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Το παρόν σύγγραμμα της σειράς Master Techniques in Orthopaedic 
Surgery είναι αφιερωμένο στους συνεργάτες μου στη Mayo Clinic. 

Ήμουν μέλος του ιδρύματος αυτού για 30 έτη και αναμφισβήτητα η 
συμπόνια, η σύνεση, η συντροφικότητα και η αφοσίωση στη φροντίδα 

των ασθενών ήταν χαρακτηριστικά ολόκληρης της ομάδας καθόλη 
τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Το βιβλίο αυτό ολοκληρώθηκε με 
συμβολή σχεδόν αποκλειστικά από τους συναδέλφους μου, στους 
οποίους θα ήθελα να εκφράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου. 

Χωρίς τη βοήθεια, υποστήριξη και έμπνευση από εκείνους, το βιβλίο 
αυτό δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί.

Bernard F. Morrey
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πό την πρώτη έκδοση, το 1994, η σειρά Master Techniques in Orthopaedic Surgery αποτέλεσε 
το χρυσό βοήθημα για τους ορθοπαιδικούς χειρουργούς, ειδικευόμενους και ειδικευμένους. Η 
ιδιαίτερη επιτυχία αυτή μπορεί να εντοπιστεί στην ηγετική ικανότητα, τη διαύγεια σκέψης και 
την ενόραση του πρωτεργάτη των αρχικών εκδόσεων, Roby Thompson, οι οποίες, όπως ο ίδιος 
αναφέρει στην αρχική έκδοση της πρωτότυπης σειράς «παρέχουν άμεση και λεπτομερή πρό-

σβαση σε χειρουργικές τεχνικές που προτιμώνται από εξειδικευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς οι οποί-
οι αναγνωρίζονται από τους συνεργάτες τους σαν απόλυτα ειδικοί στο αντικείμενο τους». Είναι μεγάλη ικα-
νοποίηση να ακούει κανείς επιβραβευτικά λόγια από ειδικευόμενους και ειδικευμένους ορθοπαιδικούς χει-
ρουργούς σχετικά με την αξία των τίτλων της παρούσης σειράς για την εξειδικευμένη και την καθημερινή ορ-
θοπαιδική χειρουργική πρακτική.

Βασική για την επιτυχία της σειράς Master Techniques είναι η μορφή της. Η επιτυχία της μορφής αυτής φαί-
νεται από το γεγονός ότι σήμερα αντιγράφεται από άλλους συγγραφείς άλλων εκδόσεων. Ένα βασικό στοι-
χείο είναι η παρουσίαση γνώσεων εμπλουτισμένων με χρήσιμες συμβουλές και σημειώσεις από απόλυτα ειδι-
κούς και με πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο τους ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Άφθονες έγχρωμες φωτο-
γραφίες και σχεδιαγράμματα καθοδηγούν βήμα προς βήμα τον αναγνώστη σε όλες τις τεχνικές.

Το δεύτερο στοιχείο για την επιτυχία της σειράς Master Techniques είναι η φήμη και η μεγάλη εμπειρία των 
επιμελητών του κάθε βιβλίου, οι οποίοι με περισσή αφοσίωση και ενστέρνηση μοιράζονται τις πλούσιες γνώ-
σεις τους στα διάφορα κεφάλαια των βιβλίων της σειράς. Νοιώθουμε μεγάλο χρέος και ευγνωμοσύνη σε αυ-
τούς και πραγματική ευθύνη για διατήρηση και ενίσχυση της φήμης η οποία δημιουργήθηκε με τα χρόνια της 
σειράς Master Techniques. Είμαστε περήφανοι για την πρόοδο και την εξέλιξη της τρίτης έκδοσης και ιδιαίτε-
ρα ευτυχείς με την επέκταση των περιεχομένων της σειράς αυτής. Έξι νέα βιβλία θα είναι σύντομα διαθέσι-
μα, με τίτλους οι οποίοι ενδιαφέρουν και σχετίζονται με την ειδικότητα μας. Ενώ είμαστε στη διαδικασία της 
προσεκτικής επέκτασης των θεμάτων και των υπεύθυνων επιμελητών της σειράς Master Techniques, νιώθουμε 
υποχρέωση στην κλασική πλέον μορφή της σειράς αυτής.

