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Περίληψη

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα (Σ.Κ.Σ.) είναι η πιο συχνά 
εμφανιζόμενη  παγίδευση νεύρου με συχνότητα στο γενικό πλη-
θυσμό που κυμαίνεται μεταξύ 1-10%. Η θεραπεία είναι χειρουργι-
κή αλλά και συντηρητική ανάλογα με τη βαρύτητα. Η αγωγή με 
κορτικοστεροειδή έχει μελετηθεί προηγουμένως, τα συμπεράσμα-
τα όμως δε μπορούν να χαρακτηριστούν αντικειμενικά, λόγω των 
μεθοδολογικών σφαλμάτων των διαφόρων μελετητών. 

Σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης είναι να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητα των κορτικοστεροειδών σε σχέση με άλλες 
μορφές συντηρητικής θεραπείας και να καθοριστεί η διάρκεια της 
συμπτωματικής ανακούφισης που ακολουθεί μετά από την έγχυση.

Το  υλικό της συγκεκριμένης ανασκόπησης προέκυψε έπειτα από 
εκτεταμένες αναζητήσεις άρθρων και συγγραμμάτων σε τέσσερις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: AMED, CINAHL, EMBASE και 
MEDLINE.

Η μεθοδολογική ποιότητα των συμπεριλαμβανόμενων ερευνών 
αξιολογήθηκε από δύο ανεξάρτητους μελετητές βάσει της κλίμα-
κας PEDro, που χρησιμοποιείται ευρύτατα για την ανάλυση του 
σχεδιασμού διαφόρων τυχαίων ελεγχόμενων δοκιμών.

Συνολικά εντοπίστηκαν 8 έρευνες, όλες από δημοσιευμένη βι-
βλιογραφία, 6 εκ των οποίων αποκλείστηκαν. Οι δύο μελέτες που 
συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα συστηματική μελέτη αξιολόγη-
σαν την κλινική έκβαση των ασθενών τουλάχιστον έξι μήνες με το 
τέλος της αγωγής.

Εγχύσεις κορτικοστεροειδών για 
τη θεραπεία του συνδρόμου του 
καρπιαίου σωλήνα: Μια συστη-
ματική ανασκόπηση
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Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η έγχυση 
κορτικοστεροειδών παρέχει συμπτωματική ανα-
κούφιση στο οξύ στάδιο του Σ.Κ.Σ. για διάρκεια 
τουλάχιστον ενός μήνα συγκρινόμενη με εικονικό 
φάρμακο. Το χρονικό όφελος μιας τέτοιας θερα-
πείας για ήπια και μέτρια μορφή της πάθησης δεν 
είναι ακόμη γνωστό. Υπάρχουν ενδείξεις για ύφεση 
συμπτωμάτων διάρκειας μεγαλύτερης από 6 μήνες, 
ωστόσο τα αποτελέσματα δε θεωρούνται στατιστι-
κώς σημαντικά, με ανάγκη περαιτέρω έρευνας στο 
συγκεκριμένο σημείο.

Εισαγωγή

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα (Σ.Κ.Σ.) 
είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη περίπτωση παγί-
δευσης νεύρου με συχνότητα στο γενικό πληθυ-
σμό που κυμαίνεται μεταξύ 1-10%. Ο μηχανισμός 
της συγκεκριμένης νευροπάθειας δεν έχει διευ-
κρινιστεί απόλυτα, ωστόσο πιστεύεται πως εμπε-
ριέχει κάποιο βαθμό συμπίεσης του μέσου νεύρου 
στον καρπιαίο σωλήνα. Μηχανικοί και αγγειακοί 
παράγοντες θεωρείται πως είναι αναμειγμένοι, με 
τη φλεγμονή των διαφόρων σχηματισμών εντός 
του σωλήνα να προκαλεί οίδημα και πίεση, και 
τον επερχόμενο σχηματισμό ουλώδους ιστού να 
επηρεάζει την αγγείωση γύρω από το μέσο νεύρο 
(Anderson και Tichenor, 1994).

Τα κλινικά ευρήματα που σχετίζονται με το 
Σ.Κ.Σ. περιλαμβάνουν παραισθησία, πόνο και 
αιμωδίες στα δάχτυλα και τον αντίχειρα, δηλαδή 
στα σημεία που κατανέμεται το μέσο νεύρο. Η 
οξύτητα των συμπτωμάτων ποικίλει από ήπια, με 
διαλείποντα χαρακτήρα, ως πολύ έντονη με μερι-
κή παράλυση του αντίχειρα και μόνιμη απώλεια 
της αισθητικότητας (Marshall και συν., 2004). Η 
διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό, στην κλινι-
κή εξέταση και επιβεβαιώνεται από μελέτες της 
αγωγιμότητας των νεύρων σε περιπτώσεις που 
επικρατεί αμφιβολία και διχογνωμία (American 
Academy of Neurology, 1993).

Η θεραπεία είναι χειρουργική, αλλά και συντηρη-
τική, ανάλογα με το βαθμό βλάβης. Η χειρουργική 
αποκατάσταση ενδείκνυται σε οξείες περιπτώσεις, 
ενώ η συντηρητική αγωγή συνίσταται σε ασθε-

νείς ήπιας ως και μετρίου βαθμού μορφής Σ.Κ.Σ. 
(Duncan και συν., 1987). Η συντηρητική θεραπεία 
έχει επικεντρωθεί στην εφαρμογή λειτουργικού 
νάρθηκα, θερμοθεραπείας, LASER και υπερήχων, 
στην κινησιοθεραπεία, στην αναπροσαρμογή δρα-
στηριοτήτων και στις εγχύσεις κορτικοστεροειδών. 
Η έγχυση στεροειδών στον καρπιαίο σωλήνα έχει 
μελετηθεί παλαιότερα, οι περισσότερες, όμως, έρευ-
νες ήταν αναδρομικές ή και προοπτικές στο σχεδι-
ασμό τους (π.χ. Giannini και συν., 1991), όχι όμως 
τυχαιοποιημένες. Επιπροσθέτως, ενώ ένα σημαντι-
κό ποσοστό σε αρκετές των περιπτώσεων ασθενών 
με Σ.Κ.Σ. αναρρώνει αυτομάτως (Futami και συν., 
1992), μόνο ελεγχόμενες δοκιμές μπορούν να οδη-
γήσουν σε ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα για 
την αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεραπειών.

