
Εισαγωγή
Η ιδιάζουσα αιμάτωση του σκαφοειδούς από το ρα-

χιαίο παλίνδρομο τελικό κλάδο της κερκιδικής αρτη-
ρίας, ο οποίος τρέφει ολόκληρο το σκαφοειδές έως 
το κεντρικό του άκρο, σε συνδυασμό με την αυξημέ-
νη συχνότητα υψηλής ενέργειας ασταθών καταγμάτων 
του σκαφοειδούς αλλά και την πλημμελή διάγνωση 
αυτών των κακώσεων, οδηγούν ένα σχετικά μεγάλο 
ποσοστό ασθενών σε ψευδάρθρωση σκαφοειδούς.

Οι ψευδαρθρώσεις του σκαφοειδούς συνήθως 
αντιμετωπίζονται με τη χρήση οστικών μοσχευμά-
των. Το ποσοστό πώρωσης κυμαίνεται από 59% έως 
95%2,3,4,11,14,23-25,29 με συμβατικά μη αγγειούμενα μο-
σχεύματα, ενώ, με μερικές εξαιρέσεις1,10, η χρήση αγ-
γειούμενων μοσχευμάτων οδηγεί σε πώρωση σε πο-
σοστό μεγαλύτερο του 90%12,16,19,23,27, ακόμη και σε 
περιπτώσεις αναθεώρησης ή σε επηρεασμένη αιμά-
τωση του σκαφοειδούς8,14,20,21. Πολλά έμμισχα αγγει-
ούμενα οστικά μοσχεύματα έχουν περιγραφεί, με μί-
σχο που βασίζεται στην αιματική παροχή της περιφε-
ρικής κερκίδας, της ωλένης και του φύματος του σκα-
φοειδούς14,16,21,26, στον παλίνδρομο κλάδο της κερ-
κιδικής αρτηρίας1,17,19,28,30, στη ραχιαία αρτηρία του 
δευτέρου μετακαρπίου15,20 και στην ωλένια αρτη-
ρία12. Ελεύθερα αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα από 
τη λαγόνια ακρολοφία10,23 ή από την υπερκονδύλια 
περιοχή του μηριαίου7 έχουν, επίσης, χρησιμοποιη-
θεί στην αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης του σκα-
φοειδούς. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί λαγόνια οστι-
κά μοσχεύματα σε συνδυασμό με επαναγγείωση της 
περιοχής της ψευδάρθρωσης8. Η τεχνική αντιμετώπι-
σης των παραμελημένων ή επίμονων ψευδαρθρώσε-
ων της μεσότητας του σκαφοειδούς με έμμισχο αγ-

γειούμενο μόσχευμα από την παλαμιαία και ωλένια 
πλευρά της περιφερικής κερκίδας, το οποίο βασίζε-
ται στην παλαμιαία καρπική αρτηρία, παρουσιάζεται 
σε αυτό το άρθρο5,21,26.

Ασθενείς και μέθοδος
Δημογραφικά 

Εννέα ασθενείς με ψευδάρθρωση μεσότητας 
σκαφοειδούς αντιμετωπίστηκαν μεταξύ του 2000 
και του 2003 με έμμισχο αγγειούμενο μόσχευμα 
από την παλαμιαία ωλένια πλευρά της περιφερικής 
κερκίδας. Ο μέσος χρόνος από την αρχική κάκωση 
έως τη συγκεκριμένη επέμβαση ήταν 22,4 μήνες (4-
84 μήνες). Όλοι οι ασθενείς ήταν άνδρες με μέσο 
όρο ηλικίας 25,3 χρόνια (15-40 χρόνια). Σε 6 από 
τους ασθενείς, το κάταγμα παρέμεινε αδιάγνωστο και 
δεν έλαβαν καμία θεραπεία, ενώ στους υπόλοιπους 
3 τοποθετήθηκε πηχεοκαρπικός κυκλοτερής γύψος 
για μέγιστη περίοδο 3 μηνών. Μόνο ένας ασθενής 
είχε σαφή αρθρίτιδα της σκαφοστυλοειδούς κατά 
το χρόνο του χειρουργείου. Όλοι οι ασθενείς παρα-
πονούνταν για πόνο στον καρπό, με επιδείνωση σε 
έντονες δραστηριότητες. Οι ασθενείς που κάπνιζαν 
διέκοψαν το κάπνισμα από 4-6 εβδομάδες προεγ-
χειρητικά έως και 6 μήνες μετεγχειρητικά.