Το πρώτο από τα νέα βιβλία είναι το παρόν – Relevant Surgical Exposures – το οποίο είχα την τιμή να επι-
μεληθώ. Το δεύτερο είναι το Essential Procedures in Pediatrics. Άλλα βιβλία τα οποία πρόκειται να επιμελη-
θούν άξιοι συνάδελφοι είναι τα: Soft Tissue Reconstruction, Management of Peripheral Nerve Dysfunction, 
Advanced Reconstructive Techniques in the Joint, και Essential Procedures in Sports Medicine. Με τον τρόπο 
αυτό, η σειρά θα αποκτήσει 16 χρήσιμα γνωστικά βιβλία.

Νιώθω ιδιαίτερη ευχαρίστηση να έχω αποδεχτεί τη θέση του υπεύθυνου επιμελητή και εκδότη ολόκληρης 
της σειράς Master Techniques in Orthopaedic Surgery, γνωρίζοντας την αξία της εκπαίδευσης του ορθοπαιδι-
κού χειρουργού σε όλο το φάσμα των βασικών ορθοπαιδικών χειρουργικών επεμβάσεων. Η πραγματική αξία 
της προσπάθειας αυτής θα συνεχίσει να αποτιμάται από τη συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία και αποδοχή από 
τους αναγνώστες της σειράς Master Techniques. Παραμένω υπόχρεος στον Dr. Thompson για τη διορατικότη-
τα και ηγετικότητα του, καθώς επίσης και στους υπόλοιπους επιμέρους επιμελητές-εκδότες των βιβλίων της 
σειράς, και σε όλους τους συμμετέχοντες στη συγγραφή των επιμέρους κεφαλαίων του κάθε βιβλίου. Όπως 
ανέφερα στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου The Hip, τα λόγια του William Mayo χαρακτηρίζουν 
καλύτερα τον απόλυτο στόχο της προσπάθειας αυτής: «το καλύτερο ενδιαφέρον για τον ασθενή είναι το μονα-
δικό ενδιαφέρον που θα πρέπει να αναλογίζεται κανείς». Είμαστε σίγουροι ότι οι πληροφορίες και οι γνώσεις 
οι οποίες παρέχονται στην ανανεωμένη σειρά Master Techniques in Orthopaedic Surgery θα επιτρέψουν στους 
ορθοπαιδικούς χειρουργούς να συνειδητοποιήσουν την επικεντρωμένη στον ασθενή άποψη της χειρουργικής 
μας πράξης.

Bernard F. Morrey, MD
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ε μεγάλη μου χαρά προλογίζω την Ελληνική Έκδοση του βιβλίου Προσπελάσεις από τη 
σειρά Βασικές Τεχνικές στην Ορθοπαιδική Χειρουργική.  Η σειρά αυτή, με την πληρότητα 
και την ποιότητα των γνωστικών αντικειμένων των επιμέρους εκδόσεων της έχει μεγάλη 
απήχηση στην οικογένεια των Ορθοπαιδικών χειρουργών με την προσφορά γνώσεων 
και σύγχρονων τεχνικών. Το κλειδί για την επιτυχία των συγγραμμάτων της σειράς, 

είναι η μορφή και η οργάνωση, και η εμπειρία των εκδοτών και των συνεργατών τους οι οποίοι συνέβαλαν 
στη συγγραφή και επιμέλεια των επιμέρους κεφαλαίων με άριστη εξειδίκευση στο αντικείμενο τους και 
συναίσθηση για τη συνεχιζόμενη Ορθοπαιδική εκπαίδευση.

Με έμφαση στην προστασία των ιστών και την ατραυματική τεχνική, η ασφαλής χειρουργική εξαρτάται 
από τη γνώση της ανατομικής και των χειρουργικών τεχνικών, και τη δεξιότητα του χειρουργού. Η πρώτη 
ξενόγλωσση έκδοση του βιβλίου Relevant Surgical Exposures της σειράς Master Techniques in Orthopae-
dic Surgery έχει επιμεληθεί από το δάσκαλο και φίλο καθηγητή Ορθοπαιδικής στη Mayo Clinic Bernard F. 
Morrey και τον αγαπητό μου φοιτητή και τώρα ειδικευόμενο ορθοπαιδικό, Matthew Morrey. H  έκδοση αυτή 
δεν περιλαμβάνει όλες τις χειρουργικές προσπελάσεις, αλλά εξηγεί με άριστο, επιστημονικό και ανατομικό 
τρόπο τις συχνότερες και χρησιμότερες σύγχρονες, κλασσικές και ελάχιστα επεμβατικές ή περιορισμένες 
ορθοπαιδικές χειρουργικές προσπελάσεις σε σχέση με την τοπογραφική και τη χειρουργική ανατομική. Αυτό 
επιτυγχάνεται, όπως περιμένει κανείς σε παρόμοια συγγράμματα, με άφθονες, λεπτομερείς και επεξηγηματικές 
διεγχειρητικές εικόνες, εικόνες σε πτωματικά παρασκευάσματα και σχήματα. Η κάθε προσπέλαση εξηγείται 
σχετικά με την τοπογραφική ανατομική, τις ενδείξεις και αντενδείξεις, τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και 
την τοποθέτηση του ασθενούς, περιγράφεται η τεχνική και η χειρουργική ανατομική, παρέχονται σχόλια και 
χρήσιμες τεχνικές συμβουλές, και συζητώνται οι επιπλοκές και τα αποτελέσματα μεγάλων σειρών με τη χρήση 
των αντίστοιχων προσπελάσεων. 

