καλύτερα απο-
τελέσματα. Η συνδυασμένη ραχιαία και παλαμιαία προσπέλαση 
παρέχει τα πλεονεκτήματα και των δύο προσπελάσεων και είναι η 
προτιμώμενη μέθοδος από τους συγγραφείς, επειδή επιτρέπει την 
αποκατάσταση όλων των στοιχείων που μετέχουν στην κάκωση. 
Συζητούνται οι χειρουργικές τεχνικές για την αποκατάσταση της 
ευθυγράμμισης του καρπού και της αποκατάστασης των σκαφο-
μηνοειδών μεσοστέων συνδέσμων. Περιλαμβάνεται η τρέχουσα 
βιβλιογραφία αναφορικά με τη θεραπεία και την πρόγνωση των 
περιμηνοειδών κακώσεων. 
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Εισαγωγή

 Οι περιμηνοειδείς κακώσεις είναι σχετι-
κώς σπάνιες κακώσεις που περιλαμβάνουν το 7% 
όλων των κακώσεων του καρπού (Krause και συν 
2006). Προκύπτουν ως αποτέλεσμα εξάντλησης 
μεγάλου ποσού κινητικής ενεργείας, επί τροχαί-
ων ατυχημάτων, πτώσης από μεγάλο ύψος, αθλη-
μάτων επαφής και πολύ συχνά συνοδεύονται από 
άλλες σημαντικές κακώσεις. Η ορθή διάγνωση 
και η θεραπεία αυτών των κακώσεων είναι απα-
ραίτητη προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή 
κινητικότητα και λειτουργικότητα του καρπού. Η 
έγκαιρη θεραπεία των περιμηνοειδών κακώσεων 
είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν 
οι επιπλοκές της χρόνιας αστάθειας του καρπού 
και η συνακόλουθη μετατραυματική αρθροπά-
θεια που αποτελεί με τη σειρά της επακόλουθο 
μιας διαλάθουσας ή ανεπαρκώς αντιμετωπι-
σθείσης κακώσεως (Herzberg και Forissier 2002, 
Hildebrand και συν 2000). 
 Υπάρχουν ασθενείς που είναι δυνατό να 
παραμεληθούν και να καθυστερήσουν ως προς 
την έναρξη της θεραπείας, ακόμη και δύο έτη 
μετά την κάκωση. Αν και σε κάποιες από αυτές 
τις περιπτώσεις των ασθενών μπορεί να υπάρ-
χει καλή λειτουργικότητα με ελάχιστο άλγος, οι 
ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν άλγος, σύνδρο-
μο καρπιαίου σωλήνα ή ρήξεις τενόντων εκ τρι-
βής των καμπτήρων που οφείλεται στην επαφή 
του με τα εξαρθρωμένα οστάρια (Herzberg και 
συν 2002). 
 Η αποσαφήνιση του μηχανισμού των 
περιμηνοειδών εξαρθρημάτων καταδείχθηκε με 
μελέτες σε πτωματικό υλικό που πραγματοποί-
ησαν οι Mayfield και συν το 1980 (Mayfield και 
συν 1980). Οι συγγραφείς αυτοί κατέδειξαν ότι 
η εφαρμογή αξονικών καταπονήσεων που προ-
καλούν υπερέκταση και ωλένια απόκλιση του 
καρπού, μαζί με μεσοκάρπιο υπτιασμό, αναπα-
ρήγαγε ένα ολόκληρο φάσμα κακώσεων που 
χαρακτήριζε με τον όρο «προϊούσα περιμηνοει-
δής αστάθεια». Οι κακώσεις ποίκιλλαν ανάλογα 
με το βαθμό καταπονήσεων που εφαρμόζονταν, 
υποθέτοντας μάλιστα ότι πρόκειται για ένα φυ-
σικό συνεχές φαινόμενο. Τα τέσσερα στάδια των 

περιμηνοειδών κακώσεων περιγράφηκαν από αυ-
τούς, καθώς οι καρποί υπό εξέταση διασπώνταν 
συνήθως γύρω από το μηνοειδές. Το πρότυπο 
της προϊούσας μηχανικής αστοχίας αρχίζει από 
την κερκιδική πλευρά και μεταφέρεται είτε διά 
οστέινου σώματος του σκαφοειδούς (παράγω-
ντας το διασκαφοειδικό κάταγμα εξάρθρημα) ή 
διά του σκαφομηνοειδούς διαστήματος και επο-
μένως συνδεσμικού συμπλέγματος (SLL) παρά-
γωντας σκαφομηνοειδή διαχωρισμό. Η καταπό-
νηση κατόπιν μεταδίδεται διαδοχικά στο ωλένιο 
και στο ραχιαίο χείλος του καρπού. Στο στάδιο 
Ι, υπάρχει διάσπαση των σκαφομηνοειδών και 
των κερκιδοσκαφοκεφαλωτών συνδέσμων. Στο 
στάδιο ΙΙ, η καταπόνηση προκαλεί διάσπαση της 
μηνοειδοκεφαλωτής διάρθρωσης. Στο στάδιο ΙΙΙ, 
υπάρχει μηχανική αστοχία των μεσοστέων και 
ωλενιοπυραμοειδών συνδέσμων, οπότε ο καρ-
πός αποδομείται γύρω από το μηνοειδές. Τελικά, 
στο στάδιο IV προκαλείται παλαμιαίο εξάρθρημα 
του μηνοειδούς μέσα στον καρπιαίο σωλήνα. Ο 
Mayfield (1980) επίσης κατέδειξε ότι η προοδευ-
τική άσκηση καταπόνησης καταλήγει σε παρα-
γωγή και άλλων καταγμάτων στην περιοχή (στυ-
λοειδούς απόφυσης της κερκίδας, σκαφοειδούς 
ή/και του κεφαλωτού) προ της επελεύσεως του 
εξαρθρήματος του μηνοειδούς, χαρακτηρίζοντάς 
τες «κακώσεις του μείζονος οστεοσυνδεσμικού 
τόξου». Αντιθέτως, μια πιο απότομη εφαρμογή 
της καταπόνηση παρήγαγε αμιγώς συνδεσμικές 
διασπάσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «κακώσεις του 
ελάσσονος οστεοσυνδεσμικού τόξου». 
 Η τυπική κλινική εικόνα του οξέος περι-
μηνοειδούς εξαρθρήματος περιλαμβάνει άλγος 
και διόγκωση γύρω από τον καρπό. Η παραμόρ-
φωση μπορεί να είναι πιο ήπια από το αναμενόμε-
νο. Ο καρπός συνήθως παρεκτοπίζεται ραχιαίως. 
Επί εξαρθρήματος του μηνοειδούς, το μηνοειδές 
μπορεί να παρεκτοπιστεί έτσι ώστε να καταλάβει 
τον καρπιαίο σωλήνα, καθιστώντας απαραίτητη 
τη νευροαγγειακή διερεύνηση ολοκλήρου του 
άνω άκρου. Λαμβάνονται οπισθοπρόσθιες, πλά-
γιες και λοξές ακτινογραφίες του καρπού που 
αποτελούν το κλειδί της διάγνωσης. Οι οπισθο-
πρόσθιες ακτινογραφίες δεικνύουν την διάσπαση 
του φυσιολογικού τόξου του καρπού, που σημαί-
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Εικόνα 1. – a. Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία περιμηνοειδούς κάκωσης ΙΙΙ σταδίου κατά Mayfield δηλαδή διαστυ-
λοειδικό περιμηνοειδές εξάρθρημα του καρπού. b. Η ίδια ακτινογραφία με καταγραφή των γραμμών του Gilula, 

