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Α υτή η αισιοδοξία γύρω από 
την εξέλιξη των καταγ-
μάτων του περιφερικού 

άκρου της κερκίδος οδήγησε σε 
αρκετές γενικεύσεις, οι οποίες 
παραμένουν μέχρι σήμερα:
1.  Παρά την παραμόρφωση το 

αποτέλεσμα είναι καλό.
2.  Μπορεί πάντα να γίνει μία επέμ-

βαση Darrach στο τέλος.
3.  Η αρθρίτιδα δεν είναι πρόβλημα. 

Η άρθρωση δεν είναι φορτιζό-
μενη.

4.  Μία εξωτερική οστεοπάθεια 
θα προκαλέσει δυσκαμψία του 
καρπού.

5.  Η ανοικτή ανάταξη δεν έχει θέ-
ση διότι τα οστικά τεμάχια είναι 
μικρά.

6.  H βλάβη του μέσου νεύρου θα 
αποκατασταθεί τελικά.

Υπάρχει όμως και η αντίθετη άπο-
ψη. Σε μία ανασκόπηση 565 καταγ-
μάτων του περιφερικού άκρου της 
κερκίδος ο Cooney βρήκε ότι οι 
επιπλοκές ήταν πολύ συχνές (31%). 
Οι επιπλοκές που περιέγραψε περι-
ελάμβαναν βλάβη του μέσου νεύ-
ρου, αρθρίτιδα της κερκιδοκαρπι-
κής ή περιφερικής κερκιδωλενικής 
άρθρωσης (DRUJ), δυσκαμψία των 
δακτύλων, Sudeck, ρήξη τενόντων 
και σύνδρομο Volkman (Cooney et 
al JBSS 1980).

Επιδημιολογία
Υπάρχουν ελάχιστες επιδημιολο-

γικές μελέτες αυτής της τόσο συ-
χνής κάκωσης. Η διεθνής εμπειρία 
στηρίζεται κυρίως σε εκπαιδευτικές 
εργασίες και σε ελάχιστες από τις 
Η.Π.Α (πίνακας 1).

Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα 
από αυτές τις εργασίες είναι ότι τα 
περισσότερα κατάγματα συμβαί-
νουν κυρίως σε δύο ζώνες ηλικιών: 
στα παιδιά (6-10 ετών) και στους 
ενηλίκους ηλικίας 60-69 ετών. 
Μετά από αυτή την ηλικία τα κατάγ-
ματα του περιφερικού άκρου της 
κερκίδος περιορίζονται. Ο μηχανι-
σμός κάκωσης είναι η πτώση στο 
έδαφος σε ένα ποσοστό 87% στις 
γυναίκες και 64% στους άνδρες. Το 
υπόλοιπο ποσοστό οφείλεται σε 
τροχαία ατυχήματα ή σε πτώση 
από ύψος (O’Neill, 2001).

Η οστεοπόρωση αναφέρεται 
συχνά σαν μία από τις αιτίες αυ-
ξημένης συχνότητας των καταγ-
μάτων του περιφερικού άκρου 
της κερκίδος στους ενήλικες. Δεν 
αποτελεί όμως την αποκλειστική 

αιτία, καθώς αρκετοί συγγραφείς 
έχουν βρει παρόμοια επίπεδα οστι-
κής μάζας σε γυναίκες με κάταγμα 
περιφερικού άκρου κερκίδος και σε 
ομάδες ελέγχου χωρίς κάταγμα. 

Η επιδημιολογία αυτών των κακώ-
σεων είναι επίσης ιδιαίτερα αυξη-
μένη στις ηλικίες μεταξύ 60 και 69 
ετών και όχι στους υπερήλικες με 
την βαριά οστεοπόρωση, γεγονός 
που ερμηνεύεται από τον τρόπο 
πτώσης στο έδαφος. Νεαρότερης 
ηλικίας άτομα με καλύτερα αντα-
νακλαστικά προστατεύονται από 
την πτώση προβάλλοντας μπροστά 
το χέρι τους, ενώ τα πιο ηλικιωμένα 
άτομα αδυνατούν να αντιδράσουν 
και προσγειώνονται πάνω στην 
λεκάνη τους με αποτέλεσμα κα-
τάγματα της περιοχής του ισχίου 
(Chen, 2007, Jaglal, 2005).