Προεγχειρητική απεικονιστική και κλινική 
εκτίμηση

Η απεικονιστική αξιολόγηση περιλάμβανε απλές 
ακτινογραφίες και των δυο καρπών (εικόνα 1A). Όλοι 
οι ασθενείς χωρίστηκαν σύμφωνα με την ταξινόμηση 
κατά Filan and Herbert9. Πέντε ψευδαρθρώσεις ήταν 
τύπου D1 (ινώδης πώρωση), 3 τύπου D2 (ψευδάρ-

Αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεων 
μεσότητας σκαφoειδoύς

Τεχνική αγγειoύμενων oστικών μoσχευμάτων 
από την παλαμιαία κερκίδα
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Περίληψη
Σκοπός: Οι ψευδαρθρώσεις στη μεσότητα του σκαφοειδούς αντιμετωπίστηκαν 
με έμμισχα αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα από την παλαμιαία επιφάνεια της 
περιφερικής κερκίδας.

Μέθοδος: O αγγειακός μίσχος του μοσχεύματος διατρέχει το περιφερικό άκρο 
του τετράγωνου πρηνιστή, μεταξύ της κερκιδικής και της παλαμιαίας μεσόστεης 
αρτηρίας. Tο έμμισχο αγγειούμενο μόσχευμα σχήματος τραπεζίου τοποθετείται 
εμβόλιμα στην εστία της ψευδάρθρωσης και συγκρατείται σε αυτή τη θέση με τη 
βοήθεια 2 βελονών Kirschner για διάστημα 6 εβδομάδων. H ανωτέρω τεχνική 
χρησιμοποιήθηκε σε 9 ψευδαρθρώσεις μεσότητας σκαφοειδούς οι οποίες 
εκτιμήθηκαν με κλινικά και ακτινολογικά κριτήρια.

Αποτελέσματα: Όλες οι ψευδαρθρώσεις πωρώθηκαν σε 6 με 12 εβδομάδες 
(κλινικά και ακτινολογικά). Η μαγνητική τομογραφία τον 3ο μήνα μετεγχειρητικά 
επιβεβαίωσε τη βιωσιμότητα του μοσχεύματος, την πώρωση μεταξύ του 
μοσχεύματος και των τμημάτων του σκαφοειδούς και την αναστροφή της ίσχαιμης 
νέκρωσης του κεντρικού πόλου. Αν και το εύρος κίνησης της κάμψης –έκτασης και 
της ωλένιας– κερκιδικής απόκλισης είχαν μικρή μόνο βελτίωση, η δύναμη δραγμού 
αυξήθηκε ενώ ο πόνος ήταν απών σε όλους τους ασθενείς. Σύμφωνα με την 
τροποποιημένη κατά Mayo κλίμακα αξιολόγησης καρπού, σε 5 ασθενείς είχαμε 
άριστο αποτέλεσμα ενώ σε 4 καλό.

Συμπεράσματα: Αν και η τεχνική λήψης του αγγειούμενου οστικού μοσχεύματος 
από την παλαμιαία κερκίδα και η παρεμβολή του μεταξύ των τμημάτων του 
σκαφοειδούς είναι απαιτητική, μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό περιοχική 
αναισθησία, έχει μικρή νοσηρότητα δότριας περιοχής και εξασφαλίζει την πώρωση 
των ψευδαρθρώσεων της μεσότητας του σκαφοειδούς.
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H Συντακτική Eπιτρoπή επισημαίνει ότι oι στήλες της εφημερίδας είναι ανoικτές για κάθε 

συνεργασία συναδέλφoυ πoυ θα αφoρά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιoγρα-

φική ενημέρωση ή σε πρoσωπική εμπειρία γύρω από επίκαιρα ή κλασικά oρθoπαιδικά 

θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO ORTHOPAEDICS

To INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση:
•Aνασκoπήσεις oρθoπαιδικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες 
απόψεις. •Eπίκαιρα oρθoπαιδικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Oρθoπαιδικής. 
•Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. •Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές 
εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη 
έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. •Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά 
θέματα. •Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Oρθoπαιδική. •Σημαντικές ειδήσεις από τη 
δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. •Eιδικά άρθρα. •Παρoυσίαση σύγχρoνης 
τεχνoλoγίας στην Oρθoπαιδική. •Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό 
εξoπλισμό τoυ oρθoπαιδικoύ ιατρείoυ ή των ενδoσκoπικών μoνάδων. •Πρακτικές κατευθύνσεις 
σε δύσκoλα oρθoπαιδικά θέματα. •Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. •Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς 
Iατρικoύ Tύπoυ. •Oρθoπαιδικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. •Oρθoπαιδική και 
Πληρoφoρική. •Oρθoπαιδική και Iστoρία. •Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. •Eρωτήσεις 
αυτoελέγχoυ oρθoπαιδικών γνώσεων. •Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. •Nέα 
ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. •Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. •Πρoαναγγελίες επιστημoνικών 
εκδηλώσεων. Eπίσης, τo INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση χειρόγραφα πoυ είναι 
σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών, οι οπoίες έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα 
περιoδικά.
Oδηγίες για τη σύνταξη χειρoγράφων και δισκετών H/Y πρoς απoστoλή για τo INFO 
ORTHOPAEDICS 
•  Δύo αντίγραφα τoυ χειρoγράφoυ, δακτυλoγραφημένα ή εκτυπωμένα σ’ εκτυπωτή με διπλό 

διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28cm). To σύνoλo τoυ κειμένoυ να μην 
υπερβαίνει τις 6 σελίδες A4. 