καταδεικνύοντας την παθολογική τριγωνική εμφάνιση του μηνοειδούς και την προβολή του έξω από την κεντρική 
γραμμή. 

Εικόνα 2. – a. Πλάγια ακτινογραφία περιμηνοειδούς κάκωσης ΙΙΙ σταδίου κατά Mayfield. b. Η ίδια ακτινογραφία 
με σχεδιασμό του περιγράμματος του μηνοειδούς, το οποίο είναι ακόμη σε επαφή με το παλαμιαίο χείλος της αρ-

θρικής επιφάνειας της κερκίδας, αλλά με τέλειο εξάρθρημα της μηνοκεφαλωτής άρθρωσης. Πλήρης διάσπαση των 
επαλλήλων “C”των αρθρικών επιφανειών κερκίδας, μηνοειδούς και κεφαλωτού.



νει τη διάσπαση των τόξων του Gilula (εικ. 1). Τα 
τόξα του Gilula σχηματίζονται από τις κεντρικές 
και τις περιφερικές αρθρικές επιφάνειες του κε-
ντρικού στίχου και των περάτων των κεντρικών 
φλοιών του κεφαλωτού, και του αγκιστρωτού 
(Nagle 2000). Οι πλάγιες ακτινογραφίες καταδει-
κνύουν την απώλεια της ευθυγράμμισης μεταξύ 
του κεφαλωτού, του μηνοειδούς και της αρθρικής 
επιφάνειας της κερκίδας (εικ. 2). Οι ακτινογρα-
φίες που γίνονται με άσκηση έλξης μπορεί να 
ενδείκνυνται για τον παραπέρα καθορισμό της 
ακριβής φύσης της κάκωσης. 
 Μετά τη θεμελίωση της διάγνωσης του 
περιμηνοειδούς εξαρθρήματος, η θεραπεία συνί-
σταται στην άμεση ανάταξη με χειρισμούς προ-
κειμένου να επιτευχθεί ανάταξη και ακινητοποί-
ηση. Η ανάταξη συνήθως γίνεται με τον ασθενή 
υπό ενδοφλέβια γενική αναισθησία. Στο άνω 
άκρο κατ’ αρχήν ασκείται έλξη κατά τον διαμήκη 
άξονα. Με τον καρπό σε έκταση και διατήρηση 
της έλξης, ο αντίχειρας του διενεργούντος την 

ανάταξη τίθεται παλαμιαίως και πιέζει το μηνοει-
δές στον αντίστοιχα σχηματιζόμενο βόθρο. Κατά 
τον ίδιο χρόνο, ο καρπός φέρεται προοδευτικώς 
σε κάμψη προς διατήρηση της θέσης του μηνο-
ειδούς (Garcia-Elias 1999). Η αποτυχία επίτευξης 
ανάταξης με κλειστά μέσα συνήθως σημαίνει την 
παρεμβολή μαλακών μορίων προερχομένων από 
τον παλαμιαίο θύλακο και απαιτεί ανοικτή ανά-
ταξη.

Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης και άλ-
λες θεραπευτικές επιλογές. 

 Αν και η κλειστή ανάταξη και η ακινητο-
ποίηση ιστορικώς έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να 
αποτελέσει οριστική θεραπεία των περιμηνοει-
δών κακώσεων (Adkison 1982), η τρέχουσα άπο-
ψη είναι ότι η ανατομική ανάταξη των τραυματι-
σμένων καρπών είναι δύσκολο να διατηρηθεί με 
συντηρητικά μέσα. Έτσι λοιπόν, τα οξέα περιμη-
νοειδή εξαρθρήματα και κατάγματα εξαρθρήμα-
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Εικόνα 3. - Κλινική και ακτινολογική εικόνα του ασθενούς με ανοικτό περιμηνοειδές διασκαφοειδικό κάταγμα – 
εξάρθρημα του καρπού μετά πτώση από πολύ μεγάλο ύψος. Πρέπει να σημειώσουμε την φαινομενική ακεραιότητα 
της κερκιδομηνοειδούς, το τέλειο εξάρθρημα της μηνοειδοκεφαλωτής άρθρωσης και τα αποσπαστικά κατάγματα 

που συνοδεύουν τις διαρρήξεις των συνδέσμων του ραχιαίου συνδεσμικού συστήματος του καρπού. Ο ασθενής 
οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο προς οριστική αντιμετώπιση της κάκωσης.