Ταξινόμηση
Λίγες περιοχές του σώματος 

έχουν αντίστοιχη ποικιλία ιστορικών 
επωνύμων με το περιφερικό άκρο 
της κερκίδος στην περιγραφή των 
κακώσεων (Colles, Barton, Smith). 
Τα κατάγματα του περιφερικού 
άκρου της κερκίδος χαρακτηρί-
ζονται επίσης από τις πολλαπλές 
προσπάθειες ταξινόμησης των κα-
ταγμάτων του περιφερικού άκρου 
της κερκίδος, οι περισσότερες από 
τις οποίες έχουν πλέον ιστορικό 
ενδιαφέρον (πίνακας 2).

Από το σύνολο των περιγρα-
φέντων ταξινομήσεων, αυτή του 
Frykman είναι εύκολη στην απο-
μνημόνευση και περιγράφει καλά 
την βλάβη, αλλά δεν είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιηθεί για πρόγνωση 
και επιλογή θεραπευτικής μεθό-
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Εικόνα 1. Α. Κλινική εικόνα κατάγματος περιφερικής επίφυσης κερκίδος. Β, Γ. Ακτινολογική εικόνα κατάγματος. Δ, E. Αξονική τομογραφία του ιδίου κατάγματος, όπου φαίνεται η συντριπτικότητά 
του και η εμπλοκή και της DRUJ. ΣΤ. Γύψος αντιβραχίου για συντηρητική θεραπεία εξωαρθρικών καταγμάτων περιφερικού άκρου κερκίδος.
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Τα κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδας είναι πολύ συχνές κακώσεις και 
αποτελούν το ένα έκτο του συνόλου των καταγμάτων που αντιμετωπίζονται σε ένα 
Τμήμα Επείγουσας Περίθαλψης. Υπάρχει η γενική αντίληψη ότι τα κατάγματα αυτά 
αφήνουν ένα καλό λειτουργικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από την μέθοδο θεραπείας. 
Αυτό το υποστήριξε για πρώτη φορά το 1814 ο Colles, ο οποίος έγραψε στο ιστορικό 
άρθρο του ότι «το άκρο τελικώς θα αποκτήσει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και θα είναι 
τελείως ελεύθερο από πόνο». 
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δου. Η ταξινόμηση της ΑΟ έχει το 
πλεονέκτημα της αποθήκευσης 
δεδομένων σε υπολογιστή, αλ-
λά είναι πολύπλοκη και δύσκολη 
στην χρήση. Οι ταξινομήσεις των 
Melone, Cooney και της Mayo Clinic 
(πίνακας 3) είναι χρήσιμες για την 
πρόγνωση, αλλά δεν διευκολύνουν 
την επιλογή θεραπευτικής μεθό-
δου. Η ταξινόμηση του Fernadez, 
η οποία είναι η μόνη με βάση το 
μηχανισμό κάκωσης, αποτελεί την 
πλέον σύγχρονη και περιεκτική 
(Chen, 2007).

Αρκετοί ορθοπεδικοί, ιδιαίτερα 
αυτοί που κάνουν ειδίκευση έχουν 
επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί ότι 
περισσότερος χρόνος δαπανάται 
για την απομνημόνευση των συ-
στημάτων ταξινόμησης, παρά για 
την πραγματική κατανόηση της 
μηχανικής και των προγνωστικών 
παραγόντων ενός κατάγματος. 
Κάθε σύστημα ταξινόμησης έχει 
περιορισμούς και η πραγματική του 
αξία έγκειται στην ικανότητά του 
να περιγράφει την βαρύτητα της 
κάκωσης και να υποδεικνύει πιθα-
νές θεραπευτικές επιλογές.

Ταξινόμηση καταγμάτων 
περιφερικού άκρου 
κερκίδος με βάση τον 
μηχανισμό κάκωσης 
(Fernadez, 1995)

Τύπος Ι: Κακώσεις από 
κάμψη. 

Ο φλοιός της μετάφυσης υφίστα-
ται ελκυσμό από την μία επιφάνεια 
(διάσπαση) και θλίψη από την άλλη 
(συντριβή) (τα γνωστά εξωαρθρικά 
κατάγματα τύπου Colles και Smith 
στους ενήλικες, και Salter τύπου II 
στα παιδιά).