•  Xρησιμoπoιήστε ξεχωριστό φύλλo για κάθε ένα από τα εξής τμήματα (πoυ πρέπει να απoτελoύν 
τo χειρόγραφo).
α) Σελίδα τίτλoυ [περιλαμβάνει τoν τίτλo, στoιχεία των συγγραφέων (oνoματεπώνυμo, ιδιότητα, 
διεύθυνση, τηλέφωνo, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενo. γ) Bιβλιoγραφία, εάν είναι απαραίτητη. 
δ) Πίνακες - σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλo τo καθένα). ε) Yπότιτλoι των εικόνων.

•  Eικόνες - σχέδια, φωτoγραφίες, slides. Toπoθετήστε αυτoκόλλητη επιγραφή στo πίσω μέρoς 
τoυς με τα εξής στoιχεία: Όνoμα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλoς πoυ να δείχνει τo 
πάνω μέρoς της.

•  Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpeg σε υψηλή 
ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO ORTHOPAEDICS».

Σημείωση: Xειρόγραφα δημoσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτoγραφίες, διαφάνειες 
ή δισκέτες δεν επιστρέφoνται. 
Παρακαλώ, απoστείλατε τα χειρόγραφα, δισκέτες και τo λoιπό έντυπo υλικό πρoς δημoσίευση 
στη διεύθυνση:
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Yπόψη κoυ Γ. Σάπκα, Δ/νση: Mεσoγείων 215, 115 25 Aθήνα
Tηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352, E-mail: kafkas@otenet.gr
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θρωση) και 1 τύπου D4 (ίσχαιμη νέκρωση). 
Πέντε από τους 9 ασθενείς έκαναν μαγνητι-
κή τομογραφία (εικόνα 1Γ,1Δ) που αποκά-
λυψε σε 1 από αυτούς ίσχαιμη νέκρωση του 
κεντρικού πόλου του σκαφοειδούς (τον ίδιο 
ασθενή που ταξινομήθηκε ως D4 στις προεγ-
χειρητικές ακτινογραφίες). Εκτός από τον πό-
νο, εκτιμήθηκε το εύρος κίνησης του καρπού 
και η δύναμη δραγμού προεγχειρητικά.

Χειρουργική τεχνική
Η επέμβαση έγινε υπό ίσχαιμο περίδεση 

και μεγέθυνση με διοφθάλμιους φακούς 
(loupes). Το μέλος αναισθητοποιήθηκε με 
μασχαλιαίο αποκλεισμό σε 7 ασθενείς και 
σε 2 ασθενείς με γενική αναισθησία. Το μέ-
λος ανυψώνεται για 2 λεπτά ενώ δε χρησι-
μοποιείται ποτέ περίδεση Esmarch, ούτως 
ώστε τα μικρά αγγεία να παραμένουν ορα-
τά. Η προσπέλαση είναι παλαμιαία, δια μέ-
σου μιας τομής δίκην «Γ». Η τομή είναι περί-
που 5 εκατοστά κατά μήκος του κερκιδικού 
ορίου του τένοντα του κερκιδικού καμπτή-
ρα του καρπού και, στο επίπεδο της στυλο-
ειδούς, επεκτείνεται στην ακρολοφία του θέ-
ναρος. Η κερκιδική αρτηρία παρασκευάζεται 
και προστατεύεται. Η παλαμιαία άποψη του 
σκαφοειδούς αποκαλύπτεται δια παλαμιαί-
ας θυλακοτομής. Μια βελόνη Kirschner 0,8 
χιλ. τοποθετείται σε κάθε τμήμα του σκαφο-
ειδούς για την κινητοποίηση της περιοχής της 
ψευδάρθρωσης (joystick). Ο ψευδαρθρωσι-
κός ιστός αφαιρείται έως την εμφάνιση αιμασ-
σουσών οστικών επιφανειών. Εάν δεν υπάρ-
χουν αιμάσσοντα σημεία επί του κεντρικού 
πόλου του σκαφοειδούς, τότε γίνεται περαι-
τέρω εκτομή σκληρωτικού οστού, διατηρώ-
ντας πάντα τον υπερκείμενο χόνδρο και τμήμα 
του υποχόνδριου οστού19. Ένα τετράπλευρο 
σχήμα οστού (12 x 10 χιλ.) σημειώνεται πά-
νω στην παλαμιαία ωλένια πλευρά της περι-
φερικής κερκίδας. Το οστικό μόσχευμα είναι 
έμμισχο στην παλαμιαία καρπική αρτηρία, η 
οποία διατρέχει το περιφερικό όριο του τε-
τράγωνου πρηνιστή, ενώνοντας την κερκι-
δική και την παλαμιαία μεσόστεη αρτηρία5 
(εικόνα 2A). Η αρτηρία αυτή είναι εγκάρσια 
στον άξονα της κερκίδας και πρακτικά βρί-
σκεται πάντοτε στην ίδια θέση, μεταξύ του 
παλαμιαίου περιοστέου της κερκίδας και πε-
ριφερικού τμήματος της επιπολής απονεύ-
ρωσης του τετράγωνου πρηνιστή5,21. Με ένα 