τα θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο χειρουργι-
κής διερεύνησης και σταθεροποίησης. Υπάρχουν 
πολλές μελέτες που δείχνουν ότι οι σύνθετες με-
σοκάρπιες ανατομικές σχέσεις είναι δύσκολο να 
συγκρατηθούν με μόνη την κλειστή ανάταξη και 
ακινητοποίηση (Adkison 1982, Apergis και συν 
1997). Υπάρχουν συγκριτικές μελέτες περιμηνο-
ειδών κακώσεων που αντιμετωπίστηκαν συντη-
ρητικά σε σχέση με εκείνες που αντιμετωπίστη-
καν με εγχειρητική σταθεροποίηση. Οι Apergis 
και συν (1997) χρησιμοποίησαν ένα σύστημα 
βαθμονόμησης αποτελεσμάτων που βασίστηκε 
στο άλγος, το επάγγελμα, το εύρος κίνησης και 
τη συλληπτήρια ισχύ προς σύγκριση των της συ-
ντηρητικής έναντι της χειρουργικής θεραπείας. 
Στην ομάδα της συντηρητικής αντιμετώπισης 
τα αποτελέσματα ήταν καλά σε 3 ασθενείς και 
πτωχά σε 5, ενώ σε ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε πρώιμη εγχειρητική ανάταξη τα αποτελέσματα 
ήταν σε 4 εξαιρετικά, σε 9 καλά και σε 7 ανεκτά 
ή πτωχά (Apergis και συν 1997). Η ανεπαρκής 
ανάταξη των οσταρίων του καρπού κατά τη θε-
ραπεία περιμηνοειδών εξαρθρημάτων έχει δειχθεί 
ότι σχετίζεται με χρόνια αστάθεια του καρπού, 
μετατραυματική αρθροπάθεια με επίμονο άλγος, 
σκαφομηνοειδή καθίζηση και απώλεια της λει-
τουργικότητας (Campbell και συν 1965, White και 
Omer 1984). Η ανοικτή ανάταξη επιτρέπει άμε-
ση επισκόπηση των στοιχείων της κάκωσης και 
καθιστά την ανατομική ανάταξη πιο εφικτή. Για 
τους λόγους αυτούς, η ανοικτή ανάταξη και εσω-

τερική συγκράτηση αποτελεί την προτεινόμενη 
σήμερα μέθοδο θεραπείας για όλες τις πρόσφα-
τες περιμηνοειδείς κακώσεις. Οι ανοικτές περιμη-
νοειδείς κακώσεις αποτελούν ούτως επείγουσα 
κατάσταση στην ορθοπαιδική και οι ασθενείς 
πρέπει να οδηγηθούν επειγόντως στο χειρουρ-
γείο προς διενέργεια μηχανικού και χειρουργικού 
καθαρισμού ακολουθούμενη από αποκατάσταση 
των στοιχείων της κάκωσης (εικ. 3). Η πρόγνωση 
των κλειστών κακώσεων επειδή προέρχονται από 
εξάντληση μικρότερης βίας με ταυτόχρονη δια-
τήρηση περισσοτέρων μαλακών μορίων φαίνεται 
ότι είναι καλύτερη. 
 Παρά την ομόγνωμη άποψη, ότι η ανοι-
κτή ανάταξη και εσωτερική συγκράτηση αποτε-
λεί θεραπεία εκλογής για την αποκατάσταση των 
οσταρίων του καρπού σε οξείες περιμηνοειδείς 
κακώσεις (Herzberg 2000, Kailu και συν 2009), 
η ιδεώδης χειρουργική προσπέλαση αποτελεί 
αντικείμενο λιγότερο κοινά αποδεκτό. Υπάρχουν 
τρεις βασικοί τρόποι χειρουργικής προσπέλασης 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: η παλαμιαία, 
η ραχιαία και ο συνδυασμός και των δύο.
 Η παλαμιαία ή η ραχιαία προσπέλαση 
χρησιμοποιείται τυπικά για την ανάταξη του μη-
νοειδούς και τη διατομή του εγκαρσίου συνδέ-
σμου του καρπού. Επιπροσθέτως, η παλαμιαία 
προσπέλαση επιτρέπει την άμεση προσπέλαση επί 
των θυλακικών στοιχείων του χώρου του Poirier. 
Η παλαμιαία προσπέλαση μπορεί επίσης να απο-
δειχθεί χρήσιμη για την αποκατάσταση των παλα-
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 Εικόνα 4. – Κλινική εικόνα του σύνθετου ανοικτού εξαρθρήματος με κάταγμα του περιφερικού πέρατος της 
κερκίδας και του σκαφοειδούς του δεξιού καρπού και άμεση μετεγχειρητική ακτινογραφία της αντιμετώπισης της 

κάκωσης με συνδυασμένη προσπέλαση και εφαρμογή συσκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης πηχεοκαρπικής. 
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μιαίων μηνοπυραμοειδών συνδέσμων (LT) και με-
ρικώς και των παλαμιαίων σκαφομηνοειδών (SL), 
αν και οι ισχυρότεροι τέτοιοι είναι προσπελάσιμη 
ραχιαίως. Η ραχιαία προσπέλαση παρέχει καλύτε-
ρη προσπέλαση των μεσοστέων σκαφομηνοειδών 
(SLIL) συνδέσμων, οι οποίοι θεωρείται ότι αποτε-
λούν και τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμων καλών αποτελεσμάτων (Moran 
και συν 2006). Επιπροσθέτως, τόσο το σκαφοει-
δές όσο και άλλοι σχηματισμοί μπορούν επίσης 
να προσπελασθούν από τη ραχιαία προσπέλαση. 
Ο συνδυασμός και των δύο παρέχει όλα τα πλε-
ονεκτήματα και των δύο και αποτελεί την προτι-
μώμενη μέθοδο των συγγραφέων επειδή παρέχει 
τη δυνατότητα ελέγχου όλων των εμπλεκόμενων 
στοιχείων στην κάκωση. 
 Υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα κά-
κωσης που όλα δεν είναι δυνατό να αντιμετω-
πίζονται με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική συ-
γκράτηση. Τα κατάγματα του κάτω πέρατος της 
κερκίδας, που συχνά συνοδεύουν τις κακώσεις 
του καρπού, αλλά και οι βαριές κακώσεις των 
μαλακών μορίων και των συνδέσμων συνήθως 