Τύπος ΙΙ: Κακώσεις από 
διάτμηση 

Τα οστά του καρπού κάτω από 
την επίδραση των δυνάμεων της 
κάκωσης ασκούν διάτμηση στην 
αρθρική επιφάνεια της κερκίδος, 
με φορά είτε παλαμιαία είτε ραχι-
αία (Barton και ανάστροφο Barton 
στους ενήλικες και στα παιδιά τύ-
που Salter IV).

Τύπος ΙΙΙ: Κακώσεις από 
συμπίεση 

Τα οστά του καρπού ωθούνται, 
συνθλίβοντας την αρθρική επι-
φάνεια της κερκίδος, με συντριβή 
και συμπίεση του σπογγώδους 
υποχόνδριου οστού (ενδοαρθρι-
κά, συντριπτικά κατάγματα στους 
ενήλικες και στα παιδιά τύπου Salter 
III, IV, V).

Τύπος ΙV: Κακώσεις από 
ελκυσμό

Κατάγματα που οφείλονται σε 
ελκυσμό των αποφύσεων από τους 
συνδέσμους, λόγω εξαρθρήματος 
ή υπεξαρθρήματος του καρπού 
(κατάγματα στυλοειδούς απόφυ-
σης ωλένης και κερκίδος στους 
ενήλικες, ενώ στα παιδιά είναι 
σπάνια).

Τύπος V: Μικτές κακώσεις
Συνδυασμός των παραπάνω. Συνήθη 

είναι τα τραύματα υψηλής ενέργειας 
(στα παιδιά είναι σπάνια).

Ταξινόμηση κακώσεων 
περιφερικής κερκιδωλενικής 
άρθρωσης (DRUJ)
Τύπος Ι: Σταθερές Βλάβες 

Κλιν ικά σταθερές βλάβες. 
Ακτινολογικά η DRUJ είναι ανε-

ταγμένη.

Τύπος II: Ασταθείς Βλάβες
Κλιν ικά ασταθείς  βλάβες. 

Υπεξάρθρημα ή εξάρθρημα της 
DRUJ. 

Τύπος III: Δυνητικά ασταθής
Κάταγμα του περιφερικού άκρου 

της ωλένης ή της τροχιλίας της 
κερκίδος.

Εμβιομηχανική της κάκωσης
Η ερμηνεία των ακτινογραφιών 

αποτελεί βασικό στοιχείο τόσο για 
την επιλογή της κατάλληλης θε-
ραπευτικής μεθόδου όσο και για 
την εκτίμηση του αποτελέσματος. 
Η πρώτη σημαντική εργασία σε 
αυτό το θέμα ήταν των Gartland 
and Werley που δημοσιεύτηκε το 
1951. Στην εργασία τους συγγρα-
φείς οι υποστήριξαν την ανάγκη 
αποκατάστασης της παλαμιαίας 
γωνίωσης στις 11ο και της κερκιδι-
κής κλίσης στις 23ο κατά την διάρ-
κεια της κλειστής ανάταξης, για να 
αντισταθμιστεί η πιθανή απώλεια 
ανάταξης μέσα στο γύψο χωρίς 
να επηρεαστεί το τελικό κλινικό 
αποτέλεσμα. Μία επίσης κλασσική 
μελέτη, στην οποία έγινε σύγκρι-
ση καταγμάτων πωρωθέντων σε 
πλημμελή θέση με άλλα πωρωθέ-
ντα σε ανατομική θέση, απέδειξε 
ότι η δύναμη δραγμού, το εύρος 
κίνησης, και η ικανότητα για εκτέλε-
ση καθημερινών δραστηριοτήτων 
ήταν στατιστικά σημαντικά χειρότε-
ρες στους ασθενείς με κατάγματα 
πωρωθέντα με ραχιαία γωνίωση 
μεγαλύτερη των 12ο, σε σχέση με 
αυτούς που είχαν μικρότερη των 
10ο (Mc Queen 1988).

