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Περίληψη 

Η θεραπεία των σύνθετων καταγμάτων του περιφερικού 
πέρατος της κερκίδας, στα οποία συμμετέχει και η κερκιδοκαρπι-
κή άρθρωση παραμένουν δυσχερές πρόβλημα, ως προς την αντι-
μετώπιση. Τα αντικειμενικά και λειτουργικά αποτελέσματα από 
τη θεραπεία αυτών των κακώσεων στο 93% των περιπτώσεων 
απευθείας αντανακλούν στην επαρκή ανάκτηση του μήκους της 
κερκίδας, τη ραχιαία ή παλαμιαία υπολειμματική κλίση και την 
ακεραιότητα των αρθρικών επιφανειών. Η εισαγωγή βελτιωμένων 
μεθόδων εξωτερικής οστεοσύνθεσης και τεχνικών περιορισμένης 
ανοικτής ανάταξης αλλά και οστικής μεταμόσχευσης κατέστησαν 
δυνατό από μέρους των χειρουργών, των ασχολουμένων με τη θε-
ραπεία αυτών των κακώσεων, να πετύχουν την κατά το δυνατό 
πλησιέστερη προς την ανατομική ανάταξη των πολύ συντριπτικών 
ενδοαρθρικών καταγμάτων με σχετικώς μικρό αριθμό επιπλοκών. 
Η ανατομική ανασύσταση των αρθρικών επιφανειών έχει σε μεγά-
λο βαθμό περιορίσει την επίπτωση της μετατραυματικής κερκιδο-
καρπικής αρθρίτιδας. 

Η εξωτερική οστεοσύνθεση σε μεγάλο βαθμό αποτρέπει τη 
βράχυνση της κερκίδας και τη γωνίωση στη μετάφυση του οστού 
αλλά δεν επαρκεί για την ανάταξη των ενσφηνωμένων οστικών 
τεμαχίων της αρθρικής επιφάνειας. Και ενώ τα οστικά τεμάχια 
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μπορούν πολλές φορές να ανυψωθούν, να ανατα-
χθούν επαρκώς και να καθηλωθούν διαδερμικώς 
υπό ακτινοσκοπικό ή αρθροσκοπικό έλεγχο, στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι καλύτερα να ανα-
τάσσονται και να συγκρατούνται με τη βοήθεια 
οστικών μοσχευμάτων που εισάγονται με τεχνικές 
ελάχιστης παρέμβασης. Η οστική μεταμόσχευση 
επιτρέπει την αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύν-
θεσης στις περισσότερες των περιπτώσεων κατά 
την τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα.

Η καλύτερη ανάταξη οδηγεί σε καλύτερα 
αποτελέσματα. Μετά από ανάπτυξη δεξιοτήτων η 
αντιμετώπιση βαριών σύνθετων καταγμάτων με 
συνδυασμένες τεχνικές εγχειρητικής θεραπείας 
επιτρέπει την επίτευξη αποτελεσμάτων αναλόγων 
εκείνων των απλών καταγμάτων. Η κατάλληλη 
χειρουργική αποκατάσταση είναι συχνά πολύ απαι-
τητική και απαιτεί οικειότητα προς τις τεχνικές 
οστεοσύνθεσης και τις χειρουργικές προσπελάσεις 
του περιφερικού πέρατος της κερκίδας. Η πλειονό-
τητα των επιπλοκών είναι παροδικού χαρακτήρα 
και είναι λίγες εκείνες που καταλείπουν αρνητικά 
επακόλουθα στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα. 
Επομένως μπορεί να πει κανείς ότι η χειρουργική 
παρέμβαση είναι η πρέπουσα θεραπεία για την 
πλειονότητα αυτών των κακώσεων. Είναι γενική 
παραδοχή ότι η αποκατάσταση της φυσιολογικής 
ανατομίας είναι επιθυμητή τόσο στους νέους όσο 
και στους ηλικιωμένους ασθενείς.

Εισαγωγή

Περίπου το ένα έκτο όλων των καταγ-
μάτων επί ασθενών προσερχόμενων στα τμήμα-
τα επειγόντων περιστατικών αφορούν στο κάτω 
πέρας της κερκίδας (Owen et al, 1982). Από 
τότε που για πρώτη φορά περιγράφηκαν από 
τον Abraham Colles το 1814 (Colles, 1972), οι 
περισσότεροι ιατροί θεωρούν ότι τα κατάγματα 
του κάτω πέρατος της κερκίδας αποτελούν ένα 
ομοιογενές σύνολο κακώσεων που στο σύνολό 
τους μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητι-
κά με ευνοϊκά αποτελέσματα. Ο Abraham Colles 
ισχυριζόταν ότι το τραυματισμένο άκρο μπορεί 
να ανακτήσει πλήρη ελευθερία κινήσεων παρόλο 

που σε μεταγενέστερες μελέτες του αναφέρει ότι 
οι επιπλοκές της θεραπείας μπορεί να φθάσουν 
στο 31% (Cooney et al, 1980). Έχουν περιγραφεί 
ποικίλες μέθοδοι θεραπείας που με την παράθεση 
μη συγκρίσιμων αποτελεσμάτων διαιωνίζουν την 
αντίληψη ότι η θεραπεία των καταγμάτων αυτών 
είναι αποκλειστικά συντηρητική. Οι αλγόριθμοι 
θεραπείας που σχεδιάστηκαν για να ταξινομή-
σουν αυτά τα κατάγματα σε ομάδες προγνωστι-
κής σημασίας και αντιστοίχως να εξατομικεύσουν 
τη θεραπεία έχουν τύχει μικρής προσοχής. Στόχος 
της παρούσης μελέτης είναι η παράθεση των σύγ-
χρονων μορφών θεραπείας με έμφαση στη χει-
ρουργική θεραπεία.

Δεν είναι όλα τα κατάγματα του περιφερικού πέ-
ρατος της κερκίδας κατάγματα Colles.

 Τα κατάγματα του περιφερικού πέρατος 
της κερκίδας περιλαμβάνουν και τύπους που 
δεν περιλαμβάνονται στην κλασσική μορφή του 
εξωαρθρικού κατάγματος του κάτω πέρατος της 
κερκίδας που περιγράφηκε για πρώτη φορά από 
τους Colles και Smith (Smith 1854, Melone 1984). 
Στην πραγματικότητα το 50% των καταγμάτων 
του κάτω πέρατος της κερκίδας περιλαμβάνουν 
την κερκιδοκαρπική άρθρωση (Cooney, Dobyns, 
Linscheid 1980, Melone 1993). Καθ’ όμοιο τρό-
πο σε μια αναδρομικού χαρακτήρα μελέτη των 
Leung και συν (1990) αναφέρεται ενδοαρθρική 
συμμετοχή στο 93% των περιπτώσεων. Μέτρια 
έως εξεσημασμένη συντριβή υπήρχε στο 73,6% 
των καταγμάτων και σημαντική παρεκτόπιση 
στο 81,9% (Leung et al, 1990). Σε μια προοπτι-
κού χαρακτήρα μελέτη επί 90 καταγμάτων Colles 
αναφέρεται ότι στο 56% υπήρχε ενδοαρθρική 
συμμετοχή (Villar et al, 1987). Από αυτούς τους 
ασθενείς στο 40% το κάταγμα αφορούσε στην 
κερκιδοκαρπική άρθρωση, στο 12% στην κάτω 
κερκιδωλενική και στο 48% και στις δύο. Σε μια 
αναδρομική μελέτη 43 ενδοαρθρικών καταγμά-
των του περιφερικού πέρατος της κερκίδας ανα-
φέρεται στο 81% εμπλοκή της κερκιδοκαρπικής 
και της κάτω κερκιδωλενικής άρθρωσης και στο 
19% εμπλοκή της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης και 
μόνο (Knirk και Jupiter, 1986).
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 Πρότυπα ενδοαρθρικού κατακερματισμού

Ο Melone περιέγραψε τα κυριότερα πρό-
τυπα του ενδοαρθρικού κατακερματισμού των 
καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας έχο-
ντας ως στόχο την πιθανή προγνωστική σημασία 
των παρατηρήσεών του με βάση το σχηματισμό 4 
κύριων οστικών τεμαχίων (εικ. 1) (Melone 1984, 
1993) 

1. Συμμετοχή της διάφυσης ή της μετάφυ-
σης της κερκίδας. 

2. Η αρθρική επιφάνεια της κερκίδας για το 
σκαφοειδές (στυλοειδής απόφυση)

3. Η ραχιαία εσωτερική αρθρική επιφάνεια 
4. Η παλαμιαία αρθρική εσωτερική επιφά-

νεια. 
Αυτά τα στοιχεία είναι σχετικώς σταθερά 

και εύκολα αναγνωρίσιμα. Είναι γεγονός ότι σε 
πολλά φαινομενικώς εξωαρθρικά κατάγματα του 
κάτω πέρατος της κερκίδας υπάρχει ενδοαρθρική 

συμμετοχή, ορατή κατά την προσεκτική παρατή-
ρηση των αρθρικών επιφανειών που συμβάλλουν 
πολλές φορές στο σχηματισμό των ανωτέρω πε-
ριγραφόμενων τεμαχίων.

Η στυλοειδής απόφυση της κερκίδας (περι-
λαμβανομένης και της αρθρικής επιφανείας για 
το σκαφοειδές) φέρει προσφύσεις μαλακών μορί-
ων διά μέσου του ισχυρού κερκιδοσκαφοειδοκε-
φαλωτού συνδέσμου, τον ασθενέστερο κερκιδικό 
ινώδη θύλακο και τον επιμήκη κερκιδομηνοειδή 
σύνδεσμο. Η κερκιδική πρόσφυση του κερκιδο-
σκαφομηνοειδούς συνδέσμου εντοπίζεται ακόμη 
περισσότερο ωλενίως της αντίστοιχης αρθρικής 
επιφάνειας (εικ. 2). 

Τα δύο εσωτερικά τεμάχια που περιλαμβά-
νουν και τα ραχιαία και παλαμιαία όρια της αρ-
θρικής επιφάνειας για το μηνοειδές έχουν αξονική 
επίδραση στη λειτουργικότητα τόσο της κερκιδο-
καρπικής όσο και της κάτω κερκιδωλενικής άρ-
θρωσης. Το ραχιαίο πέρας της αρθρικής επιφα-

63Ορθοπαιδική, 25, 1, 2012

Εικόνα 1. -  Πρότυπα ενδοαρθρικού κατακερματισμού κατά Melone 1984.



νείας για το μηνοειδές (το ραχιαίο έσω τεμάχιο) 
διαθέτει προσφύσεις μαλακών μορίων διά μέσου 
του ραχιαίου χείλους του τρίγωνου ινοχόνδρι-
νου συνδεσμικού συμπλέγματος (TFCC), πε-
ριλαμβανομένου και του περιφερικού ραχιαίου 
κερκιδωλενικού συνδέσμου (Melone, 1993). Το 
παλαμιαίο χείλος της μηνοειδούς αρθρικής επι-
φάνειας (το παλαμιαίο κεντρικό τεμάχιο) περι-
λαμβάνει τις προσφύσεις των μαλακών μορίων 
του ωλενίου σκέλους του κερκιδοσκαφομηνοει-
δούς συνδέσμου και της κερκιδικής έκφυσης του 
τρίγωνου ινοχόνδρινου συνδεσμικού συμπλέγμα-
τος (TFCC), περιλαμβανομένου του παλαμιαίου 
περιφερικού κερκιδωλενικού συνδέσμου. Επιπρό-
σθετες καταγματικές γραμμές μπορεί να κατακερ-
ματίζουν κάθε ένα από τα κύρια αρθρικά καταγ-
ματικά τεμάχια. 

Τα ενδοαρθρικά τεμάχια μπορούν επανέλ-
θουν μετά την αποκατάσταση του μήκους κατά 

την άσκηση έλξης διά μέσου των προσφύσεων 
των μαλακών μορίων με τρόπο τέτοιο που οι προ-
σφύσεις αυτές να προκαλέσουν πλημμελή στρο-
φή αυτών των οστικών τεμαχίων όσον αφορά 
τις σχέσεις του ενός προς το άλλο (Hastings και 
Leibovic, 1993). Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
τα σε μεγάλο βαθμό παρεκτοπισμένα ραχιαία και 
παλαμιαία τεμάχια της αρθρικής επιφάνειας για 
το μηνοειδές δεν είναι δυνατό να εφάπτονται με 
την απλή άσκηση έλξης, με αποτέλεσμα παραμο-
νή ενός μεγάλου υπολειμματικού διαχωρισμού 
που είναι ακόμη εμφανής από τη διαπλάτυνση 
των ραχιαίων και παλαμιαίων οστικών τεμαχίων 
της αρθρικής επιφάνειας για το μηνοειδές.

Τα κεντρικά συντριπτικά ενδοαρθρικά τεμά-
χια δε διαθέτουν καμιά πρόσφυση από μαλακά 
μόρια, έτσι δεν είναι δυνατή η επίτευξη συνδε-
σμόταξης (Vidal et al, 1979).

Πολλά συστήματα ταξινόμησης έχουν προ-
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Εικόνα 2. - Παλαμιαίο κερκιδοκαρπικό σταθεροποιητικό συνδεσμικό σύστημα.
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Εικόνα 3. - Ο μηχανισμός “die punch” στα κα-
τάγματα τύπου ΙΙ κατά Melone.

Εικόνα 4. - Τα κατάγματα τύπου ΙΙΙ και η 
εμπλοκή του ελευθέρου παλαμιαίου μεταφυ-
σιακού τεμαχίου στο καμπτικό μυϊκό διαμέ-
ρισμα.