απαιτούν τη χρησιμοποίηση συσκευών εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης που γεφυρώνουν το χέρι και 
το αντιβράχιο προς επίτευξη επιπρόσθετης στα-
θεροποίησης (εικ. 4). Η εκτομή του κεντρικού 
στοίχου των οσταρίων του καρπού και η εκτο-
μή του σκαφοειδούς με ταυτόχρονη αρθροδε-
σία τεσσάρων γωνιών συνήθως επιφυλάσσονται 
για τα παραμελημένα ή τα χρόνια περιμηνοειδή 
εξαρθρήματα. 

Προτεινόμενες χειρουργικές τεχνικές
 
 Το άνω άκρο προετοιμάζεται και ενδύε-
ται στο τραπέζι επεμβάσεων επί του άνω άκρου 
με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Γενικώς, επί οξέων 
περιμηνοειδών εξαρθρημάτων η επέμβαση αρχί-
ζει με παλαμιαία προσπέλαση για την ανάταξη 
του μηνοειδούς και για τη διατομή του εγκαρσίου 
συνδέσμου του καρπού. Μια εκτεταμένη προσπέ-
λαση προς διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνος επι-
τρέπει επίσης προσπέλαση στο περιφερικό πέρας 
της κερκίδας μέχρι 2-3 εκ. κεντρικότερα της κα-
μπτικής πτυχής του καρπού επ’ ευθείας με το ωλέ-

Εικόνα 5. – Διεγχειρητική φωτογραφία που δείχνει την παλαμιαία προσπέλαση για την ανάταξη και αποκατάσταση 
περιμηνοειδούς κάκωσης του καρπού. Σημειώνουμε την επιμήκη διάνοιξη του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού και 
το περιεχόμενο του καρπιαίου σωλήνα περιλαμβανομένου και του μέσου νεύρου, το οποίο παρεκτοπίζεται ωλενίως, 

όπως δείχνει το μικρό τόξο. Απεικονίζεται επίσης το εξαρθρωμένο εντός του καρπιαίου σωλήνα μηνοειδές, όπως 
δείχνει το μεγάλο τόξο. 
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νιο χείλος του τένοντα του μακρού παλαμικού. Η 
τομή φέρεται υπό γωνία ωλενίως παραλλήλως 
της καμπτικής πτυχής του καρπού προς αποφυγή 
του παλαμιαίου δερματικού κλάδου του μέσου 
νεύρου και καταλήγει κατά το περιφερικό χείλος 
του εγκαρσίου συνδέσμου του καρπού (TCL) στο 
μέσο της παλάμης. Ο εγκάρσιος σύνδεσμος του 
καρπού και η εν τω βάθει περιτονία του πήχη δια-
νοίγονται επιμήκως προς διάνοιξη του καρπιαίου 
σωλήνα. Οι τένοντες των καμπτήρων και το μέσο 
νεύρο παρεκτοπίζονται προς αποκάλυψη του μη-

νοειδούς εντός του καρπιαίου σωλήνα (εικ. 5). Το 
μηνοειδές ανατάσσεται κατά τον ίδιο τρόπο που 
περιγράφεται για την κλειστή ανάταξη αλλά με 
άσκηση άμεσης πίεσης επί του ιδίου του οστού. 
Πολλές φορές, η ανάταξη του μηνοειδούς απαιτεί 
απομάκρυνση των ρακών των θυλακοσυνδεσμι-
κών στοιχείων. Μετά την ανάταξη, τα υπολείμμα-
τα των παλαμιαίων θυλακοσυνδεσμικών στοιχεί-
ων αποκαθίστανται με ράμματα 3-0 ή 4-0 για την 
αποτροπή του επανεξαρθρήματος κατά τις επό-
μενες εγχειρητικές ενέργειες.

Εικόνα 6. – Παρασκευή και διάνοιξη του πρώτου ραχιαίου διαμερίσματος του καρπού για την επίτευξη ραχιαίας 
προσπέλασης. 

Εικόνα 7. - Διεγχειρητική φωτογραφία που δείχνει τη ραχιαία προσπέλαση για την αντιμετώπιση περιμηνοειδούς 
κάκωσης. Σημειώνεται η ανάταξη του μηνοειδούς (L), αλλά υπάρχει ακόμη ραχιαία διαμεσο- οσταριακή αστάθεια 
(DISI) του τραυματισμένου καρπού. Το ραχιαίο τμήμα του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου (SLIL) που έχει αποσπα-
σθεί από το μηνοειδές και παραμένει ακέραιο προς το σκαφοειδές (S), σημειώνεται με το τόξο. Αποκαλύπτονται 

επίσης το κεφαλωτό (C) και το πυραμοειδές (T). 
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 Ακολουθεί η επικέντρωση του ενδιαφέ-
ροντος στη ραχιαία πλευρά του καρπού. Η ρα-
χιαία προσπέλαση περιλαμβάνει επιμήκη τομή 
κατά το διαμήκη άξονα του φύματος του Lister. 
Η τομή φέρεται εν τω βάθει μέχρι τον καθεκτι-
κό σύνδεσμο των εκτεινόντων, με ταυτόχρονη 
δημιουργία κερκιδικού και ωλενίου κρημνού. Ο 
καθεκτικός σύνδεσμος διατέμνεται επ’ ευθείας με 
το τρίτο ραχιαίο διαμέρισμα και ο τένοντας του 
μακρού εκτείνοντα του αντίχειρα (EPL) εξελκεί-
ται κερκιδικώς (εικ. 6). Το δεύτερο και το τέταρτο 
ραχιαίο διαμέρισμα ανασπώνται μέχρι το ραχιαίο 
θυλακο. Πολύ συχνά ανακαλύπτεται ρήξη κατά 
τη ραχιαία μοίρα του θυλάκου με ταυτόχρονη 
απόσπαση του ραχιαίου κερκιδοκαρπικού συν-
δέσμου (DRC) που αποσπάται από την κερκίδα. 
Ανάλογα με το μέγεθος της θυλακικής ρήξης, η 
θυλακοτομή επεκτείνεται είτε επιμήκως ή κατά 