Εμβιομηχανικές μελέτες με πτω-

Εικόνα 2. Α. Παλαμιαία προσπέλαση στην κερκίδα. Ο τένοντας του 
κερκιδικού καμπτήρα του καρπού και η κερκιδική αρτηρία είναι εμφανείς. 
Β. Παλαμιαία προσπέλαση στην κερκίδα. Όλο το περιφερικό άκρο είναι 
ορατό από την στυλοειδή απόφυση μέχρι την ωλένια γλήνη.

Εικόνα 3. A. Ραχιαία προσπέλαση στην κερκίδα. Το 3ο διαμέρισμα των 
εκτεινόντων έχει διανοιχθεί και ο τένοντας του μακρού εκτείνοντα τον 
αντίχειρα είναι ορατός. Β. Ραχιαία προσπέλαση. Μετά την υποπεριοστική 
ανάσπαση του 4ου διαμερίσματος η ραχιαία επιφάνεια της κερκίδος 
προσφέρεται για τοποθέτηση υλικών οστεοσύνθεσης (σε αυτή την 
περίπτωση Wireforms Trimed).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

Συγγραφείς Περιοχή Πληθυσμός Κατάγματα Έτος
Allfram + Bauer Malmö 200.000 2.000 1953-57
Bengner + Johnell Malmö 234.000 1.990 1980-81
Schmalholz Stockholm 210.400 1.536 1981-82

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΣ
1939 Nissen - Lie 7 Ενδαρθρικά - εξωαρθρικά ± παρεκτόπιση
1951 Garlan - Werley 4 Ενδαρθρικά - εξωαρθρικά ± συντριβή ± παρεκτόπιση
1959 Lidström 3 Παρεκτόπιση ± ενδαρθρικά
1965 Older 4 Παρεκτόπιση ± συντριβή ± ωλένη
1967 Frykman 8 Γραμμή κατάγματος ± ωλένη

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΣ
1990 Rayhack 4  ± Ενδαρθρικά ± παρεκτόπιση (± Σταθερότητα)
1993 Melone 5 Ενδαρθρικά ± Σταθερότητα ± θέση τεμαχίων
1992 Mayo Clinic 4  ± Ενδαρθρικά, Βοθρίο σκαφοειδές, μηνοειδούς
1990 Universal (Cooney) 4 ± Ενδαρθρικά ± Σταθερότητα ± Παρεκτόπιση
1990 Ao (Muller) 3 (A, B, C) ± Ενδαρθρικά
1995 Fernadez 5 Μηχανισμός κάκωσης

Α
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ματικά παρασκευάσματα, στα 
οποία έγινε εξομοίωση πώρωσης 
σε πλημμελή θέση, απέδειξαν ότι 
όταν το κάταγμα πωρώνεται με 
βράχυνση της κερκίδος υπάρχει 
αύξηση των πιέσεων στην κερκι-
δοκαρπική άρθρωση, όταν πωρώ-
νεται με αυξημένη ραχιαία γωνί-
ωση παρατηρείται μεταφορά των 
φορτίων ραχιαία και ωλένια, ενώ ο 
συνδυασμός των παραμορφώσε-
ων προκαλεί διαταραχή στον άξονα 
πρηνισμού - υπτιασμού (Adams 
1993, Pogue 1990). 

Τα εμβιομηχανικά δεδομένα απέ-
δειξαν την αξία της κερκιδομηνοει-
δούς άρθρωσης για την λειτουργία 
της πηχεοκαρπικής και οδήγησαν 
στην ανάπτυξη της θεωρίας των 
τριών κολονών. Με βάση αυτή την 
θεωρία το περιφερικό άκρο της 
κερκίδος αποτελείται από τρεις 
δομικές κολώνες: μία έξω (στυλο-
ειδής απόφυση και σκαφοειδές βο-
θρίο), μία μέση (μηνοειδές βοθρίο) 
και μία έσω (γλήνη). Η έξω κολώνα 

είναι η οστική αντηρίδα του καρπού 
και αποτελεί και σημείο κατάφυσης 
των μεσοκαρπικών συνδέσμων, η 
μέση κολώνα μεταφέρει τα κυριό-
τερα φορτία του καρπού και η έσω 
κολώνα σταθεροποιεί τον άξονα 
περιστροφής του αντιβραχίου και 
του καρπού και μεταφέρει τα υπό-
λοιπα φορτία (Chen 2007).