Εικόνα 5. - Κατάγματα με εγκάρσια συντριβή 
των αρθρικών επιφανειών με το στοιχείο της 
στροφικής παρεκτόπισης.
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ταθεί και εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση 
των καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας. 
Οι περισσότεροι είναι οικείοι με την ταξινόμηση 
κατά Frykman που περιγράφηκε το 1937, η οποία 
ταξινομεί τα κατάγματα ανάλογα με την ενδοαρ-
θρική συμμετοχή του περιφερικού πέρατος της 
κερκίδας, περιλαμβανομένων τόσο της κερκιδο-
καρπικής και της κάτω κερκιδωλενικής αλλά και 
την παρουσία ή απουσία καταγμάτων της στυλο-
ειδούς απόφυσης (Frykman, 1937). Ενώ αυτή 
η ταξινόμηση έχει στρέψει σημαντικό μέρος της 
προσοχής μας στην ακεραιότητα της κάτω κερκι-
δωλενικής άρθρωσης δεν έχει καμιά χρησιμότητα 
στην υπόδειξη θεραπευτικής μεθόδου και κυρίως 
δεν έχει σχέση με την πρόγνωση των αποτελεσμά-
των. Παρόλο που η ανώτερη από τις βαθμίδες της 
ταξινόμησης κατά Frykman επιβαρύνεται με χει-
ρότερη πρόγνωση, κάθε καταγματική κατηγορία 
μπορεί να βαρύνεται για οποιοδήποτε αποτέλε-
σμα, από ένα απαρεκτόπιστο κάταγμα μέχρι αυτό 
που είναι πολύ συντριπτικό με παρεκτοπίσεις και 
ελλείμματα. Ο Melone ταξινόμησε τα κατάγμα-
τα του περιφερικού πέρατος της κερκίδας σε 5 
τύπους: στον τύπο Ι ανήκουν τα κατάγματα που 
προκύπτουν από αμιγείς καμπτικού τύπου δυ-
νάμεις με ενδοαρθρική συμμετοχή χωρίς όμως 
παρεκτόπιση και ελάχιστη συντριβή. Αυτά τα 
κατάγματα είναι σταθερά μετά κλειστή ανάταξη. 
Στα κατάγματα τύπου ΙΙ περιλαμβάνονται εκείνα 
που είναι συντριπτικά κατά την κερκιδική μετά-
φυση με παρεκτόπιση του έσω συμπλέγματος ως 
μια ενότητα (εικ. 3). Αυτά αντιπροσωπεύουν τα 
κατάγματα από πρόσκρουση (die punch) (Scheck, 
1962). Στα κατάγματα τύπου ΙΙΙ περιλαμβάνονται 
εκείνα στα οποία υπάρχει παλαμιαία μεταφυσιακή 
συντριβή και δεν επιτρέπει τη συμβατική αντιμε-
τώπιση αυτών των καταγμάτων με ακινητοποίηση 
με γύψινο επίδεσμο (εικ. 4). Τα κατάγματα τύπου 
IV αντιστοιχούν σε σημαντική ενδοαρθρική προ-
σβολή με διαχωρισμό της αρθρικής επιφανείας 
για το μηνοειδές σε παλαμιαία και ραχιαία τεμά-
χια (εικ. 5). Τα κατάγματα τύπου V αντιπροσω-
πεύονται από τη βαριά μεταφυσιακή και διαφυ-
σιακή συντριβή που μπορεί να συνυπάρχει. Το 
σύστημα αυτό ταξινόμησης των καταγμάτων της 
πηχεοκαρπικής έχει αποδειχθεί χρήσιμο τόσο στο 

να κατευθύνει θεραπευτικές επιλογές όσο και να 
βοηθήσει στην πρόγνωση των αποτελεσμάτων 
(Hastings, 1993).

Πιο λεπτομερές είναι το σύστημα ταξινό-
μησης της ΑΟ που τα χωρίζει σε τρεις μείζονες 
τύπους (Fernandez και Geissler, 1991, Müller, 
Nazarian, Koll 1987) (1) τα απλά εξωαρθρικά 
(εικ. 6), (2) τα απλά ενδοαρθρικά (εικ. 7) και (3) 
τα σύνθετα ενδοαρθρικά (εικ. 8 και 9). Αυτό το 
κεφάλαιο θα καλύψει τα κατάγματα που απαιτούν 
χειρουργική αντιμετώπιση και μάλιστα επιλεκτι-
κά κάποια εξωαρθρικά με ασταθή μεταφυσιακή 
συντριβή, ασταθή απλά ενδοαρθρικά κατάγματα, 
κατάγματα με σύνθετη ενδοαρθρική και μεταφυ-
σιακή συμμετοχή, κερκιδοκαρπικά κατάγματα/
εξαρθρήματα και κατάγματα που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα κακώσεων υψηλής κινητικής ενέρ-
γειας.

Μηχανισμός κάκωσης

Οι Μηχανισμοί κάκωσης σε συσχετισμό προς 
τα παραγόμενα από αυτούς καταγματικά πρότυ-
πα γίνονται καλύτερα κατανοητά με την ανάλυσή 
τους. Ο Fernandez ταξινόμησε τα κατάγματα του 
κάτω πέρατος της κερκίδας σε μια από τις παρα-
κάτω ομάδες (Rayhack 1993).
1. Κατάγματα που προκαλούνται από κα-

μπτικό μηχανισμό καταπόνησης (κλασικά 
κατάγματα τύπου Colles): Οι καμπτικές δυ-
νάμεις που παράγονται κατά τη βίαιη υπερέ-
κταση του καρπού οδηγούν σε καταπόνηση 
του μεταφυσιακού φλοιού από την ασκούμε-
νη τάση κατά την καμπτική επιφάνεια και συ-
μπιεστική καταπόνηση κατά τη ραχιαία επι-
φάνεια. Η σημαντική ραχιαία παρεκτόπιση 
και η γωνίωση προκαλεί λύση της συνέχειας, 
συντριβή και συμπίεση παράγοντας μια ραχι-
αία ζώνη αστάθειας της μεταφυσιακής περιο-
χής, η οποία με την επακολουθούσα ανάταξη 
καταλήγει σε προδιάθεση υποτροπής και ρα-
χιαίας κλίσης του περιφερικού πέρατος. 

2. Συμπιεστικά κατάγματα – Πτώση πάνω στο 
προβαλλόμενο χέρι με τον καρπό σε έκταση 
και ωλένια κλίση θα ασκήσει συμπιεστικές 
δυνάμεις στην περιφερική αρθρική επιφά-
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Εικόνα 6. - Απλά εξωαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας κατά ΑΟ.

Εικόνα 7. - Απλά ενδοαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας κατά ΑΟ.

Εικόνα 8. - Σύνθετα ενδοαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας κατά ΑΟ.
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Εικόνα 9. - Σύνθετα ενδοαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας κατά ΑΟ.
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νεια της κερκίδας. Πολύ συχνά το μηνοειδές 
επιλεκτικώς συμπιέζει τη ραχιαία μοίρα της 
αντίστοιχης αρθρικής επιφάνειας του κάτω 
πέρατος της κερκίδας στρέφοντάς αυτήν ρα-
χιαίως και αποσυμπιέζοντας την περιοχή διά 
της συμπιεστικής παραμόρφωσης του υπο-
χόνδριου οστού στην περιοχή της μετάφυσης.

3. Κατάγματα από άσκηση διατμητικών δυνά-
μεων – Μια μοίρα της κερκιδοκαρπικής άρ-
θρωσης τίθεται σε διατμητική καταπόνηση 
κατά το κερκιδοκαρπικό εξάρθρημα.

4.    Αποσπαστικά κατάγματα – Η διατατική ρήξη 
του οστικού χείλους κατά τα σημεία των συν-
δεσμικών προσφύσεων εμβάλλει στην πιθα-
νότητα κατάγματος. Οι κακώσεις υψηλής κι-
νητικής ενεργείας που έχουν ως αποτέλεσμα 
κερκιδοκαρπικό κάταγμα εξάρθρημα πιο συ-
χνά προκαλούν οστική απόσπαση των αρθρι-
κών χειλέων κατά τα σημεία της έκφυσης των 
συνδέσμων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μι-
κρών οστικών αποσπαστικών τεμαχίων. 

5.   Συνδυασμοί των ανωτέρω – Τελικώς οι υψη-
λής κινητικής ενέργειας κακώσεις συχνά έχουν 
ως αποτέλεσμα συνδυασμούς όλων των παρα-
πάνω περιγραφόμενων μηχανισμών κάκωσης, 
με αποτέλεσμα, παρααρθρική συντριβή και 
παρεκτόπιση και μεταφυσιακή ή διαφυσιακή 
συντριβή.

Αξιο λόγηση και μελέτη της σταθερότητας του 
κατάγματος.

 
 Για την ακριβή αξιολόγηση και τη θερα-
πεία των καταγμάτων του περιφερικού πέρατος 
της κερκίδας ο ασχολούμενος με αυτά χειρουργός 
πρέπει κατά πρώτον να παρατηρήσει εάν πρόκει-
ται για ενδοαρθρικό ή εξωαρθρικό κάταγμα, πα-
ρεκτοπισμένο ή απαρεκτόπιστο, ανατάξιμο ή μη 
ανατάξιμο (Altissimi et al, 1986).

Μέχρι πρόσφατα οι κλινικοί ιατροί είχαν 
μικρές δυνατότητες όσον αφορά στη λήψη απο-
φάσεων για το τι μπορεί να σημαίνει επαρκής 
ανάταξη. Τα περισσότερα συστήματα ταξινόμη-
σης δεν προβλέπουν συσχετισμό της μορφολο-
γίας με το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι κοινές 
οδηγίες που αφορούν στην ορθή θεραπεία προ-

κύπτουν συνήθως από αναδρομική εξέταση κα-
ταγμάτων που προφανώς ή όντως έχουν πτωχά 
αποτελέσματα. Ακόμη περισσότερη σύγχυση έχει 
προκύψει από την άποψη ότι ένας ασθενής με 
πτωχό ακτινολογικό αποτέλεσμα μπορεί να εμ-
φανίσει καλά κλινικά αποτελέσματα. 

Οι περισσότεροι χειρουργοί συνιστούν 
επιμονή στην προσπάθεια αποκατάστασης της 
φυσιολογικής ανατομίας της περιοχής. Σε μια 
μακρόπνοη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
συντηρητικής θεραπείας των καταγμάτων του πε-
ριφερικού πέρατος της κερκίδας οι Altissimi και 
συν διαπίστωσαν ότι η ακρίβεια της ανάταξης 
ήταν ο πιο αποφασιστικός παράγοντας για την 
επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος (Altissimi 
et al, 1986). Ο De Palma το 1952 ανέφερε ότι τα 
πτωχά αποτελέσματα ήταν ταυτόσημα με παρα-
μονή ραχιαίας κλίσης πάνω από 5ο και απώλεια 
της κερκιδικής κλίσης της αρθρικής επιφάνειας 
κατά 3 mm (De Palma, 1952). Πολλές πρόσφατες 
κλινικές μελέτες έχουν ενισχύσει και εξηγήσει αυ-
τές τις κλινικές παρατηρήσεις. 

Συνοδές κακώσεις 

Με λέτη της ακεραιότητας του τρίγωνου ινοχόν-
δρινου συνδεσμικού συμπλέγματος (TFCC). 

Τα κατάγματα του περιφερικού πέρατος 
της κερκίδας συνοδεύονται σε ποσοστό 50% από 
κάταγμα της στυλοειδούς απόφυσης της ωλέ-
νης (De Palma 1952, Bacorn και Kurtzke 1953, 
Lidstrom, 1959). Τα παρεκτοπισμένα κατάγμα-
τα της κερκίδας χωρίς κάταγμα της κάταγμα της 
στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης μπορεί να συ-
νοδεύονται από συνοδό ρήξη του τρίγωνου ινο-
χόνδρινου συνδεσμικού συμπλέγματος (TFCC) 
(Pogue, 1990). Μηχανικές μελέτες επί του αποτε-
λέσματος της πώρωσης σε πλημμελή θέση κατα-
δεικνύουν ότι η στυλοειδής απόφυση της ωλένης 
θα πρέπει να έχει υποστεί κάταγμα προκειμένου 
να επιτραπεί η βράχυνση της κερκίδας κατά 4 
mm, ελάττωση της έγκλισης της κερκίδας πέραν 
των 0ο και άνω των 5ο ραχιαίας κλίσης (Pogue, 
1990). Ο Adams κατέδειξε ότι η κερκιδική παρα-
μόρφωση με ταυτόχρονα ανέπαφο το TFCC δεν 
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επιτρέπει εξάρθρημα της κάτω κερκιδωλενικής 
άρθρωσης (DRUJ) (Adams 1993). Αυτό οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι  το TFCC ρήγνυται σε όλα τα 
κατάγματα που συνοδεύονται από εξάρθρημα της 
κάτω κερκιδωλενικής. Σε μια αναδρομικού χαρα-
κτήρα μελέτη 58 καταγμάτων του κάτω πέρατος 
της κερκίδας που αξιολογήθηκαν με διενέργεια 
αρθρογραφήματος, το TFCC βρέθηκε να φέρει 
ρήξη στα ⅔ των περιπτώσεων (Fontes, 1992). Οι 
Mohanti και Kar βρήκαν αρθρογραφικές ενδεί-
ξεις ρήξης του TFCC στο 45% των περιπτώσεων 
και πιο συχνά επί παρουσίας διάστασης της κάτω 
κερκιδωλενικής ή κατάγματος της στυλοειδούς 
απόφυσης της ωλένης (Mohanti και Kar, 1980). 

Διαμεσοκάρπιες συνδεσμικές ρήξεις 

 Κατά την αρθροσκοπική εκτίμηση 30 εν-
δοαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της 
κερκίδας, ο Hanker βρήκε ρήξεις του σκαφομη-
νοειδούς συνδέσμου σε ποσοστό 43% των περι-
πτώσεων, στην πλειονότητα των οποίων αυτή 

ήταν μερική (Hanker, 1991). Ο κερκιδοσκαφοα-
γκιστρωτός σύνδεσμος βρέθηκε να έχει υποστεί 
ρήξη στο 90% των περιπτώσεων. Οι Mudgal και 
Hastings ανέφεραν ότι η σκαφομηνοειδής διά-
σταση συνυπάρχει όχι μόνο με τα πιο βαριά αλλά 
επίσης και με σχετικώς καλοήθη ενδοαρθρικά κα-
τάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδας (Mudgal 
και Hastings, 1993). Τα κατάγματα της στυλοει-
δούς απόφυσης της κερκίδας που διέρχονται με-
ταξύ των αρθρικών επιφανειών για το σκαφοειδές 
και το μηνοειδές συνήθως επισημαίνουν την πα-
ρουσία αυτής της κάκωσης. Στις απλές οπισθο-
πρόσθιες λήψεις με άσκηση έλξης πρέπει με προ-
σοχή να μελετάται η συνέχεια της εγγύς αρθρικής 
επιφάνειας του σκαφοειδούς και του μηνοειδούς 
(Bauman 1981). 