πολύ λεπτό οστεοτόμο, φλοιοσπογγώδες 
μόσχευμα από το ωλένιο τμήμα της παλα-
μιαίας μετάφυσης (με ελάχιστο βάθος τα 10 
χιλ.) διαχωρίζεται και ανυψώνεται προσεκτι-
κά. Σύνηθες εύρημα είναι η ψευδάρθρωση 
να έχει δημιουργήσει ήδη μια ραχιαία δυ-
σμορφία του σκαφοειδούς (humpback de-
formity). Έτσι, το μόσχευμα διαμορφώνεται 
ως τραπέζιο, με την ευρύτερη βάση του να 
βλέπει παλαμιαία (εικόνα 2B). Ο αγγειακός 
μίσχος του μοσχεύματος διατηρείται και προ-
στατεύεται από μια ταινία εύρους 5 χιλ. που 
αποτελείται από περιόστεο, η οποία σηκώ-
νεται μαζί με την παλαμιαία καρπική αρτη-
ρία, με βάση στην κερκιδική αρτηρία (εικό-
να 2Γ). Η δότρια περιοχή, στη συνέχεια, γε-
μίζει με πακτωμένο έτερο- ή αλλομόσχευ-
μα για να αποφύγουμε εξασθένιση της με-
τάφυσης της κερκίδας.

Οι βελόνες χειρισμού χρησιμοποιούνται για 
διόρθωση της στροφικής και αξονικής ευθυ-
γράμμισης του σκαφοειδούς αλλά και για τη 
διάταση των τμημάτων του. Στη συνέχεια, το 
έμμισχο μόσχευμα παρεμβάλλεται σαν σφή-

να στην περιοχή της ψευδάρθρωσης με την 
ευρύτερη πλευρά του τραπεζίου προς την 
παλάμη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να 
αποκατασταθεί το ύψος αλλά και ο άξονας 
του σκαφοειδούς και να αποφευχθεί τραυ-
ματισμός των αγγείων. Το μόσχευμα συγκρα-
τείται με δύο βελόνες Kirschner.

Στο πάσχον μέλος τοποθετείται βραχιονο-
πηχεοκαρπικός γύψινος νάρθηκας με το αντι-
βράχιο σε ουδέτερη θέση, συμπεριλαμβανο-
μένης και της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρω-
σης του αντίχειρα. Ο νάρθηκας αφαιρείται σε 
6 εβδομάδες μαζί με την αφαίρεση των βε-
λονών Kirschner και τοποθετείται, στη συνέ-
χεια, πηχεοκαρπικός θερμοπλαστικός επίδε-
σμος για ακόμη 2 έως 5 εβδομάδες.

Μετεγχειρητική εκτίμηση
Η μετεγχειρητική απεικονιστική εκτίμηση 

έγινε με οπισθοπρόσθιες, πλάγιες και ειδι-
κές ακτινογραφίες σκαφοειδούς στις 6, 8, 10, 
12 εβδομάδες και στους 6, 12 μήνες μετά 
την επέμβαση και στην τελευταία παρακο-
λούθηση (εικόνα 1B). Πώρωση είχε επιτευ-

χθεί όταν την περιοχή της προϋπάρχουσας 
ψευδάρθρωσης διαπερνούσαν οστικές δο-
κίδες που ένωναν και τα δύο άκρα του μο-
σχεύματος με το κεντρικό και το περιφερικό 
τμήμα του σκαφοειδούς.

Ειδικοί ακτινολογικοί δείκτες, όπως η γω-
νία μεταξύ σκαφοειδούς – μηνοειδούς, η γω-
νία μεταξύ κεφαλωτού – μηνοειδούς, ο δεί-
κτης ύψους του καρπού (τροποποίηση κατά 
Nattrass)22 και το μήκος του σκαφοειδούς 
μετρήθηκαν και συγκρίθηκαν στις προεγχει-
ρητικές και στις μετεγχειρητικές ακτινογραφί-
ες για να καταδείξουν αλλαγές στην ευθυ-
γράμμιση και το ύψος του καρπού.