Οι Knirk and Jupiter (1986) ανέ-
φεραν ότι 2 mm ή περισσότερα 
διάστασης ή αναντιστοιχίας των 
αρθρικών επιφανειών του περιφε-
ρικού άκρου της κερκίδος οδηγούν 
σε ανάπτυξη μετατραυματικής αρ-
θρίτιδας. 

Άλλοι ερευνητές βρήκαν ότι πα-
ρεκτόπιση ακόμη και 1 mm είχε σαν 
αποτέλεσμα πόνο και δυσκαμψία 
της πηχεοκαρπικής. Σε μοντέλα 
ενδαρθρικών καταγμάτων σε ζώα 
αποδείχθηκε ότι αναντιστοιχία με-
γαλύτερη από 1 mm καθιστούσε 
αδύνατη την αποκατάσταση της 
ομαλότητας της αρθρικής επιφά-
νειας. Η δυνατότητα του χόνδρου 

να αποκαθιστά την ομαλότητά του 
μετά από παρεκτοπισμένα κατάγ-
ματα μπορεί να είναι και συνάρτηση 
του πάχους του με το 50% του 
ύψους του χόνδρου να αποτελεί 
το πλέον πιθανό όριο. 

Η εξέλιξη στην αρθροσκόπηση 
του καρπού βοήθησε να εντοπι-
στούν και άλλες κακώσεις που 
δεν είναι ορατές ακτινολογικά. Σε 
διάφορες μελέτες αρθροσκόπησης 
καταγμάτων περιφερικού άκρου 
κερκίδος, βρέθηκαν συνδεσμικές 
κακώσεις του καρπού σε ποσοστό 
68%, με κυριότερες τη ρήξη του 
τρίγωνου ινοχόνδρινου συμπλέγ-
ματος, του σκαφομηνοειδούς και 
του πυραμομηνοειδούς συνδέ-
σμου. Οι κακώσεις των συνδέσμων 
είναι πιο συχνές σε κατάγματα που 
συμμετέχει το μηνοειδές βοθρίο 
της κερκίδος (Geissler, 1996).

Ακτινολογικός έλεγχος
Οι απαραίτητες αρχικές ακτι-

νογραφίες είναι η κατά μέτωπο, 
η πλάγια και η λοξή λήψη της 
πηχεοκαρπικής. Αν υπάρχει αμ-
φιβολία θα πρέπει να γίνεται και 
ακτινογραφία υπό έλξη, η οποία 
μπορεί να βοηθήσει στην διαπί-
στωση ενδαρθρικής επέκτασης του 
κατάγματος. Οι ακτινογραφίες θα 
πρέπει να επαναλαμβάνονται μετά 
την κλειστή ανάταξη, για να διαπι-
στωθεί η παλαμιαία γωνίωση και 
η κερκιδική κλίση. Στα ενδαρθρικά 
κατάγματα η αξονική τομογραφία 
είναι πολύ χρήσιμη για την ερμη-
νεία τους και τον καθορισμό των 
πιθανών χειρουργικών στόχων και 
της απαραίτητης προσπέλασης για 
την επίτευξή τους.

Ενδείξεις χειρουργικής 
θεραπείας

Η ανοικτή ανάταξη των ενδαρθρι-
κών καταγμάτων του περιφερικού 
άκρου της κερκίδος ενδείκνυται σε 
νεαρούς ασθενείς με καλή οστι-

κή πυκνότητα, όταν η ανατομική 
αποκατάσταση της αρθρικής επι-
φάνειας δεν είναι δυνατή με κλει-
στές μεθόδους, όπως χειρισμούς, 
έλξη, συνδεσμόταξη ή διαδερμικές 
μεθόδους ανάταξης και καθήλω-
σης. Ένδειξη αποτελεί επίσης η 
απώλεια της ανάταξης μετά από 
προσπάθεια συντηρητικής θερα-
πείας με γύψο. 