Οξύ σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Οι περισσότεροι ασθενείς με κάταγμα 
του περιφερικού πέρατος της κερκίδας είναι πιθα-
νό να εμφανίσουν αρχικώς κάποια φαινόμενα από 

Εικόνα 10. - Σχέση στυλοειδούς απόφυσης
 κερκίδας και ωλένης σε ακτινογραφία

 μηδενικής στροφής.

Εικόνα 11. - Εικόνα της παλαμιαίας έγκλισης της 
αρθρικής επιφάνειας του κάτω πέρατος 

της κερκίδας.
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την πίεση επί του μέσου νεύρου επειδή η πίεση 
εντός του καρπιαίου σωλήνα αυξάνει σε πολλές 
από αυτές τις κακώσεις. Οι χαμηλότερες πιέσεις 
παρατηρούνται με τον καρπό σε ουδέτερη θέση. 
Όταν ο καρπός βρίσκεται σε μέγιστη κάμψη η 
διάμεση πίεση ανέρχεται μέχρι τα 75 mmHg και 
όταν είναι σε μέγιστη έκταση ανέρχεται πάνω από 
τα 40 mmHg (Bauman 1981, Gelberman 1984). 
Εάν είναι εφικτή η ανάταξη, συνιστάται παρακο-
λούθηση των συμπτωμάτων του ασθενούς για 48 
ώρες. Εάν υπάρχει νευρική συμπίεση συνιστάται 
σταθεροποίηση του κατάγματος με λιγότερο πα-
ρεμβατικά μέσα και αντιμετώπιση του συνδρό-
μου του καρπιαίου σωλήνα (Palmer 1993). Εάν 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική ανάταξη, 
συνιστάται αποσυμπίεση του καρπιαίου σωλήνα 
κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση.

 
Εμβιομηχανική της ανάταξης
Απο τελέσματα της βράχυνσης της κερκίδας στη 

λειτουργικότητα της πηχεοκαρπικής άρ-
θρωσης.

Στα περισσότερα άτομα το μήκος της 
κερκίδας ισούται με εκείνο της ωλένης. Η διαφο-
ρά στο μήκος εκτιμάται καλύτερα στην προβολή 
της μηδενικής στροφής (εικ. 10). Η διαφορά αυτή 
προσδιορίζεται καλύτερα με τη μέτρηση της από-
στασης μεταξύ μιας γραμμής που φέρεται από τη 
στυλοειδή απόφυση της ωλένης και μιας γραμμής 
που φέρεται κατά μήκος της αρθρικής επιφάνειας 
της κερκίδας για το μηνοειδές. Το κερκιδικό ύψος, 
η απόσταση δηλαδή του ύψους μεταξύ των δύο 
γραμμών που φέρονται από τη στυλοειδή απόφυ-
ση της κερκίδας και τη στυλοειδή απόφυση της 
ωλένης είναι λιγότερο χρήσιμο και μάλλον ένδει-
ξη απώλειας της έγκλισης της κερκίδας παρά του 
μήκους της (Epner, 1982). Ο Palmer και συν κατέ-
δειξαν ότι το 80% των αξονικών φορτίων του πήχη 
φέρεται διά της κερκίδας και το 20% μέσω του τρί-
γωνου ινοχόνδρινου συνδεσμικού συμπλέγματος 
(Palmer et al, 1985). Μικρό ποσοστό κερκιδικής 
βράχυνσης όσο μπορεί να είναι π. χ. τα 2 mm προ-
καλεί μεταφορά των φορτίων στο περιφερικό πέ-
ρας της ωλένης (Palmer και Werner, 1984). Όσον 
αφορά στα προβλήματα που προκαλούνται από 

τις διάφορες παραμορφώσεις που μπορεί να προ-
καλέσει ένα κάταγμα του περιφερικού πέρατος 
της κερκίδας (βράχυνση, ραχιαία παρεκτόπιση 
και κερκιδική απόκλιση), η βράχυνση είναι αυτή 
που προκαλεί τη μεγαλύτερη διαταραχή στην κι-
νηματική του καρπού (Jupiter και Masem, 1988). 
Ο Adams διαπίστωσε ότι η κερκιδική βράχυνση 
σε πειράματα επί πτωμάτων προκαλούσε μέγιστη 
εκτροπή του στιγμιαίου κέντρου στροφής και μέ-
γιστη διάταση του τρίγωνου ινοχόνδρινου συν-
δεσμικού συμπλέγματος. Οι Jupiter και Masem 
(Jupiter και Masem 1988) βρήκαν ότι βράχυνση 
άνω των 6 mm προκαλούσε άλγος κατά το ωλέ-
νιο χείλος του καρπού και ελάττωση του εύρους 
πρηνισμού – υπτιασμού. Η βράχυνση της κερκί-
δας σε πειράματα επί πτωμάτων που πραγματο-
ποίησαν οι Pogue και συν κατέληξε σε προστριβή 
του περιφερικού πέρατος της ωλένης επί του πυ-
ραμοειδούς και του ακρότατου ωλένιου χείλους 
του μηνοειδούς (Pogue, 1990). Οι εργαστηριακές 
αυτές μελέτες επιβεβαιώνουν τις κλινικές παρα-
τηρήσεις του Fernandez ότι δηλαδή οι παραμορ-
φώσεις που περιλαμβάνουν βράχυνση άνω των 
6 mm θα καταστούν συμπτωματικές (Fernandez 
1993, Destot 1925, Dobyns και Linscheid 1984).

Επί δραση της υπολειμματικής ραχιαίας κλίσης 
επί της κινηματικής της πηχεοκαρπικής άρ-
θρωσης.

 Η περιφερική αρθρική επιφάνεια της 
κερκίδας εμφανίζει φυσιολογικώς παλαμιαία 
κλίση της τάξης των 11ο κατά μέσο όρο (εικ. 11) 
(Cooney, 1980, Frykman 1937, Destot 1925, 
Morton 1907, Sever 1942, Van der Linden και 
Ericson 1981). Η ραχιαία γωνίωση παρεκτοπίζει 
το τόξο κίνησης του καρπού ραχιαία, με αποτέλε-
σμα την ελάττωση της ισχύος της κάμψης. Σε μια 
αναδρομική μελέτη 2.122 περιπτώσεων οι Bacorn 
και Kurtzke βρήκαν ότι η απώλεια κάμψης έφθανε 
στο 95% των περιπτώσεων (Bacorn και Kurtzke 
1953). 
 Όταν υπάρχει ραχιαία κλίση το μηνοει-
δές παραμένει σε φυσιολογική ευθυγράμμιση με 
το κάτω πέρας της κερκίδας. Το κεφαλωτό αντι-
σταθμίζει τη θέση αυτή με κάμψη και αποτέλεσμα 
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τούτου είναι η αδυναμία και η μεσοκάρπια αστά-
θεια (εικ. 12) (Taleisnick 1984, 1988).

Κινηματοακτινογραφικές μελέτες της κι-
νηματικής του καρπού μετά από κατάγματα του 
κάτω πέρατος της κερκίδας έχουν καταδείξει ση-
μαντικές μεταβολές στο εύρος της κίνησης και η 
δυναμική ευθυγράμμιση του καρπού δεν επισυμ-
βαίνει μέχρι η ραχιαία κλίση να φθάσει τις 10ο 

(Kazuki et al 1993). Καθώς η φυσιολογική παλα-
μιαία κλίση απομακρύνεται από τις 10ο στις 45ο, 
τα φορτία που ασκούνται στην ωλένη αυξάνουν 
από 21% στο 67% των συνολικών φορτίων.

Κατά τις 200 της ραχιαίας κλίσης η ωλέ-
νη φέρει το 50% του συνολικού φορτίου. Καθώς 
η ραχιαία κλίση αυξάνει κατά 20% τα φορτία που 
αρχικώς κατανέμονται κατά την κερκιδοσκαφοει-
δή, την κερκιδομηνοειδή και τις ωλενοκαρπικές 
αρθρώσεις επικεντρώνονται καλύτερα και απο-
κλίνουν κατά το ραχιαίο και κερκιδικό χείλος της 
κερκιδοσκαφοειδούς άρθρωσης και το ραχιαίο 
χείλος της ωλενοκαρπικής άρθρωσης. Τα φορτία 
ελαττώνονται κατά την κερκιδομηνοειδή άρθρω-
ση και απαλείφονται στις 400 ραχιαίας παρεκτό-
πισης. 

Επίδραση της υπολειμματικής ραχιαίας κλίσης 
επί της κάτω κερκιδωλενικής άρθρωσης.

 Κερκιδική βράχυνση της τάξης των 6 mm 
ή ακόμη περισσότερο επηρεάζει αρνητικά τον πρη-
νισμό και τον υπτιασμό (Fernandez και Geissler, 
1991) και καταλήγει σε άλγος κατά την κάτω κερ-
κιδωλενική άρθρωση (Jupiter και Masem, 1988). 
Κατά τον κεντρικό ενάρθριο δίσκο της άρθρωσης 
εντοπίζεται αύξηση των διατατικών φορτίων, με 
αποτέλεσμα αυτός να προπίπτει περιφερικώς και 
ομοίως αυξάνονται τα φορτία στους ραχιαίους 
και παλαμιαίους κερκιδωλενικούς συνδέσμους 
(Adams 1993). Η κακή ευθυγράμμιση της κερκί-
δας παρεκτοπίζει τον άξονα της κάτω κερκιδω-
λενικής πέραν της φυσιολογικής του θέσης μέσα 
στο βοθρίο της κεφαλής της ωλένης. Η βράχυνση 
προκαλεί μέγιστη απόκλιση και η ραχιαία γωνί-
ωση και η ελάττωση της έγκλισης στους ενδιά-
μεσους βαθμούς αλλάζει και η ραχιαία απόκλιση 
επίσης κατ’ ελάχιστον. Ο άξονας αποκλίνει από τη 
φυσιολογική του θέση και προκαλεί αύξηση των 
δυνάμεων επαφής της άρθρωσης. Το φυσιολογι-
κό κάτω πέρας της κερκίδας στρέφεται και εκτε-

Εικόνα 12. - Ο ρόλος του κεφαλωτού στη μεσοκάρπια αστάθεια.
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λεί μεταφορική κίνηση σε σχέση προς την ωλένη 
κατά τις κινήσεις πρηνισμού και υπτιασμού του 
πήχη. Η απόκλιση του άξονα μακράν της φυσι-
ολογικής του θέσης αποτρέπει τη φυσιολογική 
ολισθητική κίνηση (Short et al, 1987). Οι Werner 
και συν. κατέδειξαν ότι η βράχυνση της κερκίδας 
αυξάνει τις δυνάμεις επαφής στην κάτω κερκιδω-
λενική άρθρωση και μετατοπίζει το κέντρο της πί-
εσης στη σιγμοειδή εντομή (Werner et al, 1989). 
Αυτό καταλήγει σε διαταραχή της λειτουργικό-
τητας του πήχη και επιτάχυνση της φθοράς της 
άρθρωσης.
 
Επίδραση της υπολειμματικής ανωμαλίας των 
αρθρικών επιφανειών. 

Η πλειονότητα των καταγμάτων του 
κάτω πέρατος της κερκίδας επιδρά στην κάτω κερ-
κιδωλενική άρθρωση αλλά και στην κερκιδοκαρ-
πική διαμέσου της επέκτασης των καταγμάτων 
της μετάφυσης μέσα στην άρθρωση. Τα κατάγμα-
τα χαμηλής κινητικής ενέργειας που προέρχονται 
από καμπτικές καταπονήσεις μπορούν να προ-
καλέσουν επέκταση των καταγματικών γραμμών 
μέσα στην άρθρωση χωρίς παρεκτόπιση. Από την 
άλλη πλευρά υπάρχει ολόκληρο φάσμα κακώσε-
ων που οφείλονται σε άσκηση μεγάλων αξονικών 
δυνάμεων συμπίεσης που διακόπτουν τη συνέχεια 
των αρθρικών επιφανειών με ταυτόχρονη συμπίε-
ση του υποχόνδριου μεταφυσιακού οστού. Οι πιο 
σοβαρές από αυτές έχουν να κάνουν με κακώσεις 
υψηλής κινητικής ενέργειας, στις οποίες συνδυ-
άζονται καμπτικές, συμπιεστικές και διατμητικές 
καταπονήσεις και καταλήγουν σε εκτεταμένη αρ-
θρική καταστροφή και μεγάλη παρεκτόπιση (εικ. 
9, C3.3). Θεωρητικώς, κάθε κάκωση που προκα-
λεί διακοπή της συνέχειας του αρθρικού χόνδρου 
μπορεί να καταλήξει σε προοδευτική εγκατάστα-
ση εκφυλιστικής αρθροπάθειας (Ghormley και 
Mroz, 1932). Τα κατάγματα του κάτω πέρατος 
της κερκίδας που επηρεάζουν την κερκιδοκαρπι-
κή ή την κάτω κερκιδωλενική άρθρωση οδηγούν 
σε μεγαλύτερα ποσοστά πτωχών αποτελεσμάτων 
από εκείνες στις οποίες απουσιάζει η αρθρική 
συμμετοχή (Frykman, 1967). Από όλες τις πα-
ραμέτρους της παραμόρφωσης του κάτω πέρατος 

της κερκίδας, αυτή της ανωμαλίας των αρθρικών 
επιφανειών είναι η πιο κρίσιμη για τον καθορι-
σμό του λειτουργικού αποτελέσματος (Cooney et 
1980, Pogue et al 1990, Werner et al 1989, Smaill 
1965, Watson HK, Castle 1988). Το αρνητικό επα-
κόλουθο της υπολειμματικής αρθρικής παραμόρ-
φωσης έχει ιδιαιτέρως τονιστεί από τους Kirk και 
Jupiter (Kirk και Jupiter 1988). Η υπολειμματική 
παρεκτόπιση των ενδαρθρικών τεμαχίων κατά 
2 mm οδηγεί σε συμπτωματική μετατραυματι-
κή αρθροπάθεια στο 91% των ασθενών. Όταν η 
παρεκτόπιση των αρθρικών επιφανειών ξεπερνά 
τα 2 mm όλοι οι ασθενείς εμφάνιζαν ακτινολο-
γική ένδειξη αρθροπάθειας, από τους οποίους 
στα 2/3 ήταν συμπτωματική. Όταν η παρεκτόπι-
ση ήταν μικρότερη από τα 2 mm μόνο 11% των 
ασθενών προχωρούσε στην εμφάνιση συμπτωμα-
τικής αρθροπάθειας. Σε μια αναδρομική μελέτη 
50 ενδοαρθρικών καταγμάτων του περιφερικού 
πέρατος της κερκίδας που αντιμετωπίστηκαν με 
ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση, οι Hastings 
και Leibovic διαπίστωσαν ότι παρεκτοπίσεις εν-
δαρθρικών τεμαχίων μεγαλύτερες των 2 mm 
απέκλειαν την επίτευξη καλού αποτελέσματος. 
Σε κατάγματα με μικρότερη αναντιστοιχία των 
2 mm δεν παρατηρήθηκαν πτωχά αποτελέσματα 
(Hastings και Leibovic, 1993).