Οι Έλληνες αναγνώστες οι οποίοι αναζητούν περιεκτικότητα γνώσεων, βιβλιογραφικές πηγές και 
αναφορές, οδηγίες και αρχές στις ορθοπαιδικές χειρουργικές προσπελάσεις είναι σίγουρο ότι θα κερδίσουν 
από την εμπειρία των συγγραφέων οι οποίοι συνέβαλαν στη συγγραφή των επιμέρους κεφαλαίων του 
βιβλίου. Γνωρίζοντας τη σημασία της επιστημονικής συγγραφής, επισημαίνω την πολλαπλάσια δυσκολία της 
μετάφρασης και της σωστής και κατανοητής απόδοσης των εννοιών και των επιστημονικών όρων. Για το λόγο 
αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ για την προσφορά του παρόντος συγγράμματος στην Ελληνική Βιβλιογραφία 
το συνεργάτη μου, oρθοπαιδικό χειρουργό Ανδρέα Μαυρογένη για την επιμέλεια και την ποιότητα της 
επιστημονικής εργασίας, καθώς επίσης και τις "ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας" για την άψογη συνεργασία 
και την άριστη ποιότητα της έκδοσης.

Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής

Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου “ΑΤΤΙΚΟΝ”
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ι πρώτες εκδόσεις της σειράς Master Techniques in Orthopaedic Surgery εμφανίστηκαν τα μέ-
σα της δεκαετίας του 1990. Η αρχική σειρά περιελάμβανε 10 τίτλους με τη σύγχρονη και κλασ-
σική μορφή των εστιασμένων χειρουργικών τεχνικών, καλώς τεκμηριωμένων με εικόνες. Και 
οι 10 τίτλοι βρίσκονται σήμερα σε δεύτερη έκδοση. Όταν μου ανατέθηκε η θέση του υπεύθυ-
νου εκδότη-επιμελητή ολόκληρης της σειράς, προσθέσαμε τίτλους οι οποίοι πιστεύουμε ότι θα 

πληρώσουν το κενό στη φαρέτρα του ορθοπαιδικού χειρουργού.
Προσωπικά ήμουν ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή και επιμέλεια του συγκεκριμένου βιβλίου για αρκε-

τούς λόγους. Πρώτον, παρέχει την ευκαιρία να εστιάσουμε σε εκείνες τις χειρουργικές προσπελάσεις οι οποί-
ες πιστεύαμε ότι είναι οι περισσότερο σημαντικές ή χρήσιμες, δηλαδή, σχετικές (Relevant). Οι προσπελάσεις 
που περιγράφονται δεν αποτελούν ευρέος φάσματος προσπελάσεις, καθώς αυτές δεν θα ήταν χρήσιμες στο 
χειρουργό να καθορίσει τι είναι καλύτερο για τον εκάστοτε ασθενή του και τις περισσότερο περίπλοκες πε-
ριπτώσεις. Δεύτερο, αποδίδεται με τη χαρακτηριστική μορφής της σειράς Master Techniques με καθαρές και 
επεξηγηματικές εικόνες. Το βιβλίο αυτό, αποτελεί ένα μείγμα από συνήθεις προσπελάσεις και πολλά υποσχό-
μενες νέες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Ωστόσο, το περισσότερο άξιο ανταμοιβής θέμα είναι ότι ο συνερ-
γάτης-επιμελητής στην παρούσα έκδοση είναι ο υιός μου, Matthew, ο οποίος ξεκίνησε την σταδιοδρομία του 
ως γραφίστας ιατρικής απεικόνισης και τώρα είναι ειδικευόμενος ορθοπαιδικός χειρουργός στην Ορθοπαιδι-
κή Κλινική της Mayo Clinic. Η άριστη εκπαίδευση του ως επαγγελματίας γραφίστας ιατρικής εικόνας και ορ-
θοπαιδικός χειρουργός του προσδίδει την μοναδική ικανότητα να παρουσιάσει βασικά χαρακτηριστικά των 
προσπελάσεων δια της χειρουργικής παρασκευής, της φωτογραφίας, και των υψηλής λεπτομέρειας ανατομι-
κών σχεδίων. Αποτελεί βαθύτατη ελπίδα μου ότι τα αποτελέσματα της προσπάθειας μας, τα οποία θεωρώ πο-
λύτιμα, θα είναι χρήσιμα σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Προσπαθήσαμε 
πολύ προσεκτικά να κρατήσουμε το στόχο της σειράς, ο οποίος είναι η προσφορά χρήσιμου υλικού στους συνα-
δέλφους μας στην πρώτη γραμμή, με ενδιαφέρον για τη φροντίδα των ορθοπαιδικών ασθενών. Νιώθω τιμή και 
υποχρέωση να έχω την ευκαιρία να προετοιμάσω και να επιμεληθώ το παρόν βιβλίο, και ελπίζω ότι οι υπόλοι-
ποι ορθοπαιδικοί χειρουργοί συνάδελφοι μου θα το βρουν χρήσιμο στην καθημερινή κλινική τους πρακτική.