Στους ηλικιωμένους ασθενείς με 
περιορισμένες δραστηριότητες και 
σημαντική οστεοπόρωση, η ανοι-
κτή χειρουργική θεραπεία αντεν-
δεικνύονταν παραδοσιακά, λόγω 
του υψηλού ποσοστού επιπλοκών 
που περιελάμβαναν απώλεια ανά-
ταξης και χαλάρωση υλικών, φλεγ-
μονές και αλγοδυστροφία. Με την 
εισαγωγή όμως της νέας γενεάς 
άκαμπτης εσωτερικής οστεοσύν-
θεσης ακόμη και τα οστεοπορωτι κά 
κατάγματα των ηλικιωμένων είναι 
δυνατόν να αντιμετωπιστούν χει-
ρουργικά (Chen, 2007).

Εικόνα 4. A. Συντριπτικό επιπλεγμένο κάταγμα με εξάρθρημα της περιφερικής κερκιδωλενικής άρθρωσης σε ηλικιωμένη ασθενή. Β. Η συγκεκριμένη ασθενής αντιμετωπίστηκε με εξωτερική 
οστεοσύνθεση. Γ. Μετεγχειρητική ακτινογραφία, όπου φαίνεται η ανάταξη του εξαρθρήματος και η αποκατάσταση της ανατομίας της πηχεοκαρπικής με συνδεμόταξη.

Α Β Γ

Εικόνα 5. Α. Υπερβολική διάταση και παρατεταμένη παραμονή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε αυτό τον ασθενή οδήγησε σε ψευδάρθρωση με δυσκαμψία και σύνδρομο περιοχικού πόνου 
(Sudeck). Β, Γ. Προεγχειρητική κλινική εικόνα. Δ. Διεγχειρητική εικόνα μετά από παλαμιαία προσπέλαση. E, ΣΤ. Μετεγχειρητική ακτινογραφία και κλινική εικόνα μετά από οστεοσύνθεση με πλάκα 
σταθερής γωνίας και επέμβαση Sauve - Kapandji.

Α Β Γ

Δ Ε ΣΤ
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Αλγόριθμος επιλογής 
χειρουργικής τεχνικής

Όταν το κάταγμα δεν έχει πε-
ρισσότερες από μία ενδαρθρική 
καταγματική γραμμή (δύο τεμάχια) 
και δεν έχει σημαντική συντριβή 
της μετάφυσης τότε μπορεί να 
γίνει αρθροσκοπικά υποβοηθού-
μενη ή διαδερμική ανάταξη και 
σταθεροποίηση. 

Στις περισσότερες των περι-
πτώσεων αρκεί η τοποθέτηση 
διαδερμικά βελονών Kirschner ή 
αυλοφόρων κοχλιών. 

Αν υπάρχει μεγαλύτερη συ-
ντριβή της μετάφυσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μία εξωτερική ο-
στεοσύνθεση ή να γίνει ανοικτή 
οστεοσύνθεση με σύστημα πλάκας 
σταθερής γωνίας. Στη περίπτω-
ση που η ανάταξη δεν επιτευχθεί 
με κλειστές μεθόδους ή με συν-
δεσμόταξη, τότε συνίσταται μία 
περιορισμένης επεμβατικότητας 
ανοικτή ανάταξη και τοποθέτηση 
μοσχεύματος. 

Στην περίπτωση που το κάταγμα 
έχει περισσότερα από δύο αρθρικά 
κομμάτια ή σημαντική συντριβή 
της μετάφυσης, τότε συνίσταται 
η ανοικτή ανάταξη και η σταθερο-
ποίηση με οστικό μόσχευμα και με 

ένα σύστημα σταθερής γωνίας ή 
άλλο εξειδικευμένο σύστημα όπως 
το Trimed (Chen, 2007).

Χειρουργικές προσπελάσεις
Παλαμιαία προσπέλαση

Η πλέον συνήθης προσπέλαση 
είναι η παλαμιαία. Η τομή του δέρ-
ματος είναι επιμήκης στο κερκιδικό 
χείλος του τένοντα του κερκιδικού 
καμπτήρα του καρπού. Το επίπεδο 
της προσπέλασης πορεύεται μετα-
ξύ της κερκιδικής αρτηρίας και του 
κερκιδικού καμπτήρα του καρπού 
(FCR). Η περιφερική επέκταση της 
τομής επιτρέπει την κινητοποίηση 
του FCR μέχρι το μείζον πολύγω-
νο, αποκαλύπτοντας το παλαμιαίο 
χείλος της κερκίδος και την περι-
φερική κερκιδωλενική άρθρωση. 
Η αποκόλληση του τετράγωνου 
πρηνιστή αποκαλύπτει την μετάφυ-
ση για την ανάταξη εξωαρθρικών 
καταγμάτων και την τοποθέτηση 
υλικών οστεοσύνθεσης. Μετά την 
ολοκλήρωση της οστεοσύνθεσης, 
ο τετράγωνος πρηνιστής ράβεται 
πάνω στον τένοντα του βραχιο-
νοκερκιδικού. Το μειονέκτημα της 
παλαμιαίας προσπέλασης είναι η 
περιορισμένη δυνατότητα για έ-
λεγχο της αρθρικής επιφάνειας, 
λόγω της προβολής του παλαμι-