μήκος των ινών των ραχιαίων μεσοκαρπίων συν-
δέσμων (DIG), ως μια θυλακοτομή που σέβεται 
τα συνδεσμικά στοιχεία (Garcia-Elias 1999) (εικ. 
6 και 7). Στο σημείο αυτό γίνεται επιθεώρηση 
των αρθρικών επιφανειών των οσταρίων του 
καρπού και απευθείας εκτίμηση του προτύπου 
της κάκωσης. Ανευρίσκονται και αφαιρούνται 
μικρά οστεοχόνδρινα ή/και οστικά τεμάχια από 
την άρθρωση. Εισάγονται βελόνες Kirschner 
προς το σκαφοειδές και το μηνοειδές που μπο-
ρούν να χρησιμοποιούνται ως “joy sticks” για τη 
διόρθωση της διαμεσο- οσταριακής τμηματικής 
αστάθειας (DISI εν προκειμένω). Αυτό συνήθως 
σημαίνει τη διόρθωση της καμπτικής θέσης του 
σκαφοειδούς και της εκτατικής θέσης του μη-
νοειδούς, πετυχαίνοντας έτσι τη σύγκλειση της 
σκαφομηνοειδούς διάστασης. Στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, η μεσοκάρπια και η μηνοει-

Εικόνα 8. - Διεγχειρητική ακτινοσκοπική εικόνα που δείχνει τις θέσεις των βελονών Kirschner. Διεκβολή διαρθρι-
κής βελόνης Kirschner από την κερκίδα προς το μηνοειδές για την άμεση πρόσκτηση σταθερότητας της κερκιδο-
μηνοειδούς. Η βελόνη μπορεί να αφαιρεθεί μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων επανορθωτικών ενεργειών ή να 
αφεθεί η αφαίρεσή της για αργότερα. Παρόλα αυτά θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του τις επιπλοκές της λοίμω-

ξης διά των οπών των βελονών, τη χονδρόλυση και τη θραύση των υλικών εάν αφεθούν.
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δοπυραμοειδής (LT) άρθρωση ανατάσσονται με 
ταυτόχρονη διατήρηση των σχέσεών τους. 
 Πριν από την αποκατάσταση του σκαφο-
μηνοειδούς συνδεσμικού συστήματος, διενεργεί-
ται διαμεσοκάρπια συγκράτηση των οσταρίων με 
βελόνες Kirschner προς διατήρηση των σχέσεων 
των οσταρίων του καρπού. Απαιτούνται συνήθως 
τρεις βελόνες Kirschner (0.045 or 0.062 in.) που 
εισάγονται από το κερκιδικό χείλος του καρπού 
ακριβώς περιφερικώς της στυλοειδούς απόφυ-
σης της κερκίδας. Χρησιμοποιούνται δύο για τη 
σταθεροποίηση του σκαφοειδούς στο μηνοει-
δές, άλλη μία για τη συγκράτηση του περιφερι-
κού πόλου του σκαφοειδούς στο κεφαλωτό για 
να αποφευχθεί η παλαμιαία παρεκτόπιση του 
σκαφοειδούς. Η μηνοειδοπυραμοειδής άρθρω-
ση συγκρατείται με βελόνες που εισάγονται από 
την ωλένια πλευρά του καρπού από ένα σημείο 
ραχιαίως του πισοειδούς, σκοπεύοντας ελα-
φρώς κεντρικώς. Η επικέντρωση του καρπού 
και η θέση των βελονών Kirschner ελέγχονται 

ακτινοσκοπικώς. Προσοχή δίνεται στο σκαφο-
μηνοειδές συνδεσμικό σύστημα SLIL). Αυτοί οι 
σύνδεσμοι συνήθως αποσπώνται από τα οστά-
ρια, είτε από το σκαφοειδές είτε το μηνοειδές και 
συνήθως δε ρήγνυνται κατά τη μεσότητά τους. 
Η οστέινη κοίτη παρασκευάζεται με την απομά-
κρυνση των παρεμβαλλομένων μαλακών μορίων 
με ταυτόχρονη δημιουργία μιας αιμάσσουσας 
επιφάνειας. Τίθενται μία ή δύο διοστικές ραφές 
ή άγκυρες προς αποκατάσταση της ραχιαίας μοί-
ρας του συνδέσμου. Όλα τα οστεοχόνδρινα τεμά-
χια που μπορεί να βρίσκονται επί του συνδέσμου 
προστατεύονται και ενσωματώνονται στην απο-
κατάσταση για καλύτερη διατήρηση της συρρα-
φής και μεγαλύτερα ποσοστά επούλωσης. 
 Η τομή για τη διενέργεια θυλακοτομής 
συμπλησιάζεται με απορροφήσιμα διακεκομμένα 
ράμματα 3-0 ή 4-0. Εάν ο ραχιαίος κερκιδοκαρ-
πικός σύνδεσμος (DRC) έχει αποσπασθεί από το 
περιφερικό πέρας της κερκίδας, αποκαθίσταται με 
διοστικές άγκυρες που τίθενται κατά μήκος του 

Εικόνα 9. – Οπισθοπρόσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες με τυπική διεκβολή βελονών Kirschner για τη συγκράτηση 
της ανάταξης των οσταρίων του καρπού επί περιμηνοειδών κακώσεων. Χρήση αγκυρών για την καθήλωση του 