Όταν οι καμπτικές καταπονήσεις συνδυ-
άζονται με αξονική συμπίεση, η περιφερική αρθρι-
κή επιφάνεια της κερκίδας συχνά συμπιέζεται στη 
μετάφυση. Πιο συχνά αυτό γίνεται με τον καρπό 
σε ραχιαία κάμψη και ωλένια απόκλιση με αποτέ-
λεσμα το ραχιαίο χείλος της αρθρικής επιφάνει-
ας για το μηνοειδές να συμπιέζεται (εικ. 3). Είναι 
δύσκολο να προϋπολογιστεί το ποσοστό της αρ-
θρικής συμπίεσης από τι απλές ακτινογραφίες. Οι 
προσθιοπίσθιες και οι πλάγιες τρισδιάστατες αξο-
νικές τομογραφίες είναι δυνατό να απεικονίσουν 
την αρθρική καταστροφή (εικ. 13) (Kazuki, 1993). 
Πιο συχνά η συντριβή της παλαμιαίας επιφανείας 
δεικνύει μικρή παρεκτόπιση με μεγαλύτερη παρε-
κτόπιση κατά το ραχιαίο χείλος. Τα συνδυασμένα 
επακόλουθα της μειωμένης κερκιδικής παρεκτό-
πισης και αύξησης της ραχιαίας κλίσης παρεκτρέ-
πουν τις καταπονήσεις κατά το ραχιαίο χείλος 
της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης, όπου η αρθρική 
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παρεκτόπιση είναι μέγιστη. Τα κατάγματα του 
κάτω πέρατος της κερκίδας που προκύπτουν από 
πτώση στο προτεταμένο χέρι σε θέση κερκιδικής 
απόκλισης, συμπιέζουν τη σκαφοειδική αρθρι-
κή επιφάνεια και οδηγούν τελικά στην εμφάνι-
ση κατάγματος της στυλοειδούς απόφυσης της 
κερκίδας με κεντρική συντριβή και συμπίεση της 
αρθρικής επιφάνειας, όπου η στυλοειδής απόφυ-
ση της κερκίδας έχει διατμηθεί και απομακρυνθεί 
επί τα εκτός (εικ. 14) (Colles, 1972, Cooney et al, 
1980). 

Εξελικτικές μεταβολές στη φιλοσοφία αντιμε-
τώπισης και ενδείξεων χειρουργικής θεραπείας.
 

Ιστορικώς, η αντιμετώπιση των καταγμά-
των του κάτω πέρατος της κερκίδας έχει ακολου-
θήσει τις ίδιες οδούς. Η κλειστή ανάταξη επιτυγ-
χάνεται με έλξη. Οι πιο πολλοί συγγραφείς διατη-
ρούν μετά την άσκηση έλξης την ανάταξη σε ήπια 
κάμψη και ωλένια απόκλιση (Agee 1993, Agee 
1993). Εάν επιτευχθεί η κλειστή ανάταξη ο ασθε-
νής παρακολουθείται με επανάληψη του ακτινο-
λογικού ελέγχου σε μια εβδομάδα. Συνήθως κατά 
το χρόνο αυτόν υπάρχει απώλεια της ανάταξης. 
Η απώλεια αυτή γίνεται περισσότερο αντιληπτή 
κατά τη δεύτερη εβδομάδα. Κατά την 3η και 4η 
εβδομάδα η ανάταξη δεν είναι πλέον αποδεκτή. 
Εάν ο διενεργών την ανάταξη με διαδοχικές εξε-
τάσεις με μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας παρα-

τηρεί μικρές ενδιάμεσες μεταβολές, η σύγκριση 
της αρχικής με εκείνες της 3ης και 4ης εβδομάδας 
δείχνει σημαντική απώλεια της ανάταξης. Αυτό 
εμβάλλει τόσο τον χειρουργό όσο και τον ασθενή 
στο δίλημμα για το ποια οφείλει να είναι η θερα-
πεία που θα πρέπει να ακολουθείται αλλάζοντας 
την αρχική εξωτερική συγκράτηση με γύψο σε 
εξωτερική ή εσωτερική οστεοσύνθεση. Ο ασθε-
νής είναι δυσαρεστημένος και ο ιατρός σε θέση 
αμυντική. 

Είναι πολλές οι μελέτες που δείχνουν ότι 
τα μακρόπνοα αποτελέσματα εξαρτώνται από 
την ποιότητα της αρχικής ανάταξης ως προς την 
επίτευξη της ανατομίας της περιοχής (Villar et al 
1987, Carter SR, Aldridge 1988, Casebaum 1950, 
Cautilli et al 1974, Chapman 1982) και η διατήρη-
ση για κατά το δυνατό μακρότερο διάστημα μέχρι 
την επίτευξη της πώρωσης.

Ο διενεργών την αντιμετώπιση θα πρέ-
πει να αναγνωρίζει πρώτα τους παράγοντες που 
υποδηλούν σημαντική αστάθεια του κατάγματος 
που μπορεί να απαιτήσει συγκράτηση που ξεπερ-
νά τα όρια της απλής ακινητοποίησης με γύψι-
νο επίδεσμο. Απόλυτες κατευθυντήριες γραμμές 
ακόμη δεν υπάρχουν. Οι ακόλουθοι παράγοντες 
θα πρέπει να θέτουν υπόνοιες ότι ένα κάταγμα 
στο οποίο έχει επιτευχθεί ικανοποιητική ανάταξη 
κατά την αρχική αντιμετώπιση με γύψινο επίδε-
σμο, πλέον δεν είναι εφικτή (Older, 1965):

1. Ραχιαία κλίση πάνω από 50% της από-

Εικόνα 13. - Η αρθρική καταστροφή κατά τον ακτινολογικό έλεγχο.
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στασης μεταξύ της παλαμιαίας προς τη 
ραχιαία απόσταση (Εικ 15) (Hastings και 
Leibovic 1993, Weber και Szabo, 1986).

2. Παλαμιαία μεταφυσιακή συντριβή. 
3. Ραχιαία κλίση πάνω από 20ο .
4. Παρεκτόπιση πάνω από 1 cm. 
5. Ενδοαρθρική παρεκτόπιση πάνω από 2 

mm. 
6. Βράχυνση > 3-5 mm. 

Το αποδεκτό τελικό αποτέλεσμα συνδέεται με τις 
εξής παραμέτρους: 

1. Ενδοαρθρική παρεκτόπιση < 2 mm.
2. Κερκιδική βράχυνση < 5 mm.
3. Υπολειμματική ραχιαία κλίση < 10ο . 

Η ακινητοποίηση μετά την ανάταξη με νάρθηκα ή 
γύψινο επίδεσμο θα οδηγήσει σε κάποιου βαθμού 
παρεκτόπιση. Η πρόβλεψη αυτής της συμπεριφο-
ράς του κατάγματος μπορεί να επιτρέψει την προ-
διόρθωση σε κάποιο βαθμό. Η παρεκτόπιση των 
αρθρικών επιφανειών πρέπει να είναι ανεκτή σε 
όριο τα 2 mm. Η κερκιδική βράχυνση είναι ανε-
κτή στα όρια επίσης των 2 mm. Η ραχιαία προς 
την παλαμιαία παρεκτόπιση θα πρέπει να ανασυ-
σταθεί στις 0-5ο ραχιαίως. 
 Ο διενεργών τη θεραπεία θα πρέπει να 
σταθμίσει τους σχετικούς κινδύνους και τα οφέ-
λη από την ανάληψη χειρουργικής επέμβασης 
για τη βελτίωση της ανάταξης ή την πιο καλή 
συγκράτησή της, σε σχέση με την καλή κατάστα-
ση της υγείας του ασθενούς και τις λειτουργικές 
του απαιτήσεις. Υπάρχει μια γενικότερη τάση για 
πιο επιθετική θεραπεία των καταγμάτων αυτών 
και βέβαια όταν πρόκειται για κατάγματα επί 
ασθενών μικρότερης ηλικίας (Knirk και Jupiter 
1988, Hastings και Leibovic 1993, Axelrod και 
McMurtry 1990, Jupiter και Lipton 1993). 

Εγχειρητική τεχνική
Προεγχειρητικός σχεδιασμός

 Πέντε ακτινογραφικές προβολές είναι 
χρήσιμες για την καλή αξιολόγηση της ανατομι-
κής του κατάγματος και της επάρκειας της θερα-
πείας.

1. Προσθιοπίσθια ή οπισθοπρόσθια προ-
βολή θα καταδείξει πλήρως την κερκιδι-

κή έγκλιση, αλλά είναι πιο δύσκολο να 
ληφθεί σε υπτιασμό για την καλή αξιολό-
γηση της σκαφομηνοειδούς άρθρωσης 
για συνοδές κακώσεις. Το σκαφομηνο-
ειδές διάστημα δεν απεικονίζεται καλά 
στις οπισθοπρόσθιες προβολές αλλά 
απεικονίζεται καλά στην προσθιοπίσθια. 

2. Η αποκατάσταση της παλαμιαίας από-
κλισης μπορεί να γίνει με την πλάγια 
ακτινογραφία. 

3. Το κερκιδικό μήκος προσδιορίζεται από 
τη θέση μηδενικής στροφής (εικ. 10).

4. Η ραχιαιοεσωτερική επιφάνεια γίνεται 
καλύτερα ορατή σε μια λοξή προβολή με 
μερικό υπτιασμό (εικ. 16) 

5. Η στυλοειδής απόφυση της κερκίδας εί-
ναι καλύτερα ορατή με την πηχεοκαρπι-
κή σε λοξή θέση μερικού πρηνισμού . 

 Ειδικές μελέτες όπως είναι η τρισδιά-
στατη αξονική τομογραφία μπορεί να είναι πολύ 
χρήσιμες στο σχεδιασμό της εγχειρητικής ανάτα-
ξης σύνθετων και πολύ παρεκτοπισμένων καταγ-
μάτων (εικ. 13). Η τομογραφία είναι συχνά πολύ 
χρήσιμη όταν οι απλές ακτινογραφίες δεν διευκο-
λύνονται από τον εφαρμοσμένο γύψινο επίδεσμο. 
Η αξονική τομογραφία συνήθως είναι πολλές φο-
ρές χρήσιμη συγκεκριμένα και οι στεφανιαίες το-
μές προς αξιολόγηση της ωλένιας αρθρικής επι-
φάνειας κατά το περιφερικό πέρας της κερκίδας 
και της κάτω κερκιδωλενικής. Οι οβελιαίες τομές 
στην αξονική τομογραφία είναι συνήθως υποδε-
έστερες εκείνων των συμβατικών τομογραφιών 
επειδή η αξονική τομογραφία στηρίζεται στην 
ανασύνθεση της εικόνας.

Εγχειρητική διάταξη

 Η επέμβαση γίνεται πολλές φορές με 
στελεχιαία περιοχική αναισθησία. Στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων θα πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα για τη λήψη οστικών μοσχευμάτων συ-
νήθως από τη λαγόνια ακρολοφία. Χορηγείται 
τότε βραχεία γενική αναισθησία υποβοηθούμενη 
από τοπική αναισθησία στο σημείο της λήψης. 
Λαμβάνεται μέριμνα για την απόκτηση όλων των 
πιθανών ακτινολογικών προβολών. Η ανάταξη 
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διευκολύνεται από τη δυνατότητα άσκησης πλά-
γιας έλξης (εικ 17). Το άκρο πρέπει να μπορεί να 
στρέφεται σε εσωτερική και εξωτερική στροφή με 
ταυτόχρονη άσκηση έλξης και λήψη ακτινογρα-
φιών προσθιοπίσθιων και πλάγιων για τη διευκό-
λυνση της ανάταξης.

Ενδείξεις ανοικτής ανάταξης και εσωτερικής 
οστεοσύνθεσης
Απλά ενδοαρθρικά κατάγματα 

 Κατάγματα που προκαλούνται από δι-

ατμητικές και διατατικές καταπονήσεις της αρ-
θρικής επιφάνειας του κάτω πέρατος της κερκί-
δας αντιπροσωπεύουν την πιο χαρακτηριστική 
περίπτωση ανοικτής ανάταξης και εσωτερικής 
οστεοσύνθεσης (εικ. 7). Ενώ η σχεδόν ανατομική 
ανάταξη πολλές φορές μπορεί να επιτευχθεί και 
με κλειστές μεθόδους, η λοξή φορά της καταγμα-
τικής γραμμής καθιστά αυτά τα κατάγματα ενδο-
γενώς ασταθή.
 
Κατάγματα της στυλοειδούς απόφυσης της κερ-
κίδας (Chauffeur’s Fracture).