Επιπρόσθετα, 6 ασθενείς έκαναν μαγνητική 
τομογραφία καρπού τον 3ο και 6ο μήνα με-
τεγχειρητικά για να διαλευκανθεί η πώρωση 
της ψευδάρθρωσης και η ενσωμάτωση του 
μοσχεύματος6 (εικόνα 1E,1ΣT).

Η κλινική εκτίμηση περιλάμβανε την κατα-
γραφή του εύρους κίνησης του καρπού, της 
δύναμης δραγμού αλλά και του πόνου με την 
οπτική αναλογική κλίμακα, όπως και την επι-
στροφή στην προηγούμενη ενασχόληση.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα εκτιμήθηκε με 
την τροποποιημένη κατά Mayo κλίμακα αξι-
ολόγησης καρπού13 (η βαθμολογία του καρ-
πού κατά Mayo αποτελείται από μετρήσεις 
της κλίμακας πόνου, την ικανότητα για εργα-
σία, το εύρος κίνησης και τη δύναμη δραγ-
μού) και ταξινομήθηκε ως εξαιρετικό, καλό, 
μέτριο και φτωχό.

Αποτελέσματα
Και οι 9 ψευδαρθρώσεις σκαφοειδούς που 

αντιμετωπίστηκαν με αγγειούμενο μόσχευ-
μα οδηγήθηκαν σε πώρωση. Ο μέσος χρό-
νος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 
24 μήνες (7-43 μήνες). Mε βάση τα κλινικά 
(απουσία πόνου στην ανατομική ταμπακο-
θήκη και αρνητική δοκιμασία Watson) και 
ακτινολογικά ευρήματα (δοκίδες που διαπερ-
νούν την περιοχή ψευδάρθρωσης), ο μέσος 
χρόνος για τη διαδικασία της πώρωσης ήταν 
9 εβδομάδες (6-12 εβδομάδες). 

Ο ασθενής με την κερκιδοσκαφοειδή 
αρθρίτιδα ανέπτυξε ραχιαίο οστεόφυτο. 
Στον ασθενή αυτό είχε γίνει και οστεοτομία 
κερκίδας κλειστής γωνίας στον ίδιο χρόνο 
με το αγγειούμενο οστικό μόσχευμα στο 
σκαφοειδές. Σε κανένα ασθενή δεν παρατη-
ρήθηκε εξέλιξη της αρθρίτιδας κατά τη δι-

Eικόνες 1. A, B, Γ, Δ, E, ΣT. Οπισθοπρόσθιες ακτινογραφίες (προεγχειρητική (Α) και (Β) μετεγχειρητική) ενός 20-χρονου φοιτητή με τροχαίο ατύχημα πριν από 11 μήνες (ασθενής 6 στον πίνακα 
2). Στην προεγχειρητική ακτινογραφία φαίνεται μια ψευδάρθρωση μεσότητας σκαφοειδούς τύπου D4 (ίσχαιμη νέκρωση) ενώ στη μετεγχειρητική ακτινογραφία αναδεικνύεται εμφανώς η πώρωση 
και η ενσωμάτωση του μοσχεύματος το οποίο και λήφθηκε από παλαμιαία και ωλένια πλευρά της περιφερικής κερκίδας. Στην προεγχειρητική T1 spin echo (Γ) και T1 με ενισχυμένη αντίθεση 
(Δ) μαγνητική τομογραφία εκτιμάται με ευκολία το μέγεθος της ψευδάρθρωσης και της οστικής απώλειας. Η μαγνητική τομογραφία T1 spin echo (Ε) τον 3ο μήνα μετεγχειρητικά υποδεικνύει την 
πώρωση ενώ η ίδια μαγνητική τον 6ο μήνα μετεγχειρητικά (ΣΤ) αποδεικνύει χωρίς αμφιβολία την πώρωση του σκαφοειδούς και την αναστροφή της ίσχαιμης νέκρωσης του κεντρικού πόλου.