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλής τυφλής ανα-
δρομικής μελέτης είναι να μελετηθεί η αποτελε-
σματικότητα των κορτικοστεροειδών σε σχέση με 
άλλες μορφές συντηρητικής αγωγής για τη θερα-
πεία του Σ.Κ.Σ. και να καθοριστεί η διάρκεια της  
ανακούφισης των συμπτωμάτων που ακολουθεί 
τις εγχύσεις.

Στρατηγική αναζήτησης της βιβλιογραφίας

Το υλικό της συγκεκριμένης αναδρομικής μελέ-
της προέκυψε έπειτα από εκτεταμένες αναζητή-
σεις άρθρων και συγγραμμάτων σε τέσσερις ηλε-
κτρονικές βάσεις δεδομένων: AMED, CINAHL, 
EMBASE και MEDLINE. Πιο ειδικά, εφαρμόστη-
κε η ακόλουθη στρατηγική αναζήτησης, παρόμοια 
με προγενέστερες ανασκοπήσεις (Marshall και 
συν., 2004) και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκρι-
μένες οδηγίες του Cochrane Handbook (Higgins 
and Green, 2006).

1. Carpal Tunnel Syndrome/ 
2. exp Rehabilitation/
3. exp Physical Therapy Techniques/
4. exp Corticosteroid Injection/
5.  (rehabilitaty or physiotherapy or physical
        therapy or corticosteroid injecty). mp.
6. or/3-5
7. Clinical trial.pt
8. randomy.mp.
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Ιστορικό Κλινική εξέταση Δοκιμασίες επικύρωσης

Συμπτώματα
Επιβαρυντικοί 

παράγοντες

Παράγοντες 

ανακούφισης

Ασαφής πόνος 

στον βραχίονα, 

αντιβράχιο και 

άκρα χείρα

Ύπνος
Αλλαγή 

θέσεων

Ενδεχομένως 

φυσιολογική

Ηλεκτρομυογράφημα 

και μελέτες διεξαγωγής 

πορισμάτων στα 

νεύρα που μπορούν να 

επιβεβαιώσουν κάκωση 

μέσου νεύρου χωρίς να 

αποκλείουν την ύπαρξη 

Σ.Κ.Σ.

Παραισθησία 

άκρας χείρας

Διατήρηση του άκρου 

σε παρατεταμένου 

χρόνου θέσεις

Τίναγμα του 

χεριού

Tinel’s sign,

Phalen’s test

Αδυναμία και 

αδέξιες κινήσεις

Επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις

Αισθητικό 

έλλειμμα στη 

διανομή του 

μέσου νεύρου.

Ξηροδερμία, 

οίδημα και 

αλλαγές 

χρώματος

Αδυναμία 

και ατροφία 

των μυών του 

θέναρος.

Όλα τα 

προηγούμενα 

συμπτώματα 

στη διανομή του 

μέσου νεύρου

Ξηροδερμία 

του αντίχειρα, 

δείκτη και 

μεγάλου 

δακτύλου.

Πίνακας 1.

Διαγνωστικά κριτήρια για το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (American Academy of Neurology, 1993)



9. [(single or double) adj (blind or mask)].mp. 
10. placebo.mp.
11. or/7-10 
12. 6 AND 11

Κριτήρια επιλογής ερευνών για την ανασκόπηση

Οι έρευνες που συμπεριλήφθηκαν έπρεπε να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Τουλάχιστον μία από τις υπό μελέτη μορφές θε-
ραπείας να είναι η χρήση κορτικοστεροειδών εγχύ-
σεων με εκτέλεση από ειδικό θεράποντα ιατρό.

2. Άλλες μορφές συντηρητικής αγωγής είναι δυ-
νατό να χρησιμοποιούνται αρκεί τουλάχιστον μία 
από τις θεραπείες να αφορά σε κορτικοστεροειδή.

3. Πρωταρχική μεταβλητή είναι η κλινική βελτί-
ωση των πασχόντων σε διάστημα επαναξιολόγη-
σης έξι μηνών.

4. Δευτερεύουσες μεταβλητές είναι η βελτίωση 
νευροφυσιολογικών παραμέτρων, ο έλεγχος της 
ύφεσης της συμπτωματολογίας σε διάστημα μι-
κρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός 
έτους, η αναγκαιότητα χειρουργικής επέμβασης 
στον καθεκτικό σύνδεσμο του καρπού, η βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής του ασθενή και η καθυστέ-
ρηση που μεσολαβεί ως την πλήρη επανένταξή 
του σε εργασιακά καθήκοντα.

5. Η μεθοδολογία των ερευνών αποφασίστηκε 
να είναι στα πρότυπα τυχαίων ελεγχόμενων δο-
κιμών.