Τα κατάγματα της στυλοειδούς απόφυ-
σης της κερκίδας πιο συχνά οφείλονται σε διατα-
τικές δυνάμεις που δημιουργούνται κατά τη βίαιη 
ωλένια απόκλιση και πρηνισμό της πηχεοκαρπι-
κής (Steinberg, 1993). Ο ισχυρός κερκιδοσκαφο-
ειδοκεφαλωτός σύνδεσμος αποσπά τη στυλοειδή 
απόφυση της κερκίδας από τη μετάφυση (εικ. 2). 
Μετά την επέλευση του κατάγματος οι δυνάμεις 
που ασκούνται από τον βραχιονοκερκιδικό και 
από τους ετερόχθονες μύες του καρπού και των 
δακτύλων καθώς και οι εκτείνοντες παρεκτοπί-
ζουν τη στυλοειδή απόφυση της κερκίδας και τον 
καρπό κεντρικώς (Sarmiento, 1965). Η ανάταξη 
μπορεί να επιτευχθεί με έλξη και διαδερμικούς 
χειρισμούς και οστεοσύνθεση της στυλοειδούς 

απόφυσης. Ανατομικές μελέτες έχουν αποδείξει 
ότι η εσωτερική οστεοσύνθεση είναι πιο ασφαλής 
με την εισαγωγή μιας πλάκας ραχιαίως στο πρώ-
το ραχιαίο διαμέρισμα για να αποφευχθεί κάκωση 
του δερματικού κλάδου του κερκιδικού νεύρου 
(Seitz et al, 1965). Όταν τα κάταγμα της στυλο-
ειδούς απόφυσης δεν έχουν μεγάλη συντριβή ή 
πρόκειται για απλό κάταγμα της στυλοειδούς 
απόφυσης της κερκίδας, διεκβάλλεται οδηγός 
βελόνη και δι’ αυτής εισάγεται αυλοφόρος βίδα 
συγκράτησης (εικ. 18). Αν και η διεκβολή βελο-
νών Kirschner και των αυλοφόρων βιδών μπορεί 
να γίνει διαδερμικώς, καλύτερη είναι η διενέργεια 
μικρής τομής μήκους 1 εκ. για την εισαγωγή του 
προστατευτικού οδηγού και του επικεντρωτή-
ρα για την προστασία των μαλακών μορίων και 
ιδιαιτέρως του ραχιαίου αισθητικού κλάδου του 
κερκιδικού νεύρου (Seitz et al 1990). Τα υλικά συ-
γκράτησης πρέπει να διασταυρώνουν κάθετα την 
καταγματική γραμμή και να εξέρχονται από το 
ωλένιο χείλος της κερκίδας. 

Τυπική ανοικτή ανάταξη και εσωτερική 
συγκράτηση χρειάζεται σε τρεις περιπτώσεις: 

1. Στροφική παρεκτόπιση που μπορεί να 
είναι δύσκολο να αναταχθεί κλειστά. 

2. Παρεμβολή μαλακών μορίων από τον 
κερκιδικό καμπτήρα του καρπού και από τους 
εκτείνοντες (εικ 14).

3. Όταν η κάκωση γίνεται σε κερκιδική 
παρεκτόπιση, η συμπίεση της σκαφοειδικής αρ-
θρικής επιφάνειας μπορεί να οδηγήσει σε συμπίε-
ση της αρθρικής επιφάνειας για το σκαφοειδές και 
να καταλήξει σε μεγάλα μεταφυσιακά ελλείμματα 
μετά την ανάταξη που θα απαιτήσουν πλήρωση 
με φλοιοσπογγώδη οστικά μοσχεύματα. 

Η χειρουργική προσπέλαση επικεντρώ-
νεται ανάμεσα στο πρώτο και το τρίτο ραχιαίο 
διαμέρισμα των εκτεινόντων (εικ 19). Η εσωτε-
ρική συγκράτηση εισάγεται από την κορυφή της 
στυλοειδούς απόφυσης ραχιαίως του πρώτου ρα-
χιαίου διαμερίσματος του μακρού απαγωγού του 
αντίχειρα και του μακρού εκτείνοντα του αντίχει-
ρα. Η ανάταξη των στοιχείων της αρθρικής επι-
φανείας γίνεται καλύτερα με αρθροτομή μεταξύ 
του δεύτερου και του τρίτου διαμερίσματος. Για 

Εικόνα 14. - Συγκράτηση της στυλοειδούς από-
φυσης της κερκίδας συμπληρωματικώς προς την 

εξωτερική συγκράτηση.
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τις ανάγκες πιθανής οστικής μεταμόσχευσης κα-
λύτερη είναι η προσπέλαση ανάμεσα στο πρώτο 
και το δεύτερο διαμέρισμα. 

Μικρά αποσπαστικά κατάγματα της στυ-
λοειδούς απόφυσης της κερκίδας μπορεί να υπο-
δηλώνουν συνοδό σκαφομηνοειδή αστάθεια, κα-
θώς αμφότερες προκύπτουν από ραχιαία κάμψη, 
ωλένια παρεκτόπιση και μεσοκάρπιο υπτιασμό. 
Ενώ η στυλοειδής απόφυση της κερκίδας γίνεται 
καλύτερα ορατή με μερικό πρηνισμό της πηχεο-
καρπικής με λοξή προβολή η σκαφομηνοειδής 

διάσταση απαιτεί προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες 
σε υπτιασμό και άσκηση έλξης για να αναδειχθεί 
εάν οι αρθρικές επιφάνειες του μηνοειδούς και 
του σκαφοειδούς παραμένουν σε καλή διάταξη 
(Bellinghausen et al 1983, Barton, 1866. Εάν αυ-
ξηθεί η ασκούμενη έλξη και η σκαφομηνοειδής 
διάσταση γίνεται ορατή ή διακόπτεται η συνέχεια 
των κεντρικών αρθρικών επιφανειών του σκαφο-
ειδούς και του μηνοειδούς, τότε απαιτείται ανοι-
κτή ανάταξη και εσωτερική συγκράτηση.

 

Εικόνα 15. - Παλαμιαίο Barton κατά τον ακτινολογικό έλεγχο.

Εικόνα 16. - Ανάδειξη της ραχιαιοεσωτερικής επι-
φάνειας της αρθρικής επιφάνειας του κάτω πέρα-

τος της κερκίδας.

Εικόνα 17. - Διάταξη άσκησης πλάγιας έλξης.
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Κατάγματα του ραχιαίου αρθρικού χείλους 
      (Ραχιαία Barton)

 Τα κατάγματα του ραχιαίου αρθρικού 
χείλους (εικ. 20) όταν ο καρπός προσκρούει στο 
ραχιαίο χείλος της αρθρικής επιφάνειας της κερ-
κίδας, παρεκτοπίζοντάς το ραχιαίως και κεντρι-
κώς. Αρχικώς περιγράφηκαν από τον Barton και 
η κάκωση αυτή θεωρήθηκε συχνότερη από την 
αντίστοιχη που συνεπάγεται εμπλοκή του πα-
λαμιαίου αρθρικού χείλους (Bellinghausen et al, 
1983). Η ανάταξη του κερκιδοκαρπικού κατάγμα-
τος/εξαρθρήματος μπορεί να γίνει με έλξη ακο-
λουθούμενη από ραχιαία κάμψη του καρπού για 
την αποκατάσταση της άρθρωσης με τα ανέπαφα, 
πιο παλαμιαία όρια της αρθρικής επιφάνειας για 
το σκαφοειδές και το μηνοειδές. Παρόλα αυτά η 
θέση αυτή δεν προσφέρει σταθερή έλξη και ανά-
ταξη του ραχιαίου κερκιδοκαρπικού συνδέσμου. 
Σχεδόν όλα τα ραχιαίως παρεκτοπισμένα κατάγ-
ματα εξαρθρήματα Barton απαιτούν ανοικτή ανά-
ταξη και οστεοσύνθεση. 

Όταν είναι αναγκαία η ανοικτή ανάταξη, 
το κάταγμα προσπελάζεται ραχιαίως διαμέσου 
του τρίτου ραχιαίου διαμερίσματος με κερκιδική 
παρεκτόπιση του τένοντα του μακρού εκτείνο-
ντος του αντίχειρα. Το δεύτερο και το τέταρτο ρα-
χιαίο διαμέρισμα αποκαλύπτονται υποπεριοστικά 
διαμέσου του ραχιαίου αρθρικού χείλους. Το ρα-
χιαίο αρθρικό χείλος ανασπάται για να επιτευ-
χθεί εκκένωση του καταγματικού αιματώματος. 
Η ανάταξη επιτυγχάνεται με άσκηση έλξης 6,5 
kgr περίπου από το δείκτη και το μέσο διαμέσου 
δακτυλικών συλληπτήρων (Chinese fingers). Τα 
μικρά αρθρικά χείλη μπορούν να συγκρατηθούν 
είτε με βελόνες Kirschner είτε με βίδες και η συ-
γκράτηση να προστατευτεί με ουδετεροποιητική 
εξωτερική οστεοσύνθεση για 3 εβδομάδες. Όταν 
υπάρχουν μεγαλύτερα τεμάχια η συγκράτησή του 
επιτυγχάνεται με εφαρμογή μιας ραχιαίας αντε-
ρεισματικής πλάκας δίκην «Τ», προκυρτωμένης 
έτσι ώστε να παράσχει ισχυρή συμπίεση επί του 
αρθρικού τεμαχίου. Η εφαρμογή της πλάκας συ-
νήθως απαιτεί αφαίρεση του φύματος του Lister. 
Σε απλά κατάγματα χωρίς μεγάλη συντριβή δε 
χρειάζεται διάνοιξη του θυλάκου για την ανάτα-

ξη. Η ανάταξη παρακολουθείται από την ακτινο-
λογική ταυτοποίηση των ανατομικώς ανατασσο-
μένων στοιχείων των καταγματικών επιφανειών. 
Όταν τα αρθρικά τεμάχια έχουν μεγάλη συντριβή 
είναι απαραίτητη η χρήση οστικών μοσχευμάτων 
για την αντιμετώπιση της συντριβής, ενώ ραχιαία 
κερκιδοκαρπική αρθροτομή επιχειρείται για την 
επιβεβαίωση της ανατομικής ανάταξης των οστι-
κών τεμαχίων. Όταν είναι δυνατό συνίσταται να 
χρησιμοποιούνται βίδες στο περιφερικό σκέλος 
της πλάκας. Η οστεοσύνθεση με πλάκα συνήθως 
δεν απαιτεί επί πλέον προστασία. 

Κατάγματα του παλαμιαίου αρθρικού χείλους
      (παλαμιαία Barton)

 Τα παλαμιαία ενδοαρθρικά είναι πιο συ-
χνά από τα αντίστοιχα ραχιαία αλλά είναι πιο 
ασταθή (Thompson, 1977). Οι περισσότεροι θεω-
ρούν ότι προκύπτουν από πτώση με προβολή του 

Εικόνα 18. - Συγκράτηση στυλοειδούς απόφυσης 
κερκίδας με διαδερμική εισαγωγή βιδών.
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Εικόνα 19. - Ραχιαία προσπέλαση ανάμεσα στο 
πρώτο και το τρίτο ραχιαίο διαμέρισμα

 των εκτεινόντων.

Εικόνα 20. - Κατάγματα του ραχιαίου αρθρικού 
χείλους.

καρπού σε ραχιαία κάμψη, η οποία διαμέσου των 
ισχυρών παλαμιαίων κερκιδοκαρπικών συνδέ-
σμων αποσπά ένα παλαμιαίο οστικό τεμάχιο από 
την μετάφυση. Αν και η πλειονότητα αυτών των 
κακώσεων αφορά σε ένα μικρό οστικό τεμάχιο 
ελαφρώς λοξό κατά το μετωπιαίο επίπεδο, ανα-
πτύσσονται και αξονικές δυνάμεις που είναι δυ-
νατό να προκαλέσουν πρόσκρουση και εμβύθιση 
του κεντρικού αρθρικού τεμαχίου. Το παλαμιαίο 
τεμάχιο μπορεί να διανεμηθεί παραπέρα σε κα-
τάγματα κατά την κερκιδική και ωλένια πλευρά. 
Η ισχυρή εξωγενής έλξη που ασκείται από τους 
ετερόχθονες καμπτήρες του καρπού και των 
δακτύλων αποτρέπουν την ανάταξη και προδι-
αθέτουν σε επαναπαρεκτόπιση. Η ανάταξη δεν 
μπορεί να διατηρηθεί με κλειστά μέσα. Απαιτεί-

ται ανοικτή ανάταξη σε σχεδόν όλα τα παλαμιαία 
αρθρικά κατάγματα.
 Τα απλά κατάγματα προσπελάζονται δια-
μέσου του ελύτρου του κερκιδικού καμπτήρα του 
καρπού (εικ. 22). Η καλύτερη προσπέλαση για να 
αποφευχθεί κάκωση του μέσου νεύρου, είναι αυτή 
διαμέσου του αγγειονευρώδους δεματίου και του 
κοινού καμπτήρα των δακτύλων (εικ. 22 και 23). 
Η διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου του καρ-
πού επιτρέπει την παρεκτόπιση των τενόντων των 
καμπτήρων και του μέσου νεύρου κερκιδικώς. Ο 
τετράγωνος πρηνιστής μυς αποκολλάται και ανα-
σπάται από την κερκιδική έκφυσή του. Η ανάταξη 
επιτυγχάνεται με ραχιαία κάμψη του καρπού πάνω 
σε ένα υπόθεμα και επιχειρείται απ’ ευθείας χειρι-
σμός του παλαμιαίου τεμαχίου σε θέση ανάταξης. 
Η ακρίβεια της ανάταξης παρακολουθείται εμ-
μέσως με την παρακολούθηση της ανάταξης των 
οστικών τεμαχίων της κατεαγυίας μετάφυσης και 
με προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφήματα. 
Η παλαμιαία μοίρα του ινώδους θυλάκου δεν θα 
πρέπει να διανοιχθεί για την ακριβή επίτευξη της 
ανάταξης. Η ακεραιότητα του κερκιδοσκαφοκε-
φαλωτού συνδέσμου, του μακρού κερκιδομηνο-
ειδούς και του κερκιδοσκαφομηνοειδούς συνδέ-
σμων είναι απαραίτητο να διασφαλισθούν. Όταν 
είναι απαραίτητη η διενέργεια αρθροτομής για τον 
άμεσο έλεγχο της ανάταξης των αρθρικών επιφα-
νειών, ο καλύτερος έλεγχος γίνεται μέσω μιας ρα-
χιαίας αρθροτομής μεταξύ του τρίτου και του τέ-
ταρτου ραχιαίου διαμερίσματος. 
 Η ανατομική ανάταξη διατηρείται προ-
σωρινά με την εισαγωγή βελονών Kirschner που 
έχουν φορά από την παλάμη προς τη ράχη του χε-
ριού κατά το αρθρικό χείλος. Χρησιμοποιείται μια 
αντερεισματική πλάκα δίκην «Τ», για την καλή 
κεντρική και περιφερική στήριξη στο οστούν με το 
κεντρικό τμήμα της πλάκας να αφίσταται 3-5 mm 
του παλαμιαίου φλοιού (εικ. 24 και 25). Η περι-
φερική πλάκα εφαρμόζεται πάνω από μια από τις 
προσωρινές βελόνες Kirschner που προτοποθε-
τούνται διαμέσου των πιο κεντρικών από τι οπές 
του εγκάρσιου σκέλους της πλάκας. Η πρώτη βίδα 
τίθεται στην ωοειδή οπή κατά την κεντρική μοίρα 
της πλάκας και προωθείται προκειμένου να συ-
μπιεστεί η πλάκα στον παλαμιαίο φλοιό. Με την 
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κατάλληλη προκύρτωση, η πλάκα προσαρμόζε-
ται στερεά στο περιφερικό αρθρικό μεταφυσιακό 
τμήμα του κατάγματος. Η βελόνη Kirschner που 
διέρχεται διαμέσου του κέντρου του περιφερικού 
σκέλους τίθεται για να αποτρέψει την κεντρική 
μετάθεση της πλάκας κατά την εφαρμογή των 
βιδών. Σπανίως χρειάζονται βίδες στο περιφερι-
κό σκέλος της πλάκας και όταν χρησιμοποιούνται 
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εκτείνοντες. 
Όταν το παλαμιαίο ενδοαρθρικό τεμάχιο διαι-
ρείται σε περισσότερα κατά το οβελιαίο επίπεδο, 
κάθε τεμάχιο οφείλει να οστεοσυντεθεί χωριστά 
με βίδες που διέρχονται από το εγκάρσιο σκέλος 
της πλάκας. Οι οπές των βιδών γίνονται έκκε-
ντρα έτσι ώστε να βρίσκονται περιφερικά καί να 
μακριά από τις οβελιαίες καταγματικές γραμμές. 
Βίδες ενός φλοιού ασφάλισης τίθενται έτσι ώστε 
να συμπιέσουν τα ωλένια και κερκιδικά τεμάχια 
μεταξύ τους. 