αίου χείλους της κερκίδος, καθι-
στώντας μερικές φορές αναγκαία 
την ακτινοσκόπηση. 

Ραχιαία προσπέλαση
Η τομή του δέρματος είναι επι-

μήκης επικεντρωμένη στο ωλένιο 
χείλος του φύματος του Lister. 
Ο μακρός εκτείνοντας τον αντί-
χειρα εντοπίζεται περιφερικά και 
ακολουθώντας τον κεντρικά, α-
ποκαλύπτεται το 3ο διαμέρισμα 
των εκτεινόντων, το οποίο και 
ανοίγεται επιμήκως, παροχετεύ-
οντας συνήθως και το αιμάτωμα 
του κατάγματος. 

Το 4ο διαμέρισμα ανασπάται 
υποπεριοστικά από την κερκίδα 
μαζί με τους τένοντές του, χωρίς 
να ανοιχθεί, αποφεύγοντας έτσι 
την απώτερη επιπλοκή του φαι-
νομένου χορδής των εκτεινόντων 
επί ανεπαρκούς καθήλωσης στην 
ράχη της κερκίδος. Ο θύλακας της 
άρθρωσης διανοίγεται λοξά και με 
έλξη στα δάκτυλα αποκαλύπτεται 
η αρθρική επιφάνεια της κερκί-
δος. Τα τεμάχια του κατάγματος 
ανατάσσονται με βοήθεια μικρών 
αποκολλητήρων και αγκίστρων, 
ανατάσσοντας πρώτα τα βαθύτερα 
παλαμιαία τεμάχια και μετά τα πιο 

επιφανειακά ραχιαία. 
Η αρθρική επιφάνεια μετά την 

ανάταξη σταθεροποιείται με βελό-
νες Kirschner και στο κενό του υπο-
χονδρίου τοποθετείται μόσχευμα. 
Ο θύλακος ράβεται με προσοχή, 
ώστε να αποφευχθεί η ρίκνωση 
που θα οδηγήσει σε περιορισμό της 
κάμψης. Ακολουθεί συρραφή του 
2ου με το 4ο διαμέρισμα των εκτει-
νόντων και κάλυψη της κερκίδος. 
Το 3ο διαμέρισμα δε χρειάζεται να 
συρραφτεί απαραίτητα, καθώς η 
λοξή πορεία του EPL δεν επιτρέπει 
την εμφάνιση φαινομένου χορδής, 
ακόμη και όταν δεν συρράπτεται. 
Σε ένα ποσοστό 10% των ασθενών 
απαιτείται συνδυασμένη ραχιαία 
και παλαμιαία προσπέλαση για την 
αντιμετώπιση πολύ συντριπτικών 
και ενσφηνωμένων καταγμάτων. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κα-
λύτερα να ανατάσσεται πρώτα το 
παλαμιαίο χείλος με παλαμιαία 
προσπέλαση και μετά να ολοκλη-
ρώνεται η ανάταξη με ραχιαία προ-
σπέλαση.

Προσπέλαση στυλοειδούς 
απόφυσης ωλένης

Η προσπέλαση γίνεται μεταξύ 
του ωλένιου καμπτήρα του καρ-

πού και του κερκιδικού καμπτήρα 
του καρπού. Το κάταγμα σταθε-
ροποιείται με βελόνες Kirschner 
ή αυλοφόρους κοχλίες, όπως η 
Herbert.