Οι ασθενείς που αποτέλεσαν το δείγμα για τις 
διάφορες μελέτες έπρεπε να είχαν διαγνωστεί με 
Σ.Κ.Σ. στο ένα ή και στα δύο άκρα τους, να μην 
είχαν πραγματοποιήσει προηγούμενη χειρουρ-
γική επέμβαση στον καθεκτικό σύνδεσμο του 
καρπού, καθώς και να μην είχαν στο ιστορικό 
τους άλλη κάκωση του Περιφερικού Νευρικού 
Συστήματος. Η διάγνωση του Σ.Κ.Σ. που χρησι-
μοποιήθηκε από τους συγγραφείς της παρούσας 
ανασκόπησης ήταν ταυτόσημη με αυτή που έχει 
προταθεί και δημοσιευθεί από την Αμερικάνική 
Επιτροπή Νευρολογίας για ποιοτικά πρότυπα 
(Quality Standards subcommittee of the American 
Academy of Neurology) (American Academy of 
Neurology, 1993) και βρίσκονται στον πίνακα 1. 
Έρευνες που αποκλείστηκαν ήταν εκείνες που 

μόνο η περίληψη ήταν διαθέσιμη και όσες δε χρη-
σιμοποίησαν κλινικές μεταβλητές σαν αυτές που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Επίσης δε συμπε-
ριλήφθηκαν περιλήψεις από πρακτικά συνεδρίων, 
καθώς και αδημοσίευτες έρευνες.

Μεθοδολογία

Ο καλύτερος τρόπος για την επιλογή υψηλού 
επιπέδου ποιότητας ερευνών για τη συστηματική 
ανασκόπηση συντηρητικών θεραπευτικών προ-
σεγγίσεων δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Οι πε-
ρισσότερες από τις διαθέσιμες κλίμακες ελέγχου 
της εγκυρότητας τυχαίων ελεγχόμενων δοκιμών 
καταλήγουν σε αθροιστική βαθμολογία των επι-
μέρους στοιχείων. Ωστόσο, και ενώ η συγκεκριμέ-
νη μεθοδολογία προσφέρει λιτότητα, δεν έχει πά-
ντα τη στήριξη της βιβλιογραφίας (Emerson και 
συν., 1990; Schulz και συν., 1995). Επιπρόσθετα, 
κλίμακες με πλειάδα πολύπλοκων στοιχείων προς 
διερεύνηση απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλωση 
χρόνου απ’ ότι πιο απλουστευμένες μέθοδοι, ενώ 
δεν έχει αποδειχτεί ερευνητικά πως είναι καλύτε-
ροι δείκτες αξιοπιστίας (Juni και συν., 1999). Επι-
πλέον, εγκυμονούν τον κίνδυνο να αποπροσανα-
τολίσουν το συγγραφέα και τον αναγνώστη μιας 
ανασκόπησης, ενώ περικλείουν και στοιχεία, που 
δεν αντικατοπτρίζουν άμεσα την εσωτερική εγκυ-
ρότητα μιας μελέτης.

Μια απλή μέθοδος ελέγχου αξιοπιστίας και 
εγκυρότητας ερευνητικών μελετών είναι η κλίμα-
κα PEDro (πίνακας 2). Η ονομασία προήλθε από 
την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Φυσικοθερα-
πείας (Physiotherapy Evidence Database), που η 
εν λόγω κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για την ανά-
λυση του σχεδιασμού διαφόρων τυχαίων ελεγ-
χόμενων δοκιμών. Περιλαμβάνει 11 κριτήρια και 
όλα, εκτός από το πρώτο (που αναφέρεται στην 
εξωτερική εγκυρότητα), συνεισφέρουν από ένα 
πόντο στην τελική βαθμολογία. Σύμφωνα με το 
Maher και συν. (2003) η αξιοπιστία ορισμένων 
κριτηρίων είναι μόλις «μέτρια», αλλά βελτιώνεται 
όταν επιστρατεύονται διαδικασίες κοινής συναι-
νέσεως. Ωστόσο, κανένα στοιχείο της κλίμακας 
δεν έχει άριστη αξιοπιστία και οι χρήστες οφεί-
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λουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην εξαγω-
γή συμπερασμάτων. Για να υπάρχει μια πιό ουσι-
αστική κατηγοριοποίηση, οι έρευνες χωρίστηκαν 
ως εξής:

1. Δοκιμές καλής μεθοδολογικής ποιότητας. 
Πληρούνται τουλάχιστον έξι από τα μεθοδολογι-
κά κριτήρια και εσωτερική εγκυρότητα ≥ 4/7.

2. Δοκιμές μέτριας μεθοδολογικής ποιότητας. 
Πληρούνται τουλάχιστον έξι από τα μεθοδολογι-
κά κριτήρια και εσωτερική εγκυρότητα ≥ 3/7.

3. Δοκιμές χαμηλής μεθοδολογικής ποιότητας. 
Πληρούνται τουλάχιστον έξι από τα μεθοδολογι-
κά κριτήρια και εσωτερική εγκυρότητα < 3/7.

Τα στοιχεία 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 εξετάζουν την εσω-
τερική εγκυρότητα, τα στοιχεία 1 και 4 τη περι-
γραφική, ενώ τα στοιχεία 11 και 12 τη στατιστική 
εγκυρότητα. Η ποιότητα κάθε μελέτης ελέγχθη-
κε από δύο ανεξάρτητους ερευνητές και σε περι-
πτώσεις διχογνωμίας επιστρατεύτηκε και τρίτος, 
μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως παρά τις κάποιες διαφωνίες στη τελική 

βαθμολογία όλοι οι ερευνητές συμφώνησαν στο 
ποιά μελέτη είναι υψηλής, μετρίου ή χαμηλής ποι-
ότητας. Επιπρόσθετα, διεξήχθει ποιοτική ανάλυ-
ση, χρησιμοποιώντας επίπεδα πορισμάτων που 
κατά καιρούς έχουν αναφερθεί σε παλαιότερες 
ανασκοπήσεις (Gross και συν., 2002; Trampas and 
Kitsios, 2006).