Εικόνες 2. Α, Β, Γ. (A) Παρασκευή πτωματικού του 
παλαμιαίου αντιβραχίου στην οποία φαίνεται η παλαμιαία 
καρπική αρτηρία (μαύρο βέλος) που διατρέχει μεταξύ της 
κερκιδικής και της μεσόστεης αρτηρίας (άσπρα βέλη). Ο τε-
τράγωνος πρηνιστής έχει ανασηκωθεί και η ωλένια αρτηρία 
έχει μετακινηθεί ωλενίως. Διεγχειρητικές φωτογραφίες του 
τραπεζοειδούς οστικού μοσχεύματος (άσπρο βέλος) το οποίο 
έχει προσχηματισθεί για να ταιριάξει στο έλλειμμα (B) και 
το μόσχευμα με τον αγγειακό του μίσχο (άσπρο βέλος) ο 
οποίος βασίζεται στην κερκιδική αρτηρία και στρέφεται πά-
νω από τον κεντρικό πόλο του σκαφοειδούς (Γ).
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Δ

Ε
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A B
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άρκεια του χρόνου παρακολούθησης, ού-
τε και στον ασθενή με την οστεοτομία της 
κερκίδας.

Μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία καρ-
πού έγινε σε 6 από τους 9 ασθενείς για να 
επιβεβαιωθεί η πώρωση (T1 spin echo MR 
εικόνες στον 3ο μήνα) και η ενσωμάτωση 
του μοσχεύματος (T1 spin echo MR εικόνες 
στον 6ο μήνα) (εικόνα 1E,1ΣT). 

Οι εικόνες με επαύξηση της αντίθεσης (con-
trast enhanced MR) κατέδειξαν τη βιωσιμό-
τητα του μοσχεύματος και του κεντρικού πό-
λου σε όλες τις περιπτώσεις6. Στο μοναδικό 
ασθενή της σειράς (ασθενής Νο 6, πίνακας 
2) με ίσχαιμη νέκρωση (τύπος D4) του κε-
ντρικού τμήματος του σκαφοειδούς, που επι-
βεβαιώθηκε με την προεγχειρητική μαγνη-
τική τομογραφία αλλά και με τα διεγχειρη-
τικά ευρήματα, η μετεγχειρητική μαγνητική 
τομογραφία αποκάλυψε αναστροφή της νέ-
κρωσης του κεντρικού πόλου.

Ακτινολογικοί δείκτες
Οι μετεγχειρητικές αλλαγές του δείκτη ύψους 

καρπού κατά Nattrass, της γωνίας σκαφοει-
δούς-μηνοειδούς και μηνοειδούς-κεφαλω-
τού παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Κλινικά αποτελέσματα
Συνολικά, το εύρος κάμψης – έκτασης και 

κερκιδικής – ωλένιας απόκλισης αυξήθηκε 
μετεγχειρητικά (αύξηση: 3,22% και 5% αντί-
στοιχα) (πίνακας 1).

Η δύναμη δραγμού μετρήθηκε με το υδραυ-
λικό δυναμόμετρο Jamar (Sammons Preston, 
AbilityOne Company, Bolinbrook, IL) και κα-
ταγράφηκε στην πιο πρόσφατη παρακολού-
θηση στο 85,48% της φυσιολογικής δύνα-
μης δραγμού.

Στην πιο πρόσφατη κλινική εκτίμηση και 
οι 9 ασθενείς είχαν πλήρη απουσία πόνου 
σε όλες τις δραστηριότητες. Προεγχειρητικά, 

με χρήση της οπτικής αναλογικής κλίμακας 
πόνου από 0 (καθόλου πόνος) έως 10 (πο-
λύ σοβαρός πόνος), όλοι οι ασθενείς βαθ-
μολογούσαν τον πόνο από 2 έως 8 (μέσος 
όρος 4,55) στις καθημερινές τους δραστηρι-
ότητες. Όλοι οι ασθενείς γύρισαν στην προη-
γούμενή τους απασχόληση σε 3 έως 5 (μέ-
σος όρος 3,78) μήνες μετά το χειρουργείο, 
αφού ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα απο-
κατάστασης.

Λειτουργικό αποτέλεσμα
Η αξιολόγηση του λειτουργικού αποτελέ-

σματος έγινε με την κατά Mayo τροποποιη-
μένη κλίμακα αξιολόγησης των αντικειμενι-
κών και υποκειμενικών ευρημάτων13. Η μέ-
ση βαθμολογία αυξήθηκε από 63 (35-75) 
προεγχειρητικά σε 92 (80-100). Πέντε από 
τους ασθενείς είχαν εξαιρετικό αποτέλεσμα 
και οι υπόλοιποι 4 καλό (πίνακας 2).

Επιπλοκές όπως λοίμωξη, σύμπλοκο σύν-
δρομο περιοχικού πόνου ή νοσηρότητα δό-
τριας περιοχής δεν εμφανίστηκαν.

