Απόστολος Ν. Ηλίας
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Email: apostolos.ilias1@gmail.com
Website: www.ilias-ortho.gr

Σύγχρονα δεδομένα
για το σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα

Τ

ο σύνδροµο καρπιαίου
σωλήνα είναι η συχνότερη πιεστική νευροπάθεια. Η πάχυνση του
εγκαρσίου συνδέσµου
του καρπούσυµπιέζει το µέσο νεύρο και
τους καµπτήρες τένοντες µέσα στον
καρπιαίο σωλήνα. Παράγοντες κινδύνου είναι το γυναικείο φύλο, η παχυσαρκία, η γήρανση, η εγκυµοσύνη, το
κάπνισµα, η κατανάλωση οινοπνευµατωδών, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο
υποθυρεοειδισµός, η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
και οι βλεννοπολυσακχαριδώσεις.Επιδεινώνεται µε επαναλαµβανόµενες κινήσεις και δονήσεις του καρπού κατά
την έντονη σωµατική εργασία και είναι
συχνότερο σε ρίπτες, ποδηλάτες και
αθλητές του τέννις.
Ο καρπιαίος σωλήνας οριοθετείται
κερκιδικά από το φύµα του σκαφοειδούς και το µείζον πολύγωνο οστό,
ωλένια από το πισοειδές και το άγκιστρο του αγκιστρωτού οστού, στην
οροφή του από τον εγκάρσιο σύνδεσµο
του καρπού και στο έδαφός του από
τον εγγύς στοίχο των οστών του καρπού. Περιλαµβάνει 9 καµπτήρες τένοντες και το µέσο νεύρο.
Το σύνδροµο εκδηλώνεται µε αιµωδίες, αίσθηση µηρµυγκιάσµατος και
αδυναµία στον αντίχειρα, στον δείκτη,
στον µέσο δάκτυλο και στο κερκιδικό
ήµισυ του παραµέσου δακτύλου, µε
πόνο και παραισθησία που ξυπνούν τον
ασθενή τη νύχτακαι ενίοτε µε διαταραχή της φυσιολογικής δεξιότητας του
χεριού. Στην επισκόπηση του χεριού
παρατηρείται ατροφία των µυών του
θέναρος στη βάση του αντίχειρα σε
προχωρηµένο στάδιο. Τα ειδικά κλινικά
τεστ (Durkan, Phalen, Tinel, SemmesWeinstein) είναι θετικά.Ακτινογραφίες
δεν απαιτούνται για τη διάγνωση, η
οποία επιβεβαιώνεται µε το ηλεκτροµυογράφηµα και µελέτες νευρικής
αγωγιµότητας.
Η συντηρητική αγωγή ως πρώτη
γραµµή θεραπείας περιλαµβάνει τη
λήψη µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών

φαρµάκων, τη χρήση νάρθηκα πηχεοκαρπικής, ιδίως κατά τη νύχτα και την
αποφυγήδραστηριοτήτων που προκαλούν τα συµπτώµατα.
Η τοπική έγχυση στεροειδούς έχει
διαγνωστική αξία σε περιπτώσεις που η
κλινική εικόνα και τα ηλεκτροµυογραφικά ευρήµατα είναι αµφίβολα. Μετά
από τοπική έγχυση στεροειδούς το
80% των ασθενών εµφανίζει παροδική
υποχώρηση των συµπτωµάτων και απ’
αυτούς το 22% παραµένει χωρίς συµπτώµατα για 1 έτος. Κακό προγνωστικό
σηµείο θεωρείται όταν δεν υπάρχει βελτίωση µετά από την τοπική έγχυση στεροειδούς και τότε η χειρουργική
επέµβαση µάλλον δεν θα είναι αποτελεσµατική.
Ενδείξεις για ανοικτή χειρουργική
αποσυµπίεση του καρπιαίου σωλήνα
είναι η αποτυχία της συντηρητικής αγωγής και το οξύ σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα έπειτα από ανοικτή ανάταξη και
εσωτερική οστεοσύνθεση κατάγµατος
του κάτω πέρατος της κερκίδας.
Η δύναµη σύλληψης µεταξύ αντίχειρα-δείκτη αποκαθίσταται σε 6 εβδοµάδες και η δύναµη σύλληψης
ολόκληρου του χεριού αποκαθίσταται

σε 12 εβδοµάδες. Σε ήπιο σύνδροµο
καρπιαίου σωλήνα το 2% των ασθενών
που χειρουργήθηκαν θα έχουν ήπια
συµπτώµατα 1 έτος µετά την επέµβαση ενώ σε βαρύ σύνδροµο το 20%
θα είναι συµπτωµατικοί.
Επανεπέµβαση για διάνοιξη του
καρπιαίου σωλήνα συνήθως απαιτείται
όταν δεν γίνεται πλήρης διάνοιξη στην
αρχική επέµβαση. Σε αυτή την οµάδα
των ασθενών το 25% θα έχει πλήρη
βελτίωση, το 50% µερική βελτίωση και
το 25% καθόλου βελτίωση µετά την
επανεπέµβαση.
Η ενδοσκοπική αποσυµπίεση του
καρπιαίου σωλήνα σε σχέση µε την
κλασική ανοικτή τεχνική έχει το πλεονέκτηµα της ταχύτερης αποκατάστασης
λόγω
του
µικρότερου
τραύµατος.Τα µακροπρόθεσµα λειτουργικά αποτελέσµατα είναι τα ίδια,
ενώ µειονεκτήµατα της ενδοσκοπικής
µεθόδου είναι η ατελής διάνοιξη του
καρπιαίου σωλήνακαι το υψηλό κόστος
των αναλωσίµων.
Η χειρουργική µας οµάδα µπορεί
ναπροσφέρει οριστική λύση για το σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