ραχιαίου σκαφομηνοειδικού συνδεσμικού συμπλέγματος SLIL.
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ραχιαίου χείλους του κάτω πέρατος της κερκίδας. 
Ακολουθεί η αποκατάσταση του ραχιαίου καθεκτι-
κού συνδέσμου, με το μακρό εκτείνοντα του αντί-
χειρα να παραμένει στην υποδόρια στοιβάδα. Το 
δέρμα συγκλείεται με ράμματα νάιλον. Τα πέρατα 
των βελονών Kirschner αφήνονται εκτός του δέρ-
ματος ή ενταφιάζονται κάτω από αυτό. Εφαρμόζε-
ται γύψινος νάρθηκας με τον καρπό και το αντι-
βράχιο σε ουδέτερη θέση. 
 Αμέσως μετεγχειρητικώς αρχίζουν οι κι-
νήσεις των δακτύλων. Ο καρπός, το αντιβράχιο 
και ο αγκώνας ακινητοποιούνται επί 3-4 εβδομά-
δες. Ακολουθεί εφαρμογή λειτουργικού κηδεμόνα 
για την κινητοποίηση του αγκώνα σε κάμψη και 
έκταση με αποτροπή του πρηνισμού και υπτιασμού 
του αντιβραχίου. Η ακινητοποίηση και οι βελόνες 
Kirschner αφαιρούνται σε 10 εβδομάδες και ακο-
λουθεί κινησιοθεραπεία του καρπού και του αγκώ-
να.

Tips and Tricks

 Δυσκολία στην επίτευξη ανάταξης των 
οσταρίων του καρπού. Πολλές φορές η αποκατά-
σταση φυσιολογικών σχέσεων μεταξύ των οστα-
ρίων του καρπού φαίνεται αδύνατη ακόμη και με 
τη βοήθεια “joysticks”. Μερικώς το πρόβλημα 
μπορεί να οφείλεται στην κακή τοποθέτηση των 
βελονών. Το μυστικό της καλής ανάταξης είναι η 
μερική ανάταξη του σκαφομηνοειδούς (SL) δια-
στήματος ακολουθούμενη από καλύτερη τοποθέ-
τηση των βελονών προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η ανάταξη. Σε άλλες περιπτώσεις, η απώλεια της 
θυλακικής και συνδεσμικής πρόσφυσης στο πε-
ριφερικό πέρας της κερκίδας προκαλεί μεγάλη 
αστάθεια στον καρπό. Στις περιπτώσεις αυτές, 
όπου το σκαφοειδές και το μηνοειδές δεν επα-
νέρχονται στη φυσιολογική τους θέση σε σχέση 
προς το περιφερικό πέρας της κερκίδας ταυτο-
χρόνως (εκτός από τη διαχείριση με τις οδηγούς 
βελόνες, είναι καλό να χρησιμοποιούνται βελό-
νες Kirschner) για την προσωρινή συγκράτηση 
της μηνοειδοκερκιδικής άρθρωσης (εικ. 8). Αυ-
τός ο χειρισμός ελαττώνει την μονοκόμματη κί-
νηση του καρπού ως ένα σώμα και διευκολύνει 
τα υπόλοιπα οστάρια του καρπού προς το σταθε-

ρό σε σχέση με την κερκίδα μηνοειδές. Η μηνο-
ειδοκερκιδική βελόνα αφαιρείται ή αφήνεται για 
να προσδώσει περαιτέρω σταθερότητα. Παρόλα 
αυτά, ο αυξημένος κίνδυνος της χαλάρωσης των 
υλικών, η χονδρόλυση και η αστοχία των υλικών 
πρέπει πάντοτε να είναι υπόψη μας κατά την δι-
εκβολή βελονών διά της μηνοειδοκερκιδικής άρ-
θρωσης. 

 Αδυναμία αποκατάστασης του σκαφο-
μηνοειδούς συνδέσμου. Αν και ο ακρογωνιαίος 
λίθος για την επίτευξη ενός καλού αποτελέσμα-
τος μπορεί να είναι η καλή αποκατάσταση ενός 
σταθερού σκαφομηνοειδούς διαστήματος, πολ-
λές φορές το σκαφομηνοειδές συνδεσμικό σύ-
μπλεγμα (SLIL) έχει υποστεί ρήξη κατά τέτοιο 
τρόπο που δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί 
με ασφάλεια. Όταν ήμαστε ενώπιον μιας τέτοιας 
κατάστασης, απογυμνώνεται ο χόνδρος από το 
σκαφομηνοειδή σύνδεσμο (με τον τρόπο που 
προτείνουν οι Rosenwasser και συν (1997) προκει-
μένου να επαχθεί κάποιου βαθμού σταθερότητα 
με την επίτευξη χονδρόδεσης. Αυτός ο χειρισμός 
διενεργείται προ της διεκβολής διά της κερκιδο-
καρπικής σταθεροποιητικής βελόνης (εικ. 9). Επι-
μένουμε στην προσπάθεια ανάσπασης των υπο-
λειμμάτων του σκαφομηνοειδούς συνδεσμικού 
συμπλέγματος (SLIL) όσο το δυνατό καλύτερα, 
αλλά η σκαφομηνοειδής σταθερότητα ενισχύεται 
με τη διενέργεια μιας ραχιαίας καψουλόδεσης. 
Δημιουργείται ένας κρημνός εύρους 3-5-mm, 
αφήνοντας τα μαλακά μόρια προσκολλημένα 
στον περιφερικό πόλο του σκαφοειδούς. Το 
κεντρικό του πέρας στη συνέχεια συρράπτεται 
στη ραχιαία μοίρα του μηνοειδούς με διοστικές 
άγκυρες. Εναλλακτικώς, το σκαφομηνοειδές 
διάστημα μπορεί να συγκλεισθεί ταυτοχρόνως 
προς την ανάταξη και σε συνδυασμό με τις άλ-
λες παρεμβάσεις επί του σκαφοειδούς και του 
μηνοειδούς (Rosenwasser και συν 1997). Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν επίσης βιοαπορροφήσι-
μες βελόνες ή βίδες για τη σταθεροποίηση του 
σκαφομηνοειδούς διαστήματος, παρόλο που 
αυτά δεν είναι τόσο μηχανικώς επαρκή όσο τα 
μεταλλικά υλικά. Παρά ταύτα είναι πιθανό ότι 
οι δυνάμεις που απαιτούνται για τη αποσταθε-
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ροποίηση των βιοαπορροφησίμων υλικών (Weil 
και συν 2006).
 