Συγκριτικές μελέτες 
θεραπειών - υπάρχουν 
δεδομένα;

Σε μία συστηματική ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας από την 
ομάδα Τεκμηρίωσης στην Ιατρική 
Cochrane του έτους 2001 (Handoll 
and Madhok), κατέστη σαφές ότι 
η μεγαλύτερη πλειοψηφία των 
κλινικών εργασιών έπασχαν από 
μεθοδολογικά σφάλματα. Τα κυρι-
ότερα προβλήματα ήταν ο μικρός 
αριθμός ασθενών σε κάθε εργασία, 
η έλλειψη τυχαιοποίησης ή σημα-
ντικά μεθοδολογικά σφάλματα. 
Παρά τα προβλήματα οι ερευνη-
τές κατέληξαν σε ένα ασφαλές 
συμπέρασμα: ότι η χειρουργική 
θεραπεία με συνδυασμό εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης και βελονών 
είχε καλύτερα ακτινολογικά και 
πιθανώς κλινικά αποτελέσματα 
από την συντηρητική θεραπεία 
με γύψο. 

Από την ανασκόπηση πέντε 
πρόσφατων επιλεγμένων εργα-

Εικόνα 6. A, B. Συντριπτικό ενδαρθρικό κάταγμα περι-
φερικού άκρου κερκίδας. Γ, Δ. Μετεγχειρητική εικόνα 
6 μήνες μετά. Ε, ΣΤ, Ζ, Η. Κλινικό αποτέλεσμα 6 μήνες 
μετά.

Α Β Γ

Δ Ε ΣΤ
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σιών με επίπεδο τεκμηρίωσης ΙΙ 
(προοπτικές μη τυχαιοποιημένες 
συγκριτικές μελέτες) προκύπτουν 
τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
1)  Η εξωτερική οστεοσύνθεση ενι-

σχυμένη με διαδερμικές βελό-
νες έχει καλύτερα ακτινολογικά 
αποτελέσματα από την κλειστή 
ανάταξη ή την θεραπεία μόνο 
με διαδερμικές βελόνες. 

2)  Η εσωτερική οστεοσύνθεση με 
πλάκες και βίδες ή με εξειδικευ-
μένα συστήματα, έχει ακτινολο-
γικά και κλινικά αποτελέσματα 
στα δύο χρόνια εφάμιλλα των 
αποτελεσμάτων της συνδυα-

σμένης εξωτερικής οστεοσύν-
θεσης με διαδερμικές βελόνες 
και κατ’ επαγωγή καλύτερα από 
αυτά της συντηρητικής θεραπεί-
ας (Grewal, 2005, Harley, 2004, 
Kreder, 2005, Chen, 2007).

Επιπλοκές
Οι επιπλοκές ποικίλουν ανάλο-

γα με την προτιμώμενη μέθοδο 
θεραπείας. Οι επιπλοκές περιλαμ-
βάνουν περιφερική νευρική βλάβη 
από πίεση ή διατομή, πόρωση σε 
πλημμελή θέση, ρήξη τένοντα, με-
τατραυματική αρθρίτιδα, σύνδρομα 
περιοχικού πόνου και δυσκαμψία. 

Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν 
παγίδευση τενόντων και σχηματι-
σμό οζιδίων στην παλαμιαία απο-
νεύρωση. Αν και η χρήση χαμηλού 
προφίλ υλικών προστατεύει από 
τον ερεθισμό των τενόντων, δεν 
εξαλείφει πλήρως το πρόβλημα, 
καθώς έχει αναφερθεί καθυστε-
ρημένη ρήξη του EPL από τριβή 
στην προεξέχουσα άκρη παλαμι-
αίας βίδας. 

Υπάρχει επίσης η αίσθηση ότι ο 
τετράγωνος πρηνιστής υφίσταται 
νέκρωση από την αποκόλλησή 
τους με αποτέλεσμα περιορι-
σμό στην στροφή του αντιβρα-

χίου (Chen, 2007, Geissler, 1996, 
Goldfarb, 2006).
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Σχήμα 1. Ακτινολογικές παράμετροι αξιολόγησης θεραπευτικού αποτελέ-
σματος καταγμάτων περιφερικού άκρου κερκίδας.
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Σχήμα 2. Μορφολογία των καταγματικών γραμμών στα συντριπτικά κατάγ-
ματα περιφερικού άκρου κερκίδας. 
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