Τα παλαμιαία ενδοαρθρικά κατάγματα 
μπορεί να περιλαμβάνουν και τμήμα της στυλο-
ειδούς απόφυσης της κερκίδας. Μια πλάκα που 
τίθεται παλαμιαίως είναι πιθανό να μην επιτυγ-
χάνει καλή συγκράτηση της στυλοειδούς απόφυ-
σης. Ακόμη και σε μή παρεκτοπισμένα καταγμάτα 
είναι δυνατή η επιγενής παρεκτόπιση κάτω από 
τη δράση του βραχιονοκερκιδικού μυός (εικ. 26). 
Τα συνοδά κατάγματα της στυλοειδούς απόφυ-
σης της κερκίδας θα πρέπει να σταθεροποιούνται 
με βελόνες Kirschner ή με τη βοήθεια αυλοφόρων 
βιδών. 

Πολλές φορές ενδοαρθρικά κατάγματα 
εμφανίζονται με ταυτόχρονη συντριβή και εμβύ-
θιση (εικ. 27). Εάν η εμβυθισμένη αρθρική επι-
φάνεια δεν περιλαμβάνει προσφύσεις μαλακών 
μορίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάταξη, 
πρέπει να αναταχθεί με την επιχείρηση χειρισμών. 
Αυτό πολλές φορές αποδεικνύεται δύσκολο. Η 
ανάταξη μπορεί να γίνει εμμέσως με ακτινοσκο-
πικό έλεγχο. Το εμβυθισμένο τεμάχιο μπορεί να 
ανυψωθεί με τη βοήθεια αποκολλητήρα που εισά-
γεται από την παλαμιαία καταγματική επιφάνεια 
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Τα εμβυθισμένα τε-
μάχια ανασηκώνονται διαμέσου της παλαμιαίας 
μοίρας της καταγματικής επιφάνειας. Εισάγονται 
προοδευτικώς σπογγώδη μοσχεύματα κάτω από 

τα τεμάχια και δρουν αντερεισματικά για τα εμ-
βυθισμένα τεμάχια. Η ραχιαία αρθροτομή πολ-
λές φορές διευκολύνει τον έλεγχο της ανάταξης. 
Εισάγεται μια βελόνα Kirschner με κατεύθυνση 
ραχιαία προς παλαμιαία και κατευθύνεται προς 
τα ανασηκωμένα οστικά τεμάχια. Τα τεμάχια 
του παλαμιαίου χείλους ανατάσσονται με αυτήν 
την προσωρινή βελόνα Kirschner που προωθεί-
ται περαιτέρω για να συμπληρωθεί η προσωρινή 
συγκράτηση. Όταν υπάρχει παλαμιαία φλοιώδης 
συντριβή, είναι απαραίτητη η εισαγωγή μοσχευ-
μάτων πριν από την αντερεισματική οστεοσύνθε-
ση με πλάκα (εικ. 28). 

Εξωαρθρικά κατάγματα με εξεσημασμένη μετα-
φυσιακή συντριβή

Η μεγαλύτερη πλειονότητα των εξωαρ-
θρικών καταγμάτων του περιφερικού πέρατος 
της κερκίδας μπορούν με ασφάλεια να αντιμετω-
πιστούν με συντηρητικά μέσα με αντιστάθμιση 
των δυνάμεων με νάρθηκα ή κυκλοτερή γύψινο 
επίδεσμο. Αυτά που φέρουν ραχιαία μεταφυσιακή 
συντριβή, εντούτοις, αυτά συνήθως υφίστανται 
βράχυνση και ραχιαία κλίση με την πάροδο του 
χρόνου. Πιο συχνά, η παρατεταμένη διατήρηση 
της εξωτερικής οστεοσύνθεσης μπορεί να απο-
τρέψει τη βράχυνση. Συνιστάται διατήρηση της 
συγκράτησης για 8-12 εβδομάδες επειδή υπάρ-
χουν αναφορές ότι η συντομότερη αφαίρεση 
μπορεί να οδηγήσει σε βράχυνση (Cooney et al, 
1990). Η παρατεταμένη διατήρηση της εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης μπορεί να οδηγήσει σε λοί-

Εικόνα 21. - Η εφαρμογή της πλάκας.
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Εικόνα 22. - Κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας με βλάβες κερκιδικής και ωλένιας αρτηρίας.

Εικόνα 23. - Παλαμιαία προσπέλαση του κάτω πέρατος της κερκίδας επί σύνθετου κατάγματος 
με βλάβη των αγγείων του καρπού.
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μωξη των πόρων των βελονών, χαλάρωση των 
βελονών δυσκαμψία των εμπλεκομένων αρθρώ-
σεων και οστεοπενία (Vidal et al 1979, Chapman 
et al 1982, Cooney et al 1990, Cooney et al 1979). 
Όταν το κερκιδικό μήκος και ραχιαία κλίση δεν 
μπορούν να ανασυσταθούν με κλειστές μεθόδους 
η επιτυχημένη ανάταξη είναι δυνατό να απαιτή-
σει διαδερμικές τεχνικές ανάταξης και ελάχιστης 
συγκράτησης (Rayhack 1993, Jupiter και Lipton, 
1993). Η ανάταξη όμως πολλές φορές είναι δυ-
νατό να καταλείπει μεγάλο μεταφυσιακό κενό 
που σημαίνει επαναπαρεκτόπιση του κατάγματος 
μετά την αφαίρεση της ακινητοποίησης. Τα απο-
τελέσματα είναι λιγότερα ικανοποιητικά όταν η 
οστεοπενία και η συντριβή είναι μεγαλύτερη από 
ότι η αντίστοιχη στα νέα άτομα (Greatting, 1993). 
Η πρωτογενής οστική μεταμόσχευση συνιστάται 
για την πλήρωση μεγάλων μεταφυσιακών κενών, 
για την αποκατάσταση της σταθερότητας και πιο 
ασφαλή πώρωση και επιτρέπει τη γρήγορη αφαί-
ρεση της οστεοσύνθεσης (Knirk και Jupiter 1988, 
Greatting et al, 1993, Leung et al, 1989) (εικ. 28). 
Η οστική μεταμόσχευση αυξάνει τη σταθερότη-
τα του κατάγματος μέχρι 4 φορές. Η πρωτογενής 
οστική μεταμόσχευση των μεγάλων μεταφυσι-
ακών ελλειμμάτων συνιστάται όταν η ραχιαία 
συντριβή φθάνει στο 50% της προσθιοπίσθιας 
διαμέτρου της κερκίδας, και όταν ένα μεγάλο με-
ταφυσιακό έλλειμμα καθίσταται ορατό στις ακτι-
νογραφίες μετά την ανάταξη (εικ. 29). Η οστική 
μεταμόσχευση γίνεται μέσω μια μικρής τομής 
μήκους 2 cm πάνω από τη ραχιαία μετάφυση της 
κερκίδας εγγύτερα του καθεκτικού συνδέσμου 
στο διαμέρισμα μεταξύ του κερκιδικού εκτείνο-
ντος τον καρπό και του μακρού εκτείνοντος τον 
μέγα δάκτυλο. Υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο εισάγε-
ται μια μύλη μέσα στο έλλειμμα, και μέσω αυτής 
της οδού εισάγονται άφθονα σπογγώδη μοσχεύ-
ματα και συμπιέζονται ισχυρώς κατά την περιφέ-
ρεια. Το κάταγμα καθ’ εαυτό δεν απαιτεί άμεση 
ανάταξη. Η πρωτογενής οστική μεταμόσχευση 
επιτρέπει την αφαίρεση της συσκευής εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης κατά την τρίτη μετεγχειρητική 
εβδομάδα. Σε μια αναδρομική σειρά του περιφε-
ρικού πέρατος της κερκίδας που αντιμετωπίστη-
καν με πρωτογενή οστική μεταμόσχευση και με 

εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης για 3 εβδο-
μάδες, οι Leung και συν αναφέρουν διατήρηση 
του κερκιδικού μήκους, της παλαμιαίας κλίσης 
και της κερκιδικής απόκλισης (Leung 1990). 

Σύνθετα κερκιδοκαρπικά κατάγματα
Απλό ενδοαρθρικό κάταγμα χωρίς μεταφυσιακή 
συντριβή.
 
 Τα απλά ενδοαρθρικά κατάγματα της πε-
ριφερικής κερκίδας χαρακτηρίζονται από περιορι-
σμένη ή μικρής συντριβής καταγματικές γραμμές 
κατά την κερκιδοκαρπική άρθρωση. Η πλειονό-
τητα αυτών των καταγμάτων είναι χωρίς παρε-
κτόπιση (εικ. 8 Α). Αυτά που εμφανίζουν συντρι-
βή είναι εύκολο να αναταχθούν εφόσον τα οστικά 
τεμάχια φέρουν προσφύσεις συνδέσμων και μα-
λακών μορίων. Η αποδεκτή ανάταξη περιλαμβά-
νει κατάγματα στα οποία η υπολειμματική ενδο-
αρθρική παρεκτόπιση είναι μικρότερη από 1 mm. 
Εάν η παραμένουσα παρεκτόπιση των αρθρικών 
επιφανειών είναι μεγαλύτερη, τα μη αναταγμένα 
στοιχεία ανατάσσονται διαδερμικά με χειρισμούς 
και σταθεροποιούνται με τη βοήθεια βελονών. 
 Ανοικτή ανάταξη απαιτείται όταν η ανω-
μαλία των αρθρικών επιφανειών διαγιγνώσκεται 
με καθυστέρηση, όταν υπάρχει οργανωμένο αιμά-
τωμα ή παρεμβολή μαλακών μορίων στα στοιχεία 
του κατάγματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
είναι επαρκής η ελάχιστη προσπέλαση του κατάγ-
ματος και ακινητοποίηση των αρθρικών τεμαχίων 
με τη βοήθεια βελονών Kirschner ενώ η μεταφυ-
σιακή ανάταξη επιτυγχάνεται με τη βοήθεια συ-
σκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης (Hastings και 
Leibovic 1993, Fernandez και Geissler 1991). Η 
αρθρική επιφάνεια για το μηνοειδές ανατάσσε-
ται και συγκρατείται μέσω μιας μικρής ραχιαίας 
προσπέλασης μεταξύ του τέταρτου και πέμπτου 
ραχιαίου διαμερίσματος (εικ. 30). Το κάταγμα της 
στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας συνήθως 
προσπελάζεται διαμέσου μιας εγκάρσιας προσπέ-
λασης μήκους 1-2 cm που επικεντρώνεται κατά 1 
cm κεντρικά του φύματος του Lister και συγκρα-
τείται μέσω μιας δεύτερης τομής πάνω από την 
κορυφή της στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας 
ραχιαίως του πρώτου ραχιαίου διαμερίσματος των 



83Ορθοπαιδική, 25, 1, 2012

εκτεινόντων (εικ. 30). Το κάταγμα προστατεύεται 
με τη βοήθεια μιας ουδετεροποιητικής εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης. 
 Τυπικώς η ανοικτή ανάταξη και η εσω-
τερική οστεοσύνθεση για την αντιμετώπιση των 
καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας με 
ενδοαρθρική συμμετοχή και χωρίς συμμετοχή της 
μετάφυσης δεν ενδείκνυται. Τυπικώς η ανοικτή 
ανάταξη και η εσωτερική οστεοσύνθεση με πλά-
κα και βίδες ενδείκνυται σε ανοικτά κατάγματα, 
σε κατάγματα στα οποία απέτυχε η ανάταξη και 
η συγκράτηση με κλειστά μέσα ή με ανοικτές τε-
χνικές ελάχιστης παρέμβασης και όταν ζητούμενη 
είναι η άμεση κινητοποίηση της πηχεοκαρπικής. 
Η χειρουργική συγκράτηση επιτυγχάνεται με βί-
δες ή με βελόνες Kirschner των αρθρικών στοι-
χείων που εμπλέκονται στο κάταγμα ή με πλάκα 
εφόσον υπάρχει μεταφυσιακή συμμετοχή που δε 
μπορεί να ελεγχθεί με εξωτερικά μέσα. 

Απλό ενδοαρθρικό κάταγμα με μεταφυσιακή 
συντριβή.