 Διασκαφοειδικό περιμηνοειδές εξάρ-
θρημα του καρπού. Στα στάδιο IV των δια-
σκαφοειδικών περιμηνοειδών κακώσεων, ο κε-
ντρικός πόλος του σκαφοειδούς εξαρθρώνεται 
με το μηνοειδές εντός του καρπιαίου σωλήνος. 
Η ανάταξη μπορεί να απαιτήσει διεύρυνση της 
ρήξης κατά την παλαμιαία μοίρα του θυλάκου. 
Ακολουθεί εισαγωγή κοχλιών στερουμένων 
κεφαλής υλικών δηλαδή χαμηλού προφίλ, συ-
νήθως από κεντρικά προς περιφερικά διά του 
διαμήκους άξονος του οστού. Πολύ συχνά, 
ανευρίσκεται διάταση του σκαφομηνοειδούς 
συνδεσμικού συμπλέγματος (SLIL) παρά την 
παρουσία του κατάγματος του σκαφοειδούς. 
Στις περιπτώσεις αυτές το σκαφομηνοειδές 
διάστημα συγκρατείται με βελόνες μαζί με το 
κάταγμα του σκαφοειδούς. Η μεσοκάρπια άρ-
θρωση (και συγκεκριμένα η σκαφοειδοκεφα-
λωτή) όπως και η σκαφοειδοπυραμοειδής (LT) 
συγκρατούνται με τον ίδιο τρόπο.

Παγίδες και τρόποι αποφυγής τους

 Καθυστέρηση της διάγνωσης. Η μεγα-
λύτερη παγίδα κατά την αντιμετώπιση περιμη-
νοειδών κακώσεων του καρπού είναι η καθυ-
στέρηση ή η αδυναμία θέσης της διάγνωσης. Ο 
ασθενής μπορεί να φέρει πολλές φορές απει-
λούσες τη ζωή του συνοδές κακώσεις, οι οποίες 
αποκλείουν την επαρκή διαγνωστική – απεικο-
νιστική διαδικασία και θεραπευτική διαδικασία 
επί των κακώσεων των άκρων. Σε άλλες περι-
πτώσεις τα εξαρθρήματα διαλάθουν της διά-
γνωσης επειδή οι ακτινογραφίες αναγιγνώσκο-
νται από άπειρους διαγνώστες. Η απάντηση 
στα ενδεχόμενα αυτά είναι η απόκτηση επαρ-
κών ακτινογραφιών (οπισθοπροσθίων, πλαγίων 
και λοξών) και παρατήρηση των τόξων και γω-
νιών μεταξύ των οσταρίων του καρπού. Με την 
εξαίρεση των νέων ατόμων ηλικίας κάτω από 30 
ετών, η αντιμετώπιση των παραμελημένων πε-
ριμηνοειδών πάνω από 4 εβδομάδες κακώσεων 

είναι ζήτημα σωστικών και όχι πλήρως επανορ-
θωτικών επεμβάσεων, τούτου οφειλομένου στα 
πτωχά αποτελέσματα από την καθυστερημένη 
επανορθωτική αντιμετώπιση.
 Λοίμωξη διά των οπών διεκβολής των 
βελονών και Σηπτική Αρθρίτιδα. Οι διαδερ-
μικές βελόνες πολλές φορές αφήνονται εκτός 
του τραύματος και υπόκεινται στην πιθανότητα 
επιγενούς λοίμωξης, επειδή η διατήρησή τους 
απαιτείται επί μακρό χρονικό διάστημα, τόσο 
όσο και 10 εβδομάδων και μάλιστα κάτω από 
υλικά ακινητοποίησης, όπως είναι γύψοι και 
αυστηροί νάρθηκες. Έχουν αναφερθεί λίγες πε-
ριπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας και οστεομυελί-
τιδας. Η λύση είναι ο ενταφιασμός των περά-
των των βελονών Kirschner κάτω από το δέρμα 
σε ασθενείς, στους οποίους υπάρχει υπόνοια 
κακής διαχείρισής τους. Βέβαια, το να μείνουν 
οι βελόνες έξω από το δέρμα σημαίνει μια επέμ-
βαση λιγότερη αλλά απαιτεί στενότερη παρα-
κολούθηση. 