1.  Ισχυρά πορίσματα, όταν τα ευρήματα είναι 
κοινά σε περισσότερες από μία δοκιμές καλής 
μεθοδολογικής ποιότητας.

2.  Μέτρια πορίσματα, όταν τα ευρήματα βασί-
ζονται σε μία μελέτη καλής και πολλαπλές 
μελέτες χαμηλής μεθοδολογικής ποιότητας.

3.  Περιορισμένα πορίσματα, όταν υπάρχει μόνο 
μία μελέτη χαμηλής μεθοδολογικής ποιότη-
τας.

4.  Μηδαμινά πορίσματα, όταν δε βρίσκονται 
μελέτες προς ανασκόπηση.

5.  Πορίσματα δυσμενούς εξέλιξης, όταν τα συ-
μπεράσματα δείχνουν διαρκείς αλλαγές σε 
βάρος των ασθενών.
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1 τα κριτήρια επιλεξιμότητας διευκρινίστηκαν  

2 τα άτομα διατέθηκαν τυχαία στις ομάδες

3 η κατανομή ήταν κρυφή  

4 οι ομάδες ήταν παρόμοιες στην αρχή σχετικά με τους σημαντικότερους προγνωστικούς δείκτες

5 Υπήρξε «τύφλωση» όλων των ασθενών  

6 Υπήρξε «τύφλωση» όλων των θεραπόντων που διαχειρίστηκαν τη θεραπεία  

7 Υπήρξε «τύφλωση» όλων των αξιολογητών που μέτρησαν τουλάχιστον μια βασική μεταβλητή

8
Η μέτρηση τουλάχιστον μιας βασικής μεταβλητής πραγματοποιήθηκε για περισσότερο από 85% των 

ασθενών που διατέθηκαν αρχικά στις ομάδες  

9

τα άτομα για τα οποία ήταν διαθέσιμες οι μετρήσεις των μεταβλητών έλαβαν μέρος στις ομάδες 

θεραπείας ή ελέγχου όπως διατέθηκαν, ή όπου αυτό δεν ήταν το ζήτημα, τα στοιχεία για τουλάχιστον μια 

βασική μεταβλητή αναλύθηκαν με «intention-to-treat analysis»  

10
τα αποτελέσματα των στατιστικών συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων αναφέρονται για τουλάχιστον μια 

βασική μεταβλητή

Πίνακας 2. Κλίμακα PEDro. 
Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/scale_item.htαml#scale_2α 
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Αποτελέσματα

Συνολικά 8 έρευνες εντοπίστηκαν, όλες από 
δημοσιευμένη βιβλιογραφία, 6 εκ των οποίων 
αποκλείστηκαν. Σε μία από τις μελέτες που δε συ-
μπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση (Giannini και 
συν., 1991) χρησιμοποιήθηκε μόνο η ηλεκτρομυο-
γραφική αξιολόγηση ως η κυριότερη εξαρτημένη 
μεταβλητή, ενώ δε καταγράφηκαν αλλαγές στην 
κλινική συμπτωματολογία. Επιπλέον, η έρευνα 
δεν αφορούσε σε τυχαίες ελεγχόμενες δοκιμές. 
Μη τυχαίες ελεγχόμενες δοκιμές ήταν και οι 
έρευνες από τους Hagebeuk (Hagabeuk και συν., 
2004) και Weiss (Weiss και συν., 1994) και ένας 
ακόμα λόγος αποκλεισμού ήταν τα περιορισμένα 
στοιχεία που εντοπίστηκαν, αφού μόνο η δημο-
σίευση της περίληψης ήταν διαθέσιμη. Περιορι-
σμένα στοιχεία διαπιστώθηκαν και στην τέταρτη, 
πέμπτη και έκτη έρευνα που βρέθηκαν από τους 
συγγραφείς και πραγματοποιήθηκαν από τους 
Celiker (Celiker και συν., 2002), Wong (Wong και 
συν., 2001) και Armstrong (Armstrong και συν., 
2004), ενώ στις δύο τελευταίες δε βρέθηκαν πο-
ρίσματα για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών 
μετά την εφαρμογή της θεραπείας.

Οι δύο μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην πα-
ρούσα συστηματική ανασκόπηση αξιολόγησαν 
την κλινική έκβαση των ασθενών, τουλάχιστον, 
έξι μήνες μετά το τέλος της αγωγής. Το συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα επιλέχθηκε, διότι έχει 
διαπιστωθεί πως πολλά άτομα καταφεύγουν στη 
λύση της χειρουργικής επέμβασης, όταν έχουν 
προηγουμένως δοκιμάσει ανεπιτυχώς άλλες μορ-
φές συντηρητικής θεραπείας (Wong και συν., 
2001).