Συζήτηση
Μετά την εξαίρεση του ψευδαρθρωσικού 

ιστού, το έλλειμμα που προκύπτει πρέπει 
να γεμίσει με το «ιδανικό» οστικό μόσχευμα 
που χαρακτηρίζεται από επαρκείς διαστάσεις 
για να πληρωθεί το κενό και για να αποκα-
τασταθεί το μήκος, αλλά και από συγκεκρι-
μένο σχήμα, ώστε να αποκατασταθεί η γω-
νίωση του σκαφοειδούς, όπως και από εν-
δογενή αγγείωση για να ευοδώσει την πώ-
ρωση. Μια άλλη ποιότητα του «ιδανικού» 
μοσχεύματος είναι το επαρκές μήκος του μί-
σχου του, ώστε να φτάνει το μόσχευμα στην 
εστία της ψευδάρθρωσης. Το μόσχευμα αυ-
τό εντοπίζεται στην ωλένια πλευρά της πα-
λαμιαίας μετάφυσης της κερκίδας και ο μί-
σχος του βασίζεται στην κερκιδική αρτηρία, 
επιτρέποντας, έτσι, την περιστροφή του μο-

σχεύματος στην κερκιδική πλευρά και την 
τοποθέτησή του μεταξύ των τμημάτων του 
σκαφοειδούς5.

Η πώρωση επήλθε μεταξύ 6 και 12 εβδο-
μάδων σε όλα τα περιστατικά, εύρημα που 
είναι παρόμοιο με τα αποτελέσματα άλλων 
σειρών ψευδαρθρώσεων σκαφοειδούς που 
αντιμετωπίστηκαν με αγγειούμενα οστικά 
μοσχεύματα8,14,12,16,19,20,21,28, υπογραμμίζο-
ντας ότι τα αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα 
επιταχύνουν τη διαδικασία της πώρωσης. Η 
μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία είναι 
ένα πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση 
της πώρωσης. Η απεικόνιση με μαγνητική 
τομογραφία (με εμπλουτισμό) τον 3ο μήνα 
μετεγχειρητικά είναι ο μοναδικός τρόπος να 
καταδειχθεί η βιωσιμότητα του μοσχεύματος 
αλλά και του κεντρικού τμήματος του σκα-
φοειδούς, όπως και η ενσωμάτωση και στις 
δύο πλευρές του μοσχεύματος6.

Η τεχνική αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χει-
ρουργό να προσπελάσει την ψευδάρθρωση 
αλλά και τη δότρια περιοχή του μοσχεύματος 
με την ίδια τομή, περιορίζοντας την προσπέ-
λαση. Τα αγγειούμενα μοσχεύματα που χρη-
σιμοποιήσαμε παρασκευάστηκαν όπως πε-
ριγράφηκε από τους Mathoulin και Haerle21, 
με τη διαφορά ότι ο μίσχος σηκωνόταν μα-
ζί με μια ταινία περιοστέου για να προστα-
τεύονται καλύτερα τα αγγεία από υπερδιά-
ταση, πτύχωση ή στροφή5. Προηγούμενος 
τραυματισμός, επέμβαση ή βλάβες γύρω 
από την κερκιδική αρτηρία και στην παλα-
μιαία και ωλένια περιοχή της κερκίδας απο-
τελούν σχετικές αντενδείξεις για την επέμβα-
ση και σε αυτές τις περιπτώσεις ο χειρουρ-
γός πρέπει να είναι προετοιμασμένος να επι-
λέξει ένα εναλλακτικό μόσχευμα από τη ρα-
χιαία κερκίδα5,26 ή να προχωρήσει με εναλ-
λακτική επέμβαση18.

Η θεραπεία των ψευδαρθρώσεων της με-
σότητας του σκαφοειδούς με αγγειούμενα 

μοσχεύματα είναι μια απαιτητική επέμβαση 
που χρειάζεται σχολαστική τεχνική για να εξα-
σφαλίσει την αγγείωση του μοσχεύματος. Η 
επέμβαση διαρκεί περίπου 90 λεπτά και είναι 
προτιμότερο να γίνεται υπό περιοχική αναι-
σθησία, η οποία παρέχει αγγειοδιαστολή και 
επιτρέπει καλή επισκόπηση των μικρών αρ-
τηριών της περιφερικής κερκίδας.

Η παλαμιαία προσπέλαση είναι απαραίτη-
τη στην αντιμετώπιση των ψευδαρθρώσεων 
της μεσότητας του σκαφοειδούς εφόσον επι-
τρέπει τη βέλτιστη επισκόπηση της περιοχής. 
Η παλαμιαία προσπέλαση όχι μόνο διατηρεί 
την αιμάτωση του σκαφοειδούς αλλά, επί-
σης, οδηγεί σε ελάχιστη απώλεια της κάμ-
ψης – έκτασης του καρπού29. Το εύρημα αυ-
τό είναι εμφανές και στη δική μας σειρά με 
συνολική μετεγχειρητική αύξηση της κάμ-
ψης – έκτασης κατά 3,22% και της ωλένιας 
– κερκιδικής απόκλισης κατά 5%.