 Ραχιαία συντριβή: Η ραχιαία μεταφυσι-
ακή συντριβή, ιδιαιτέρως εφόσον αφορά στο 50% 
και άνω της ραχιαίας προς την παλαμιαία διάμε-
τρο της αρθρικής επιφάνειας της κερκίδας, οδηγεί 
σε καθίζηση με ταυτόχρονη παραμονή μεγάλης 
υπολειμματικής ραχιαίας κλίσης (εικ. 8). Η επι-
γενής καθίζηση που αυξάνει με την πάροδο του 
χρόνου, όπως είναι φυσικό, μπορεί να αποφευχθεί 
με παρατεταμένη παραμονή της συσκευής εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης ή και με προφυλακτική 
διακράτηση της κάτω κερκιδωλενικής (Rayhack 
1993) ή ακόμη καλύτερα με τοποθέτηση οστικών 
μοσχευμάτων. Όταν η αρθρική παρεκτόπιση συ-
νοδεύεται και από μεταφυσιακή συντριβή, μπορεί 
να επιτευχθεί ταυτόχρονη ανοικτή ανάταξη και 
η οστική μεταμόσχευση μπορεί να γίνει χωρίς 
σημαντική αύξηση της νοσηρότητας από ότι θα 
συνέβαινε με την οστική μεταμόσχευση και μόνο. 

Εικόνα 24. - Απόσταση της πλάκας από τον παλαμιαίο φλοιό.
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Συχνά το μεταφυσιακό οστικό μόσχευμα εισάγε-
ται διαμέσου μιας μικρής τομής με τρόπο ώστε να 
μπορέσει να γίνει και η ανάταξη του ενδοαρθρικού 
στοιχείου καθώς το μόσχευμα προωθείται περι-
φερικώς προς την αρθρική επιφάνεια που υπέστη 
καθίζηση (Leung et al 1990, Hastings και Leibovic 
1993). Οι αρθρικές επιφάνειες του σκαφοειδούς 
και του μηνοειδούς χρησιμεύουν ως μοντέλα για 
τη διαμόρφωση των αντιστοίχων επιφανειών της 
κάτω αρθρικής επιφάνειας της κερκίδας. 
 Τυπικώς η ανοικτή ανάταξη χρειάζεται 
μόνο για την ανάταξη σοβαρά ενσφηνωμένων 
ραχιαιοεσωτερικών οστικών τεμαχίων που αφο-
ρούν στην ανάπλαση κυρίως της αρθρικής επιφά-
νειας της κερκίδας για το μηνοειδές. Το οβελιαίο 
τεμάχιο της αρθρικής επιφάνειας για το μηνοει-
δές συνήθως εμφανίζει ελάχιστη παλαμιαία πα-
ρεκτόπιση και μεγαλύτερη ραχιαία παρεκτόπιση. 
Ο Scheck περίγραψε αυτό το τεμάχιο ως τεμάχιο 
“die punch” (Scheck, 1962). Σε μια αναδρομική 
μελέτη επί 200 καταγμάτων του κάτω πέρατος της 
κερκίδας ο Melone βρήκε τεμάχια “die punch” σε 
ποσοστό 30% των περιπτώσεων (Rayhack 1993). 
 Η μεγάλη αξονική συμπίεση που υφίστα-
ται η κάτω αρθρική επιφάνεια της κερκίδας σε συ-
σχετισμό με την ωλένια απόκλιση μπορεί να συμ-
βάλλουν στο σχηματισμό ενός χωριστού κατάγ-

ματος κατά το μετωπιαίο επίπεδο που διαχωρίζει 
τη μηνοειδική αρθρική επιφάνεια σε ραχιαίο και 
παλαμιαίο τεμάχιο. Σε μεγάλη παρεκτόπιση αυ-
τών των τεμαχίων η ανάταξη καθίσταται αδύνατη 
με κλειστές μεθόδους. Στη σειρά του Melone, τα 
τεμάχια “die punch” ήταν αδύνατο να αναταχθούν 
σε ποσοστό 15% των περιπτώσεων και ήταν πρα-
κτικώς εντελώς μη ανατάξιμα όταν συνδυάζονταν 
με ενσφήνωση, διαχωρισμό και παρεκτόπιση και 
της αρθρικής επιφανείας για το σκαφοειδές. 
 Η περαιτέρω ακτινολογική διερεύνηση 
απέδειξε ότι η πλειονότητα αυτών των μη ανα-
τασσομένων οστικών τεμαχίων περιλαμβάνουν 
επίσης ραχιαία και εσωτερική συντριβή, κερκι-
δοκαρπική παρεκτόπιση που ξεπερνά τα 2 mm, 
κερκιδική βράχυνση 5 mm και ραχιαία κλίση της 
κερκιδοκαρπικής άρθρωσης άνω των 10ο. Μεμο-
νωμένα κατάγματα της αρθρικής επιφανείας για 
το μηνοειδές προσπελάζονται χειρουργικώς με-
ταξύ του 4ου και 5ου ραχιαίου διαμερίσματος των 
εκτεινόντων.
 Η προσπέλαση των αρθρικών επιφανειών 
για το σκαφοειδές και το μηνοειδές γίνεται διαμέ-
σου του 3ου ραχιαίου διαμερίσματος με κερκιδική 
παρεκτόπιση του μακρού εκτείνοντα του αντίχει-
ρα. Ακολουθεί εισαγωγή σπογγωδών μοσχευμά-
των για την πλήρωση των μεταφυσιακών κενών, 

Εικόνα 25. - Σχέση πλάκας με τον παλαμιαίο φλοιό επί μεταφυσιακής συντριβής.
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ανάταξη και υποστήριξη των αρθρικών τεμαχίων 
προς ενίσχυση της πώρωσης. Η αφθονία των 
οστικών μοσχευμάτων συμβάλλει στην παροχή 
υποστήριξης των αρθρικών επιφανειών (εικ. 31).

Ραχιαία και παλαμιαία συντριβή

 Ο συνδυασμός ραχιαίας και παλαμιαίας 
συντριβής καθιστά τα κατάγματα του κάτω πέρα-
τος της κερκίδας ιδιαιτέρως ασταθή και την ανά-
ταξή τους δυσχερή (εικ. 9, C3.2). Τα ραχιαία τεμά-
χια δεν διαθέτουν παλαμιαίο αντέρεισμα επί των 
οποίων θα μπορούσαν να αναταχθούν. Συνήθως 
η σημαντική αρθρική επιφάνεια για το μηνοειδές 
είναι διασχισμένη κατά το μετωπιαίο επίπεδο σε 
ραχιαίο και παλαμιαίο τεμάχιο, που επηρεάζουν 
τόσο την κερκιδοκαρπική άρθρωση όσο και την 
κάτω κερκιδωλενική άρθρωση, καθιστώντας ανα-

πόφευκτη την επιλογή της ανοικτής ανάταξης 
και εσωτερικής οστεοσύνθεσης. Η άσκηση έλξης 
θέτει τα ραχιαία και παλαμιαία τεμάχια σε στρο-
φική παρεκτόπιση απομακρυνόμενα μεταξύ τους. 
Πάντα στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ανοικτή 
ανάταξη και οστεοσύνθεση.
 Ο πρωταρχικός στόχος κατά την αντιμε-
τώπιση των καταγμάτων του κάτω πέρατος της 
κερκίδας είναι η ελάττωση της συνθετότητας 
του κατάγματος από εκείνο που εμφανίζει διπλής 
κατεύθυνσης αστάθεια στο αντίστοιχο απλής 
κατεύθυνσης αστάθειας (εικ. 32). Το παλαμιαίο 
χείλος της αρθρικής επιφάνειας για το μηνοειδές 
ανατάσσεται και σταθεροποιείται αρχικώς δια-
μέσου μιας παλαμιαίας προσπέλασης μεταξύ του 
ωλενίου νευροαγγειακού δεματίου και των τενό-
ντων του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων 
παλαμιαίως (εικ. 22).  

Εικόνα 26. - Επιγενής παρεκτόπιση κατάγματος κάτω από τη δράση του βραχιονοκερκιδικού μυός.
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Εικόνα 27. - Ενδοαρθρικό κάταγμα με ταυτόχρονη συντριβή και εμβύθιση.

Εικόνα 28. - Πλήρωση μεταφυσιακού κενού.
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Εικόνα 29. Εικόνα μεγάλου μεταφυσιακού ελλείμματος με ενδοαρθρική συντριβή.

Εικόνα 30. - Το ραχιαίο διαμέρισμα των εκτεινόντων.
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Αρθροσκοπική ανάταξη 

Κατά τα τελευταία έτη αυξάνεται η εμπει-
ρία ορθοπαιδικών που επιχειρούν τη χρησιμοποί-
ηση της αρθροσκοπικής ανάταξης σε συνδυασμό 
με εσωτερική ή εξωτερική οστεοσύνθεση (Palmer 
και Werner 1984, Cooney και Berger 1993). Εί-
ναι γεγονός ότι εμβυθισμένα ενδοαρθρικά οστι-
κά τεμάχια μπορούν να αναταχθούν διαδερμικώς 
και να οστεοσυντεθούν με τη βοήθεια του αρ-
θροσκοπίου, αν και η ανάταξη καταλείπει κενό 
πίσω από το ανατασσόμενο οστικό τεμάχιο. Αυτό 
προδιαθέτει σε επακόλουθη καθίζηση εκτός εάν 
χρησιμοποιηθεί εξωτερική οστεοσύνθεση για πα-
ρατεταμένο χρόνο ως ουδετεροποιητικό μέσο. Η 
σημαντική ενσφήνωση στις περισσότερες περι-
πτώσεις απαιτεί εισαγωγή οστικών μοσχευμάτων 
που συνήθως εισάγονται από μια μικρή τομή και 
χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της έμ-
μεσης ανάταξης του εμβυθισμένου οστικού τεμα-
χίου. 

Η αρθροσκοπική ανάταξη και η καθή-
λωση με τη βοήθεια βελονών είναι πολύ χρήσι-
μη για την αντιμετώπιση απλών ενδοαρθρικών 
καταγμάτων όπως είναι αυτά της στυλοειδούς 
απόφυσης της κερκίδας καθώς και ενδοαρθρικών 
καταγμάτων χωρίς μεταφυσιακή συντριβή (κα-
τάγματα τύπου C1 κατά ΑΟ). Απαιτείται ένα με-
σοδιάστημα 48 ωρών προκειμένου να αποφευχθεί 
η παρεμπόδιση της ενδοσκοπικής τεχνικής από 
την εξαγγείωση αίματος και εξιδρωμάτων μέσα 
στη άρθρωση ή υγρού στα μαλακά μόρια (Palmer 
και Werner 1984). Η αρθροσκόπηση διενεργεί-
ται μετά από άσκηση έλξης που ασκείται μέσω 
αποστειρωμένου υλικού με δακτυλική εφαρμογή 
(Chinese fingers). Η αρχική ανάταξη παρακολου-
θείται με ακτινοσκοπικό έλεγχο. Εάν εκτιμηθεί 
ότι απαιτείται εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης εφαρμόζεται και έτσι επιτρέπεται η ελευθερία 
κινήσεων κατά την αρθροσκόπηση. 

Η αρθροσκόπηση διενεργείται διαμέσου 
3- 4 πυλών εισόδου με συνεχή ροή διαμέσου της 
πύλης 6U. Ο χειρισμός και η συγκράτηση των 
οστικών τεμαχίων γίνεται με τη βοήθεια βελονών 
Kirschner διαμέτρου 0,056-0,062 inch που εισά-
γονται διαδερμικώς. Η απαρέγκλιτη παρουσία 

αιματώματος και συνακόλουθα αιμάρθρου παρε-
μποδίζει την άμεση όραση των οστικών τεμαχί-
ων και αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια συνεχούς 
αναρρόφησης. Ο διενεργών την αρθροσκόπηση 
πρέπει να έχει υπόψη ότι η παρακολούθηση της 
ανάταξης μπορεί να επηρεαστεί από την μεγέθυν-
ση των στοιχείων υπό το αρθροσκόπιο καθώς και 
από την καμπυλότητα των αρθρικών επιφανειών 
που μπορεί να παράγουν μη ρεαλιστικές εικόνες.

 
Αποτελέσματα
 

Τα σύνθετα κατάγματα του κάτω πέρατος 
της κερκίδας αποτελούν βαριές κακώσεις και φέ-
ρουν την πιθανότητα επιφυλακτικής πρόγνωσης, 
σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι απλούστερες πα-
ραλλαγές, οι οποίες συνήθως αντιμετωπίζονται 
συντηρητικά. Με αναφορά στην ομάδα αυτή των 
καταγμάτων, τα ακόλουθα συμπεράσματα μπο-
ρούν αβίαστα να εξαχθούν: η παραμένουσα ανω-
μαλία των αρθρικών επιφανειών που ξεπερνά τα 
2 mm σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις οδηγεί σε 
ακτινολογική και συμπτωματική μετατραυματική 
αρθροπάθεια (De Palma1952, Destot 1925, Short 
1987). Τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά κατά 
τον χρόνο του κατάγματος, μετά την ανάταξη και 
μια εβδομάδα μετά από αυτήν συνδέονται άμεσα 
με την ικανότητα δραγμού και το εύρος κίνησης 
μετά 3 έτη από την κάκωση. Η ανατομική αποκα-
τάσταση επιδρά αναμφίβολα στο τελικό αποτέλε-
σμα (Knirk και Jupiter 1988, Altissimi et al 1986, 
De Palma 1952, McQueen και Gaspers 1988). Τα 
κεντρικά ερωτήματα που σχετίζονται με την αντι-
μετώπιση αυτών των σύνθετων κακώσεων συνο-
ψίζονται στην παρακάτω πρόταση: «Είναι δυνατό 
η ανατομική ανάταξη με διαδερμικές, ελάχιστες 
χειρουργικές προσπελάσεις ή ανοικτή ανάταξη να 
οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα; Μπορεί η ενδε-
χόμενη εγχειρητική νοσηρότητα να αντισταθμι-
στεί από τη λήψη καλών αποτελεσμάτων;»

Μέχρι προσφάτως, οι χειρουργοί ήταν 
απρόθυμοι να επιχειρήσουν ανοικτές ανατάξεις 
και εσωτερικές οστεοσυνθέσεις για την αντιμε-
τώπιση των σύνθετων καταγμάτων του κάτω πέ-
ρατος της κερκίδας, φοβούμενοι τις εγχειρητικές 
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Εικόνα 31. - Πλήρωση μεταφυσιακών ελλειμμάτων.