Α.  Συμπτωματική ανακούφιση ένα μήνα μετά 
από έγχυση κορτικοστεροειδούς συγκρινό-
μενη με ψευδοφάρμακο (placebo)

Στη έρευνα αυτή συγκρίθηκε τοπική έγχυση 
κορτικοστεροειδούς με έγχυση placebo και η κλι-
νική έκβαση ένα μήνα μετά από τη θεραπεία ήταν 
η κυρίαρχη εξαρτημένη μεταβλητή (Dammers και 
συν., 1999). Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές δι-
αφορές μεταξύ των δύο υπό εξέταση ομάδων. Ο 

τόπος που διεξήχθει η έρευνα ήταν σε μία Νευρο-
λογική Κλινική στην Ολλανδία, ενώ αξίζει να ση-
μειωθεί πως το 84% των ασθενών αποτελούνταν 
από γυναίκες. Παρόλο που ο Dammers χρησιμο-
ποίησε μελέτες διεξαγωγής πορισμάτων σε περι-
φερικά νεύρα για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση 
του Σ.Κ.Σ., ειδικότερα διαγνωστικά κριτήρια δε 
αναφέρθηκαν. Οι ασθενείς έπρεπε να είχαν τα συ-
μπτώματα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 
μηνών, ενώ βάσει της οξύτητας χαρακτηρίστηκαν 
ως ισχυρά. Οι εγχύσεις περιλάμβαναν 40 mg με-
θυλπρεδνιζολόνη με 10 mg λιδοκαϊνης σε σχέση 
με 10 mg λιδοκαϊνης 4εκ. κεντρικώς της καρπιαί-
ας πτυχής. Για την κλινική έκβαση ένα μήνα μετά 
οι ασθενείς ερωτήθηκαν αν τα συμπτώματά τους 
είναι παρόντα και τόσο ισχυρά, ώστε να χρειάζο-
νται περαιτέρω θεραπεία. Η διάρκεια της αγωγής 
καταγράφηκε ως και ένα χρόνο μετά σε συνάντη-
ση επαναξιολόγησης. Στους έξι μήνες το 57% των 
ασθενών της θεραπευτικής ομάδας δε χρειάστηκε 
δεύτερη έγχυση, αλλά οι συγκρίσεις μετά από τον 
πρώτο μήνα δεν ήταν δυνατές γιατί δεν εφαρμό-
στηκε διαδικασία τυφλού πειράματος.

Β.  Χαμηλή και υψηλή δοσολογία συγκρινόμενη 
με εγχύσεις μικρής και μακράς διάρκειας κορ-
τικοστεροειδών για τη θεραπεία του Σ.Κ.Σ.

Με σχεδιασμό τυχαίας ελεγχόμενης μονής τυ-
φλής δοκιμής στη συγκεκριμένη έρευνα από τον 
O’Gradaigh και συν. (2000) δόθηκε 1 ml έγχυσης 
χωρίς λιδοκαϊνη. Το δείγμα αποτέλεσαν ασθενείς 
που επισκέπτονταν ή παρεπέμφθηκαν για πρώτη 
φορά σε Ρευματολογική Κλινική με πιθανή διά-
γνωση Σ.Κ.Σ. Σε πρώτη φάση χορηγήθηκαν 25 
mg (ομάδα Α) ή 100 mg (ομάδα Β) υδροκορτιζό-
νης. Η ομάδα ελέγχου δε δέχθηκε έγχυση (ομάδα 
C), ενώ δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ των δύο θεραπευτικών ομάδων. 
Στη δεύτερη φάση, χορηγήθηκαν στους ασθενείς 
20 mg τριαμκινολόνη (ομάδα D) ή 100 mg υδρο-
κορτιζόνη (ομάδα Ε). Τα συμπτώματα βελτιώ-
θηκαν με την αγωγή τριαμκινολόνης έναντι της 
υδροκορτιζόνης, αλλά και πάλι οι διαφορές δεν 
ήταν στατιστικά σημαντικές. Οι ασθενείς επανα-
ξιολογήθηκαν στις 6 βδομάδες και 6 μήνες από 
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τη θεραπεία. Η κυρίαρχη εξαρτημένη μεταβλητή 
ήταν η υποκειμενική αλλαγή των συμπτωμάτων 
σε κλίμακα 5 διαβαθμίσεων. Δευτερογενείς μετα-
βλητές υπήρξαν, (1) διαφορές σε στοιχεία μελέ-
της για διεξαγωγή πορισμάτων σε νεύρα και (2) 
αλλαγή των Phalen’s ή Tinel’s test από θετικά σε 
αρνητικά συγκρινόμενα με το McNemar’s test. Οι 
συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα πως 25 
mg υδροκορτιζόνης είναι εξίσου αποτελεσματικά 
με υψηλή δοσολογία ή μακράς διάρκειας τριαμσι-
νολόνης σε επανέλεγχο 6 μηνών. Συγκεντρωτικές 
πληροφορίες δίνονται στον πίνακα 3.

Μεθοδολογική ποιότητα

Η έρευνα του Dammers (Dammers και συν., 
1999) χαρακτηρίζεται ως καλής μεθοδολογικής 
ποιότητας, αφού συγκέντρωσε 8 από τους 10 πι-
θανούς πόντους βάσει της κλίμακας PEDro. Επι-
πλέον σε 5 από τα 7 στοιχεία  ενδογενούς κύρους 
της μελέτης δόθηκε βαθμός, ενώ δεν αναφέρθηκε 
από τους συγγραφείς αν εφαρμόστηκε διαδικασία 
διπλής τυφλής δοκιμασίας για τους ελεγκτές των 
μεταβλητών. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί πως 3 
μήνες μετά την ολοκλήρωση της αγωγής το 93% 
των συμμετεχόντων στην ομάδα ελέγχου ήταν 
ενημερωμένοι για την έρευνα δίνοντας έτσι τέ-
λος στην «τύφλωση». Έγινε αναφορά για τα σω-
ματομετρικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά 
των ασθενών και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 
ομοιογένεια του δείγματος. Συγκεκριμένα κριτή-
ρια εισαγωγής των υποψηφίων προς μελέτη δεν 
υπήρχαν, ενώ υπήρξαν επιφυλάξεις από το συγ-
γραφέα για την οξύτητα των συμπτωμάτων μέχρι 
την επαναξιολόγηση από την αναφορά του σε 
αποτελέσματα  εξαγωγής πορισμάτων σε νεύρα.