Συζήτηση

 Καθώς έχει υπάρξει σημαντική επέκτα-
ση των γνώσεών μας, των σχετικών με τους μη-
χανισμούς και με την παθολογική φυσιολογία 
των περιμηνοειδών κακώσεων, οι αλγόριθμοι 
αντιμετώπισης αυτών των κακώσεων έχουν εξε-
λιχθεί. Η παραδοσιακή άποψη ότι οι κακώσεις 
αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κλει-
στές μεθόδους και μόνο έχει πρακτικώς εγκα-
ταλειφθεί. Σήμερα, πρακτικώς όλες οι περιμη-
νοειδείς κακώσεις αντιμετωπίζονται με κάποια 
μορφή παρεμβατικής θεραπείας. Οι Apergis 
και συν (1997) συνέκριναν τα αποτελέσματα 
που λαμβάνονταν με κλειστές μεθόδους ένα-
ντι εκείνων που λαμβάνονταν με εγχειρητικές 
επί ασθενών με περιμηνοειδή εξαρθρήματα και 
κατέδειξαν ότι όλοι οι ασθενείς που αντιμετω-
πίστηκαν συντηρητικώς εμφάνισαν πτωχά απο-
τελέσματα, ενώ εκείνοι που αντιμετωπίστηκαν 
με συνδυασμένη παλαμιαία και ραχιαία προ-
σπέλαση εμφάνισαν καλά έως εξαιρετικά απο-
τελέσματα. Αν και η εγχειρητική αποκατάσταση 
αποτελεί τη χρυσή σταθερά της θεραπείας των 
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περιμηνοειδών εξαρθρημάτων, η σύνθετη φύση 
αυτών των κακώσεων έχει ως αποτέλεσμα τη 
λήψη ποικίλων αποτελεσμάτων ακόμη και επί 
ασθενών επί των οποίων διενεργήθηκε χειρουρ-
γική θεραπεία. Οι Herzberg και Forissier (2002) 
κατέδειξαν βασιζόμενοι σε μεγάλες πολυκεντρικές 
μελέτες 166 καταγμάτων εξαρθρημάτων, ότι παρά 
τα ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσματα, 56 ασθε-
νείς που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικώς εμφά-
νισαν ακτινολογική ένδειξη μετατραυματικής αρ-
θροπάθειας. Τα καλύτερα αποτελέσματα έχουν 
αναφερθεί επί ασθενών που αντιμετωπίστηκαν 
πρώιμα και η καθυστέρηση της διάγνωσης είχε 
αρνητική επίδραση επί του αποτελέσματος. 
Σε μια παρόμοια μελέτη οι Hildebrand και συν 
(2000) χρησιμοποίησαν πολλαπλώς αξιολογημέ-
νες δοκιμασίες βαθμολόγησης των αποτελεσμάτων 
για την αποτίμησή τους επί 22 ασθενών που υπο-
βλήθηκαν σε χειρουργική θεραπεία περιμηνοειδών 
κακώσεων με συνδυασμένη παλαμιαία και ραχιαία 
προσπέλαση με παρακολούθηση ενός έτους. Οι 
συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι ασθε-
νείς ανέφεραν εξασθένιση της συλληπτήριας ισχύ-
ος και κινητικότητας και πρώιμη καθίζηση του καρ-
πού. Παρόλα αυτά, τρεις στους τέσσερις ασθενείς 
επέστρεψαν με πλήρη καθήκοντα στα εργασίες που 
έκαναν πριν από τον τραυματισμό τους. 
 Διαδερμικές και αρθροσκοπικές τεχνικές 
έχουν αναφερθεί επίσης για την αντιμετώπιση πε-
ριμηνοειδών κακώσεων (Park και Ahn 2005). Η 
ανάταξη των καταγμάτων, η διεκβολή των σταθε-
ροποιητικών βελονών και η ταυτοποίηση των μει-
ζόνων συνδεσμικών κακώσεων μπορούν να γίνουν 
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Η αρθροσκόπηση έχει 
χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς σκοπούς ιδι-
αιτέρως επί υποκρυπτόμενων κακώσεων και την 
επιβεβαίωση της ικανοποιητικής ανάταξης (Weil 
και συν 2006). Αν και αυτές οι τεχνικές μπορεί να 
μειώνουν την έκταση της αποκόλλησης των μαλα-
κών μορίων σε σχέση με τις ανοικτές επεμβάσεις, 
δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι υπερέχουν 
σε αποτελέσματα έναντι των ανοικτών τεχνικών 
(Herzberg και συν 2002). 
 Βασιζόμενοι σε αποτελέσματα παρακολού-
θησης 13 ετών οι Forli και συν, βρήκαν σημεία μετα-
τραυματικής αρθροπάθειας με καλώς όμως ανεκτά 

κλινικά αποτελέσματα (Forli και συν 2010). Παρόλα 
αυτά, έχουν βρεθεί εκτεταμένα οστεοχόνδρινα ελ-
λείμματα ως προπομποί της αποδιοργάνωσης της 
άρθρωσης, που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 
την απώλεια της λειτουργικότητας της άρθρωσης. 
Επομένως, η ακριβής επανόρθωση των αρθρικών 
επιφανειών φαίνεται ότι αποτελεί το πιο σημαντικό 
βήμα σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν πρόκειται για 
αθλητές, μπορεί να απαιτηθεί πάνω από ένα έτος 
για να επιστρέψουν στην άθληση κατά τη διάρκεια 
του οποίου θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ασκή-
σεις ενδυνάμωσης (Melone και συν 2000).
 Συμπερασματικώς, τα περιμηνοειδή εξαρ-
θρήματα και κατάγματα εξαρθρήματα αποτελούν 
σύνθετες κακώσεις του καρπού κατά τις οποίες 
διαταράσσεται η φυσιολογική ανατομία και εμβιο-
μηχανική του καρπού. Η πρώιμη και ακριβής διά-
γνωση αυτών των κακώσεων είναι απαραίτητη για 
τη διασφάλιση καλού θεραπευτικού αποτελέσμα-
τος. Η αρχική κλειστή ανάταξη των περιμηνοειδών 
εξαρθρημάτων, ακολουθούμενη από εγχειρητική 
σταθεροποίηση με χρησιμοποίηση συνδυασμένης 
παλαμιαίας και ραχιαίας προσπέλασης, παρέχει την 
καλύτερη δυνατότητα ανατομικής αποκατάστασης 
και ελάττωση του κινδύνου επέλευσης μετατραυ-
ματικής αρθροπάθειας, αλλά οι ασθενείς είναι απί-
θανο να επανακτήσουν φυσιολογική συλληπτήρια 
ισχύ και κινητικότητα του καρπού.  

Abstract

Perilunate injuries

Giannarakis A., Bischiniotis I.

 Perilunate dislocations and fracture 
dislocations are usually a result of high-energy 
trauma, exerting an axial load with hyperextension 
and ulnar deviation of the wrist, along with inter-
carpal supination. Early treatment of perilunate in-
juries is necessary to optimize the clinical outcome. 
Although non surgical management has been more 
commonly reported treatment of choice for perilu-
nate injuries, the current consensus is that anatom-
ic restoration of carpal alignment has better results. 
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The combined dorsal-volar approach offers the ad-
vantages of both approaches and is the preferred 
choice for the authors, since it allows assessment of 
all the injured structures. The surgical techniques to 
restore carpal alignment and repair the scapholu-
nate interosseous ligament are discussed. Current 
literature regarding treatment and prognosis is also 
included.

Keywords:  Perilunate, Wrist, Fracture, Disloca-
tion, Treatment
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