Εικόνα 32. - Αναγωγή κατάγματος στο αντίστοιχο απλούστερο.
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επιπλοκές του επιπλέον κατακερματισμού των 
οστικών τεμαχίων, την ουλοποίηση των μαλα-
κών μορίων και τις νευρολογικές επιπλοκές. Ενώ 
καλά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί με τυπική 
ανάταξη και οστεοσύνθεση και ραχιαία εφαρμο-
γή υλικών οστεοσύνθεσης για την αντιμετώπιση 
συντριπτικών ενδοαρθρικών καταγμάτων του πε-
ριφερικού πέρατος της κερκίδας, οι επεμβάσεις 
αυτές έχουν ενοχοποιηθεί για υψηλά ποσοστά 
επιπλοκών (Axelrod και McMurtry, 1990). Οι 
βελτιώσεις που έχουν επέλθει στα υλικά οστεο-
σύνθεσης, η βελτίωση των μεθόδων εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης και τεχνικές ελάχιστης παρέμβα-
σης με την εισαγωγή οστικών μοσχευμάτων έχουν 
ελαττώσει τη νοσηρότητα και έχουν βελτιώσεις 
με τη σειρά τους τα αποτελέσματα της θεραπεί-
ας. Ενώ τα σύνθετα κατάγματα του περιφερικού 
πέρατος της κερκίδας παραμένουν θεραπευτική 
πρόκληση, η χρήση συσκευών εξωτερικής οστεο-
σύνθεσης και με περιορισμένες προσπελάσεις και 
οστική μεταμόσχευση έχουν αποδειχθεί πολύτι-
μες κατά την απλοποίηση των διαδικασιών και τη 
δυνατότητα συντομότερης αφαίρεσης των πλαι-
σίων εξωτερικής οστεοσύνθεσης και την έναρξη 
επιτέλεσης κινήσεων (Leung et al 1990, Hastings 
και Leibovic 1993, Leung et al 1989, Leung et al 
1991).

Είναι γενικώς αποδεκτό από τους περισ-
σότερους συγγραφείς ότι τα αποτελέσματα συμ-
βαδίζουν αντίστροφα από τη βαρύτητα των κα-
κώσεων (Hastings και Leibovic 1993, Jupiter και 
Masem 1988, Jupiter και Lipton 1993). Η χειρουρ-
γική αποκατάσταση έχει ελαττώσει τη δυσμενή 
πρόγνωση των βαριά συντριπτικών καταγμάτων 
του κάτω πέρατος της κερκίδας. Σε μια αναδρο-
μική μελέτη σε 50 σύνθετα κατάγματα του κάτω 
πέρατος της κερκίδας οι Hastings και Leibovic 
βρήκαν ότι ασθενείς που υπέστησαν βαριά ενδο-
αρθρικά κατάγματα και επί των οποίων διενερ-
γήθηκαν εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις 
ελήφθησαν παραπλήσια αποτελέσματα με εκείνα 
σε ασθενείς με απλούστερες κακώσεις και μικρό-
τερες προσπάθειες αποκατάστασης (Hastings και 
Leibovic, 1993). Υπάρχουν λίγες μόνο αναφορές 
με συγκεκριμένες κατηγορίες καταγμάτων που 
ανατρέπουν αυτά τα δεδομένα. Από αυτά, οι γενι-

κές προγνώσεις αφορούν στις παρακάτω κατηγο-
ρίες καταγμάτων:

Απλά ενδοαρθρικά κατάγματα
Κατάγματα της στυλοειδούς απόφυσης της κερ-
κίδας

 Σε μια αναδρομική εξέταση που περιεί-
χε έξι κατάγματα της στυλοειδούς απόφυσης της 
κερκίδας, οι Hastings και Leibovic (Hastings και 
Leibovic, 1993) αναφέρουν δυσμενέστερη πρό-
γνωση. Ένας μέσος όρος απώλειας της κινητι-
κότητας κατά την κάμψη και έκταση ήταν γύρω 
στις 41ο με τελική ικανότητα δραγμού μέχρι 54% 
του φυσιολογικού. Με τη χρησιμοποίηση του 
πρωτοκόλλου Gartland και Werley (Gartland και 
Werley, 1951), επί τριών παρατηρήθηκαν εξαιρε-
τικά αποτελέσματα και τρία είχαν κακά αποτελέ-
σματα. Τα καλά ή κακά αποτελέσματα συνδέο-
νται πιο συχνά με την ενσφήνωση της σκαφοει-
δικής αρθρικής επιφάνειας της κερκιδοκαρπικής 
ή με σκαφομηνοειδή αστάθεια (Edwards 1926, 
Fitzsimons 1938).

Παλαμιαία ενδοαρθρικά κατάγματα 

 Ο De Oliveira αναφέρει σε μια σειρά 26 
περιπτώσεις παλαμιαίου κατάγματος εξαρθρή-
ματος Barton του κάτω πέρατος της κερκίδας με 
ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση 
με παλαμιαία πλάκα αντιστήριξης (De Oliveira 
1973). Εξαιρετικά αποτελέσματα αναφέρθηκαν 
στο 77% των περιπτώσεων, καλά στο 19% και 
πτωχά στο 4%. Σε μια σειρά από τους Hastings 
και Leibovic η μέση απώλεια κινητικότητας σε 
κάμψη και έκταση ήταν 20ο με την αποκατάστα-
ση της ικανότητας δραγμού κατά μέσο όρο στο 
96% του φυσιολογικού (Hastings και Leibovic 
1993). Σε μια αναδρομική μελέτη 23 παλαμιαί-
ων ενδοαρθρικών καταγμάτων και 5 εξωαρθρι-
κών που αντιμετωπίστηκαν με παλαμιαία πλάκα 
οι Augereau, Lance και Kerboul αναφέρουν 78% 
καλά αποτελέσματα με βάση το πρωτόκολλο του 
Casting (Augereau 1983, Castaing 1960).
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Σύνθετα ενδοαρθρικά κατάγματα

 Τα αποτελέσματα από τη θεραπεία ενδο-
αρθρικών καταγμάτων (Τύποι C1, C2 και C3 κατά 
ΑΟ) ποικίλουν αναλόγως προς τη βαρύτητα. Σε 
μια αναδρομική μελάτη 41 σύνθετων καταγμάτων 
του κάτω πέρατος της κερκίδας που αντιμετωπί-
στηκαν με εξωτερική οστεοσύνθεση και περιορι-
σμένη ανοικτή ανάταξη, αυτά που δεν εμφάνιζαν 
μεταφυσιακή συντριβή βρέθηκε ότι είχαν απώ-
λεια 20ο κατά την κάμψη και έκταση (Hastings 
και Leibovic 1993). Η συλληπτήρια ισχύς ήταν 
περίπου στο 93% και σε όλους τους ασθενείς τα 
αποτελέσματα θεωρήθηκαν εξαιρετικά σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο Gartland και Werley. Στα κα-
τάγματα με μεταφυσιακή συντριβή, η μέση απώ-
λεια κινητικότητας ήταν 36% και της συλληπτή-
ριας ισχύος στο 72% του φυσιολογικού. Τα τελικά 
αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ή καλά στο 62,5% 
και μέτρια ή πτωχά στο 37,5%. Η υπολειμματική 
παρεκτόπιση των ενδαρθρικών τεμαχίων  που 
ξεπερνούσε τα 2 mm απέκλειε τα καλά αποτε-
λέσματα. Μεταξύ των ασθενών επί των οποίων 
έγινε αποκατάσταση των αρθρικών επιφανειών 
με υπολειμματική παρεκτόπιση των ενδαρθρικών 
τεμαχίων που δεν ξεπερνούσε τα 2 mm δεν υπήρ-
χαν άσχημα αποτελέσματα. 
 Ο Jupiter επίσης αναφέρει ευνοϊκά απο-
τελέσματα: μεταξύ ⅔ και ¾ των ασθενών επιτεύ-
χθηκαν καλά ή εξαιρετικά αποτελέσματα (Jupiter, 
1994). Η αναμενόμενη ικανότητα δραγμού ήταν 
στο 75% - 90% του φυσιολογικού. Σε μια αναδρο-
μική μελέτη εγχειρητικώς αντιμετωπισθέντων 
ενδοαρθρικών καταγμάτων, οι Jupiter και Lipton 
αναφέρουν αποκατάσταση της κάμψης και έκτα-
σης του καρπού στο 74% του φυσιολογικού και 
της συλληπτήριας ισχύος στο 76%. Οι ίδιοι επί-
σης δεν αναφέρουν ενδείξεις μετατραυματικής 
αρθροπάθειας στο 92% των ασθενών μετά από 
παρακολούθηση 2,5 ετών κατά μέσο όρο (Ark και 
Jupiter, 1993). Σε μια αναδρομική μελέτη 30 εν-
δοαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της 
κερκίδας C3 κατά ΑΟ με κάταγμα κατά το μετω-
πιαίο επίπεδο της αρθρικής επιφάνειας για το μη-
νοειδές, σε ραχιαίο και παλαμιαίο οστικό τεμάχιο 
(τύπος IV κατά Melone) που αντιμετωπίστηκαν 

με περιορισμένη τοποθέτηση οστικών μοσχευμά-
των και εξωτερική οστεοσύνθεση ο Melone έχει 
αναφέρει παρόμοια αποτελέσματα με σημαντική 
ανασύσταση των αρθρικών επιφανειών και μεγά-
λου βαθμού λειτουργική αποκατάσταση (Melone 
1993, Leung et al 1990).
 Σε μια αναδρομική μελέτη 40 ενδοαρ-
θρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερ-
κίδας που αντιμετωπίστηκαν με ελάχιστης πα-
ρεμβατικότητας ανοικτή ανάταξη οι Fernandez 
και Geissler αναφέρουν ανάταξη των αρθρικών 
επιφανειών με υπολειμματική παρεκτόπιση μέχρι 
και 1mm ή και λιγότερο στο 92,5% των ασθενών, 
ενώ η κερκιδοκαρπική αρθροπάθεια σε μια παρα-
κολούθηση 4 ετών ήταν γύρω στο 5% των περι-
πτώσεων (Fernandez και Geissler, 1991). Επί 31 
ασθενών που ανασκοπήθηκαν, η ικανότητα δραγ-
μού έφθασε στο 85% του φυσιολογικού. Η έκταση 
του καρπού ήταν 62,5ο και η κάμψη 59,5ο. Μόνο 
δύο ασθενείς επέστρεψαν στις προ του τραυματι-
σμού εργασίες τους. 

Επιπλοκές

 Οι επιπλοκές που ενοχοποιούνται ευθέως 
από τη θεραπεία των καταγμάτων του κάτω πέ-
ρατος της κερκίδας είναι συχνές. Οι περισσότε-
ρες είναι παροδικές και αντιμετωπίζονται με την 
κατάλληλη θεραπεία. Οι Hastings και Leibovic, 
αναφέρουν συχνότητα της τάξης του 34% στην 
εμφάνιση του μετατραυματικού συνδρόμου καρ-
πιαίου σωλήνα ως επακόλουθο σύνθετων καταγ-
μάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας (Hastings 
και Leibovic 1993). Η οξεία εμφάνιση νευροαπρα-
ξίας του ωλενίου νεύρου παρατηρήθηκε από τους 
ίδιους συγγραφείς σε ποσοστό 8%. Οι ασθενείς 
της παραπάνω ομάδας σε ποσοστό 2% αντιμε-
τωπίστηκαν με αποσυμπίεση του ωλενίου νεύρου 
κατά τη διάρκεια ή μετά το χρόνο της αρχικής 
αντιμετώπισης. 

Οι επιπλοκές που συνδέονται με τη θερα-
πεία των καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερ-
κίδας αποδόθηκαν κατά τα τελευταία έτη στην 
παρατεταμένη εφαρμογή των πλαισίων εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης. Παρατηρήθηκε παροδική 
λοίμωξη των οπών των βελονών συγκράτησης 
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σε ποσοστό 6% (Hastings και Leibovic, 1993) έως 
12,5% των περιπτώσεων (Fernandez και Geissler 
1991). Ο Leung αναφέρει επίπτωση λοίμωξης των 
οπών των βελονών σε ποσοστό 0% (Bartosh και 
Saldana 1990) έως και 5% (Leung et al, 1990). 
Παρατηρήθηκε επίσης επώδυνο σύνδρομο περι-
οχικού πόνου (CPRS) κατά ποσοστό που κυμαί-
νεται από 2-5% (Leung et al, 1990). Το σύνδρομο 
καρπιαίου σωλήνα αποτελεί επιπλοκή απότοκο 
της θεραπείας αυτών των καταγμάτων σε ποσο-
στό 2,5% έως 6% (Hastings και Leibovic, 1993). 
Σε πολύ λίγες σειρές έχει υπάρξει αναφορά για 
εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών από τη θεραπεία 
και μόνο (Leung et al 1990, Hastings και Leibovic 
1993). 

Abstract

Treatment of Complex Distal Radius 
Fractures

I. St. Bischiniotis

 The treatment of complex distal radius 
fractures involving the articular surface remains 
a difficult problem. The subjective and functional 
outcome of such fractures in 93% of cases directly 
relates to the adequate restoration of radial length, 
dorsal/volar tilt, and articular congruity. Improved 
methods of external fixation and limited open tech-
niques of reduction and bone grafting have en-
abled surgeons to anatomically reduce severely 
comminuted intraarticular fractures with few 
significant complications. Anatomic restoration 
of the articular surface has greatly diminished the 
incidence of subsequent radiocarpal arthritis.

 External fixation effectively prevents radi-
al shortening and metaphyseal angulation but will 
not always adequately reduce impacted fragments 
of the articular surface. While the fragments may 
at times be elevated and pinned percutaneously 
or with arthroscopic assistance, in most instances 
they are best reduced and maintained by buttress-
ing bone graft inserted through a limited incision 
technique. Bone grafting allows removal of ex-

ternal fixation in most instances by the third or 
fourth postoperative week.

Better reduction produces better results. With 
experience, severe fractures treated by combined 
methods of operative intervention will often give 
results comparable to simpler fractures. Proper 
surgical reconstruction is often technically de-
manding and requires familiarity with the use 
of a variety of methods of fixation and surgical 
approaches to the distal radius. The majority of 
complications have been transient and few have 
been significant enough to adversely affect the fi-
nal result. Consequently surgical intervention is 
required and advised in the majority of these com-
plex injuries. Restoration of normal anatomy is 
essential both in younger and older patients.

Key words:   Distal radial fractures, Radiocar-
pal injuries, Wrist injuries, Hand 
fractures.
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