Η έρευνα του O’ Gradaigh (O’ Gradaigh και 
συν., 2000) χαρακτηρίζεται ως μελέτη μέτριας με-
θοδολογικής ποιότητας συγκεντρώνοντας 6 από 
τους 10 πιθανούς πόντους, ενώ έγινε μνεία σε 3 
από τα 7 στοιχεία εσωτερικής εγκυρότητας βά-
σει της κλίμακας αξιολόγησης PEDro. Δε γίνεται 
λόγος για κρυφή κατανομή των ασθενών σε ομά-
δες, καθώς και για αποσύρσεις κατά τη διάρκεια 
της θεραπευτικής περιόδου. Η μεθοδολογία που 
ακολούθησαν οι ερευνητές δε περιγράφηκε με 

λεπτομέρεια και ο αναγνώστης δεν είναι σε θέση 
να γνωρίζει αν υπήρξε διαδικασία διπλής τυφλής 
δοκιμασίας όλων των αξιολογητών που μέτρησαν 
τουλάχιστον μια βασική μεταβλητή. Επιπρόσθε-
τα, οι θεράποντες που διαχειρίστηκαν την αγωγή 
ήταν ενημερωμένοι, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο 
της προκατάληψης. Η αναλυτική βαθμολογία της 
εκάστοτε έρευνας φαίνεται στον πίνακα 4.

Συζήτηση

Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση αξι-
ολογήθηκαν δύο ερευνητικές μελέτες (Dammers 
και συν., 1999; O’Gradaigh και συν., 2000) καλής 
και μέτριας μεθοδολογικής ποιότητας, αντίστοι-
χα. Η έρευνα του Dammers και συν. (1999) πα-
ρουσίασε συμπτωματική ανακούφιση ασθενών 
με Σ.Κ.Σ. από τη τοπική έγχυση κορτικοστερο-
ειδούς, δημιουργώντας διαφορά που χαρακτηρί-
στηκε στατιστικά και κλινικά σημαντική. Επιπλέ-
ον, δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες παρενέργειες 
καθιστώντας τη συγκεκριμένη αγωγή ακίνδυνη 
προς χρήση. Ωστόσο, η επίδραση της θεραπεί-
ας διάρκεσε ένα μήνα, αλλά η περαιτέρω βελτί-
ωση από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δε 
θεωρείται αξιόπιστη. Παρά το γεγονός πως ο 
Dammers και οι συνεργάτες του επαναξιολόγη-
σαν ασθενείς σε περίοδο ενός έτους, οι συγκρίσεις 
μεταξύ θεραπευτικής ομάδας και ομάδας ελέγχου 
δεν ήταν δυνατές πέραν του πρώτου μήνα. Εκεί-
νη τη χρονική στιγμή η διαδικασία τύφλωσης των 
ατόμων που δεν ωφελήθηκαν από το ψευδοφάρ-
κακο (placebo) έπαψε να υφίσταται και χορηγή-
θηκε κορτικοστεροειδές. Από τα πορίσματα της 
έρευνας, το 50% των ασθενών της θεραπευτικής 
ομάδας δε χρειάστηκε άλλη θεραπεία ένα χρόνο 
μετά την αγωγή, ενώ από τα άτομα της ομάδας 
ελέγχου, που δέχθηκαν έγχυση, 24 από τους 28 
παρουσίασαν βελτίωση. Αξίζει να σημειωθεί πως 
και πάλι το 50% αυτών δε χρειάστηκε άλλη επέμ-
βαση ένα χρόνο μετά.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα είναι παρό-
μοια με άλλες μη-ελεγχόμενες δοκιμές που έχουν 
παρουσιάσει συμπτωματική ανακούφιση πέρα 
από έναν μήνα (Giannini και συν., 1991; Weiss και 
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ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Dammers 

και συν., 

1999

Τυχαία, 

ελεγχόμενη, 

διπλή, τυφλή 

δοκιμή

Συμπτώματα 

μεγαλύτερα των 

τριών μηνών που 

επιβεβαιώνονται από 

ηλεκτρομυογραφικές 

μελέτες

( N=60)

Ομάδα θεραπείας 

(n=30) Ομάδα 

ελέγχου (n=30) 

50 γυναίκες, 10  

άντρες

40 mg  

μεθυλπρεδνιζολόνη 

με 10 mg λιδοκαϊνης 

σε σχέση με 10 mg 

λιδοκαϊνης 4εκ. 

κεντρικώς της 

καρπιαίας πτυχής

Βελτίωση 

συμπτωματολογίας 

που ορίστηκε ως 

κανένα ή ελάχιστα 

συμπτώματα μόνο, έτσι 

ώστε ο ασθενής να μη 

χρειάζεται περαιτέρω 

θεραπεία

O’Gradaigh 

και συν., 

2000

Τυχαία, 

ελεγχόμενη, 

μονή, τυφλή 

δοκιμή

ΦΑΣΗ 1: 32  ασθενείς 

(χωρίς επέμβαση ή 

συμπτωματολογία 

Σ.Κ.Σ. τους 

τελευταίους 6 μήνες) 

διανεμήθηκαν  τυχαία 

σε κάθε ομάδα 

(ομάδες A και B) 

και 20  ασθενείς 

στην ομάδα ελέγχου 

(ομάδα C);

ΦΑΣΗ 2: 18  

ασθενείς (ομάδα D)  

συγκρίθηκαν  με 21  

ασθενείς  της ομάδας 

E

Ομάδα A: 25mg 

υδροκορτιζόνης,  

Ομάδα B: 100mg  

υδροκορτιζόνης

Ομάδα C:  καμία 

έγχυση

Ομάδα D: 20 mg  

τριαμκινολόνης

Ομάδα E: 100 mg  

υδροκορτιζόνης 

.  Οι ασθενείς 

επαναξιολογήθηκαν 

σε 6 εβδομάδες και 6 

μήνες

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ:  