Οι μεταβολές στους ακτινολογικούς δεί-
κτες (αύξηση του δείκτη Nattrass, του μή-
κους του σκαφοειδούς και η μείωση της γω-
νίας σκαφοειδούς – μηνοειδούς) αντικατοπ-
τρίζουν τη διόρθωση του ύψους του καρ-
πού και της παλαμιαίας κλίσης του σκαφο-
ειδούς που οδηγεί στη φυσιολογική ανατο-
μία της πηχεοκαρπικής και αποτρέπει περαι-
τέρω επιδείνωση σε κατάρρευση του καρ-
πού (SNAC wrist).

Η χρήση αγγειούμενων οστικών μοσχευμά-
των από την παλαμιαία πλευρά της περιφε-
ρικής κερκίδας εγγυάται την πώρωση ακόμη 
και σε μακροχρόνιες ψευδαρθρώσεις της με-
σότητας του σκαφοειδούς με περιοχική αναι-
σθησία, με μια χειρουργική τομή και χωρίς 
νοσηρότητα από τη δότρια περιοχή. 

Πέρα από την πώρωση, η παρεμβολή του 
μοσχεύματος αποκαθιστά την παραμόρφω-
ση «δίκην καμπούρας» του σκαφοειδούς και 
το ύψος του καρπού και οδηγεί σε ανώδυνη 
κίνηση και σε αυξημένη δύναμη δραγμού. 
Τα αποτελέσματα της θεραπείας μπορούν να 
εκτιμηθούν τον 3ο μετεγχειρητικό μήνα κλι-
νικά και ακτινολογικά ενώ η μαγνητική το-
μογραφία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην 
απεικόνιση της βιωσιμότητας του μοσχεύμα-
τος, του κεντρικού πόλου και στην επιβεβαί-
ωση της πώρωσης.
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ΠΙνΑκΑΣ 1. ΣτΑτΙΣτΙκη ΑνΑΛυΣη των ΑκτΙνοΛογΙκων κΑΙ κΛΙνΙκων ΔΕΙκτων, VAS: ViSuAl AnAlogue 
ScAle, Προ Χ/ο: ΠροΕγΧΕΙρητΙκΑ, ΜΕτΑ Χ/ο: ΜΕτΕγΧΕΙρητΙκΑ.

Προ Χ/Ο Μετά Χ/Ο Διαφορά P-value

Σκαφομηνοειδής γωνία (μοίρες) 47,1 42,5 -4,6 .016

Γωνία κεφαλωτό-μηνοειδές (μοίρες) 11,2 13,8 2,6 .185

Δείκτης ύψους καρπού κατά Nattrass 1,53 1,60 0,07 .001

Μήκος σκαφοειδούς (χιλ) 21,11 24,22 3,11 .007

Κάμψη - έκταση (μοίρες) 106,7 110,22 3,5 .056

Ωλένια - κερκιδική απόκλιση (μοίρες) 50,6 53 2,4 .652

Βαθμολογία VAS 4,55 0 -4,55 < .000

Βαθμολογία καρπού κατά Mayo 63,3 91,66 28,33 < .000

ΠΙνΑκΑΣ 2. ΛΕΙτουργΙκο ΑΠοτΕΛΕΣΜΑ.

VAS Επιστροφή 
στην εργασία 

(μήνες)

Κ/Ε (μοίρες) Ω/Κ  (μοίρες) Δύναμη δραγμού 
(κιλά) 

MMWS Αποτέλεσμα

Προ Μετά Προ Μετά Προ Μετά Πάσχ Φυσ Προ Μετά

ΑΣΘ1 5 0 4 98 111 48 72 57 60 65 95 Άριστο

ΑΣΘ2 2 0 3 121 133 45 63 56 55 65 100 Άριστο

ΑΣΘ3 3 0 4 95 105 47 45 25 48 60 80 Καλό

ΑΣΘ4 6 0 3 96 125 48 62 42 55 60 90 Καλό

ΑΣΘ5 4 0 5 99 102 51 39 53 57 35 95 Άριστο

ΑΣΘ6 7 0 4 113 106 59 49 46 54 70 85 Καλό

ΑΣΘ7 2 0 5 119 86 49 30 65 66 65 85 Καλό

ΑΣΘ8 4 0 3 105 105 52 63 32 41 75 95 Άριστο

ΑΣΘ9 8 0 3 115 119 57 54 36 46 75 100 Άριστο

VAS: visual analogue scale, Προ/Μετά: προεγχειρητικά - μετεγχειρητικά, Κ/Ε: κάμψη-έκταση, Ω/Κ: ωλένια-κερκιδική απόκλιση, Πάσχ/Φυς: πάσχουσα-φυσιολογική 
πλευρά, MMWS: Mayo Modified Wrist Score.
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