υποκειμενική αλλαγή 

των συμπτωμάτων 

σε κλίμακα 5 

διαβαθμίσεων

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ:  

(1) διαφορές σε 

στοιχεία μελέτης για 

διεξαγωγή πορισμάτων 

σε νεύρα και (2) 

αλλαγή των Phalen’s 

ή Tinel’s test από 

θετικά σε αρνητικά 

συγκρινόμενα με το 

McNemar’s test

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των ερευνών που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση
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συν., 1994). Ο Hayward (Hayward, 2000) άσκη-
σε κριτική στη μελέτη του Dammers, γιατί όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά δεν απέδειξε πως η 
χρήση κορτικοστεροιειδών είναι αποτελεσματι-
κότερη του placebo σε χρονική διάρκεια 3 μηνών, 
στοιχείο που υπαγορεύεται από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία (Marshall και συν., 2004).

Καμία από τις δύο έρευνες της ανασκόπησης 
δε χρησιμοποίησε ένα ακριβή και αυστηρό ορι-
σμό του Σ.Κ.Σ., όπως αυτόν που προτάθηκε από 
την Αμερικάνικη Ένωση Νευρολογίας (American 
Academy of Neurology, 1993), παρόλο που συν-
δύασαν ηλεκτροδιαγνωστικά κριτήρια με κλινικά 
συμπτώματα. Οι πρωτεύουσες μεταβλητές ορί-
στηκαν με χρήση δύο κλιμάκων υποκειμενικής 
αξιολόγησης, εκ των οποίων σε καμία δε φαίνεται 
επαρκώς το μέγεθος της διαφοράς και της αλλα-
γής των συμπτωμάτων.

Η μελέτη από τον Dammers και συν. (1999) 
προτείνει ένα πιθανό μακροπρόθεσμο όφελος, 
δεδομένου ότι σε έξι μήνες το 57% των ασθενών 
στην ομάδα θεραπείας δε χρειάστηκε μια δεύτε-
ρη έγχυση. Ακόμη, αυτή η μοναδική έγχυση ήταν 
αποτελεσματική και στο ένα έτος στους μισούς 

από τους ασθενείς. Η οξύτητα των συμπτωμά-
των του Σ.Κ.Σ. είχε μέση διάρκεια 2 – 4 χρόνια 
και θεωρήθηκε υψηλή για τα περισσότερα άτομα 
του δείγματος. Αυτή η άποψη ισχυροποιείται, αν 
αναλογιστεί κανείς πως το 80% όλων των συμμε-
τεχόντων είχαν έλλειμμα δυναμικού δράσης με 
βάση στοιχεία από μελέτες διεξαγωγής πορισμά-
των στα νεύρα. Άλλες μελέτες απλώς ανέφεραν 
την ύπαρξη ατροφίας των μυών του θέναρος ως 
στοιχείου αποκλεισμού ασθενών προς διερεύνη-
ση, χωρίς άλλη αναφορά στην ένταση των συ-
μπτωμάτων.

Η μελέτη από τον O’Gradaigh και συν. (2000) 
προτείνει ότι η θεραπεία του ΣΚ.Σ. με κορτικο-
στεροειδή έχει μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθε-
σμα ευεργετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν σημα-
ντικοί λόγοι για να ελαχιστοποιηθεί η δοσολογία 
των εγχύσεων που χρησιμοποιούνται, αφού απο-
δείχθηκε ότι χαμηλή δοσολογία υδροκορτιζόνης 
είναι το ίδιο αποτελεσματική για τους ασθενείς 
με μεγαλύτερες δόσεις, ίδιας ή και εναλλακτικής 
αγωγής μακροχρόνιας δράσης. Αυτή ήταν και η 
πρώτη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, απλή, τυφλή 
μελέτη για το τύπο και τη δόση κορτικοστεροει-

Πίνακας 4. Βαθμολογία των υπό ανασκόπηση ερευνών. Το πρώτο στοιχείο της κλίμακας PEDro, που αποτελεί 
δείκτη περιγραφικής εγκυρότητας δε συμπεριλαμβάνεται στη τελική βαθμολογία

Μελέτη Dammers και συν., 1999 O’ Gradaigh και συν., 2000

1 ΟΧΙ ΟΧΙ

2 ΝΑΙ ΝΑΙ

3 ΝΑΙ ΟΧΙ

4 ΝΑΙ ΝΑΙ

5 ΝΑΙ (για ένα μήνα) ΝΑΙ

6 ΝΑΙ ΟΧΙ

7 ? ?

8 ΝΑΙ (για ένα μήνα) ΝΑΙ

9 ΟΧΙ ΟΧΙ

10 ΝΑΙ ΝΑΙ

11 ΝΑΙ ΝΑΙ

Ποιότητα έρευνας Καλή (8/10) Μέτρια (6/10)
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δούς στη θεραπεία του Σ.Κ.Σ. Τα αποτελέσματα 
αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η έρευνα 
του Dammers και συν. (1999) έδειξε σημαντικό 
όφελος έναντι της ομάδας ελέγχου (παρά τις δι-
αφορές στον τύπο και την ποσότητα των εγχύσι-
μων στεροειδών, των πληθυσμιακών ομάδων και 
των χώρων διεξαγωγής των θεραπειών) παρέχουν 
τη δυνατότητα γενίκευσης συμπερασμάτων, αλλά 
μόνο για χρονική περίοδο ενός μήνα.

Η μεθοδολογική ποιότητα των συμπεριλαμ-
βανόμενων στην ανασκόπηση μελετών ποικίλει. 
Στην έρευνα του Dammers και συν. (1999) δό-
θηκαν 8 από 10 πιθανούς βαθμούς και η μεθοδο-
λογία σε σχέση με την διαδικασία διπλής τυφλής 
δοκιμασίας ήταν πολύ καλή μέχρι και την επανα-
ξιολόγηση ένα μήνα από την πραγματοποίηση 
της έγχυσης. Μετά από το χρονικό εκείνο σημείο 
μόνο το 65% των ασθενών δεν είχαν επίγνωση 
της θεραπείας. Επιπλέον, οι συγγραφείς προτεί-
νουν πιθανό μακροχρόνιο όφελος, αλλά αυτές 
οι πληροφορίες δεν χαρακτηρίζονται αξιόπιστες, 
δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό εάν τα συμπτώ-
ματα των συμμετεχόντων που εγκατέλειψαν θα 
είχαν υποχωρήσει. Για τη μελέτη που ολοκληρώ-
θηκε από τον O’Gradaigh και συν. (2000) δόθη-
καν 6 από τους πιθανούς 10 βαθμούς. Η κατανο-
μή θεραπείας έγινε τυχαία, με διαδικασία διπλής 
τυφλής δοκιμασίας ασθενών, αλλά ο εξεταστής 
των μεταβλητών γνώριζε τη θεραπεία που δόθη-
κε και γι’ αυτό το λόγο εγκυμονεί ο κίνδυνος της 
προκατάληψης. Παρά το συγκεκριμένο γεγονός, 
το συμπέρασμα ότι οι τοπικές εγχύσεις κορτικο-
στεροειδών ενδεχομένως να έχουν μακροχρόνια 
ευεργετικά οφέλη υποστηρίζεται και από άλλες 
μη-ελεγχόμενες δοκιμές με παρόμοια αποτελέ-
σματα (Armstrong και συν., 2004).

Συμπέρασμα

Δεν μπορούν να εξαχθούν συγκεκριμένα συ-
μπεράσματα που αφορούν στην αποτελεσματικό-
τητα των κορτικοστεροειδών στη θεραπεία του 
Σ.Κ.Σ., λόγω της ανομοιογένειας και της μέτρι-
ας μεθοδολογικής ποιότητας των ερευνών που 
προέκυψαν από τη συστηματική ανασκόπηση. 

Δημιουργείται έτσι η ανάγκη για προσεκτικά σχε-
διασμένες τυχαίες ελεγχόμενες δοκιμές, ικανο-
ποιητικής δύναμης για οδηγήσουν σε σημαντικά 
κλινικά συμπεράσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
οριοθέτησή τους.

Τα διαθέσιμα στοιχεία προτείνουν πως η έγ-
χυση κορτικοστεροειδών παρέχει συμπτωμα-
τική ανακούφιση στο οξύ στάδιο του Σ.Κ.Σ. για 
διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα συγκρινόμενη 
με ψευδοφάρμακο (placebo). Το χρονικό όφελος 
μιας τέτοιας θεραπείας για ήπια και μέτρια μορφή 
της πάθησης δεν είναι ακόμη γνωστό. Υπάρχουν 
ενδείξεις για ύφεση συμπτωμάτων διάρκειας με-
γαλύτερης από 6 μήνες, ωστόσο τα αποτελέσματα 
δε θεωρούνται στατιστικά σημαντικά, με ανάγκη 
περαιτέρω έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα. Αν η 
ανακούφιση από τη συντηρητική αγωγή δε διαρ-
κέσει περισσότερο από 6 μήνες, προτείνεται εγ-
χειρητική θεραπεία με τον ασθενή να ακολουθεί 
εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων για ταχεία 
ανάρρωση, βελτίωση της λειτουργικότητας και 
επιστροφή στην εργασία. Νέες πληθυσμιακές με-
λέτες κρίνονται απαραίτητες για να μελετήσουν 
τις ομάδες που ωφελούνται ανάλογα με την οξύ-
τητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων.

 

Αbstract

Corticosteroid injection for the treatment of 
carpal tunnel syndrome: A systematic review

Trampas Athanasios, Kitsios Athanasios, Te-
petzis Ioannis.

The carpal tunnel syndrome is the most frequent 
entrapment neuropathy with prevalence in the gen-
eral population between 1-10%. The treatment of 
carpal tunnel syndrome falls into two broad catego-
ries; either surgical or non-surgical. Steroid injec-
tion into the carpal tunnel has been studied previ-
ously, but reliable conclusions cannot be drawn due 
to the low methodological quality of the identified 
studies.

This review evaluates the effectiveness of local ste-
roid injection versus other non-surgical interven-
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tions in improving clinical outcome and determines 
the length of symptom relief following injection.

Extensive literature searches in texts and via 
computer databases (including Medline, Cinahl, 
Cochrane and Amed) provided the material for re-
view.

Two reviewers independently selected the trials to 
be included in this study according to the complete 
search strategy using the PEDro scale, which has 
been widely used for the evaluation of conservative 
treatments.

A total of 8 studies were identified. All trials were 
from the published literature and 6 of these were 
excluded. The 2 included studies evaluated clinical 
outcomes at least at 6 months after injection.

Available evidence suggests that local corticoste-
roid injection for severe carpal tunnel syndrome 
provides symptomatic benefit at one month follow-
up compared to placebo. The duration of benefit 
and the effect on mild and moderate carpal tunnel 
syndrome are not known yet. Local corticosteroid 
injection provides symptom relief in the long term 
(> 6 months) follow up, but these results are not 
statistically significant and further research is re-
quired.

Key-words:  Carpal tunnel syndrome (C.T.S.), cortico-
steroid injection, systematic review
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