Bernard F. Morrey, MD
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α ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανατομικής Dean Fisher για 
τη σημαντική βοήθεια και προσφορά φρέσκων πτωματικών παρασκευασμάτων για την εκτέ-
λεση και φωτογράφηση των προσπελάσεων που παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο της σει-
ράς Master Techniques in Orthopaedic Surgery. Η οργανωτική και συντακτική ικανότητα της 
Donna Riemersma είναι εμφανής και στο βιβλίο αυτό, όπως και σχεδόν σε όλα τα κείμενα και 

άρθρα τα οποία προέρχονται από την Κλινική μας. Εγώ, όπως πάντοτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Sherry 
Koperski, γραμματέα μου για περισσότερο από 20 έτη, για όλες τις επαγγελματικές επαφές και επικοινωνίες οι 
οποίες είναι απαραίτητες για τη συγγραφή, επιμέλεια και δημοσίευση μιας εργασίας όπως η παρούσα. Ασφα-
λώς, θα πρέπει να εκφράσω ιδιαίτερα τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον Bob Adams, συνάδελφο για 30 έτη. 
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ΤΜΗΜΑ 1. Ραχιαία Προσπέλαση στον Καρπό
Julie E. Adams και Scott P. Steinmann

Οι ραχιαίες προσπελάσεις στην άρθρωση του καρπού είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση καταγμάτων, 
εξαρθρημάτων, συνδεσμικών κακώσεων, αρθρίτιδας και άλλων παθήσεων όπως οι συγγενείς διαμαρτίες της 
διάπλασης και τα νεοπλάσματα (1-3). Επιπλέον, δια των προσπελάσεων αυτών μπορεί να γίνει απελευθέρω-
ση των ραχιαίων διαμερισμάτων του καρπού, υμενεκτομή και τμηματική νευρεκτομή του οπίσθιου μεσόστεου 
νεύρου (1,4).

ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Η επιπολής θέση της άρθρωσης του καρπού στη ράχη της άκρας χειρός διευκολύνει τις προσπελάσεις (2). Η 
ραχιαία επιφάνεια του καρπού χαρακτηρίζεται από χαλαρό δέρμα και υποδόριο συνδετικό ιστό. Μία λεπτή 
επιπολής περιτονία αποτελούμενη από λιπώδη και ινώδη συνδετικό ιστό, επιπολής νεύρα, και φλεβικά και 
λεμφικά αγγεία καλύπτει τη ραχιαία επιφάνεια του καρπού και του χεριού. Κατά τις προσπελάσεις στην άρ-
θρωση του καρπού, τα αγγεία αυτά θα πρέπει να διαφυλάσσονται, όπου είναι δυνατόν, για τη διατήρηση της 
ομαλής φλεβικής και λεμφικής παροχέτευσης της άκρας χειρός, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος βασίζε-
ται στα επιπολής αγγεία αυτά (3). Τα ραχιαία νεύρα και οι υποδόριες φλέβες θα πρέπει να παρασκευάζονται 
σε ενιαίο κρημνό με το δέρμα και τον υποδόριο ιστό. Η ράχη του χεριού νευρώνεται από κλάδους του επιπο-
λής κερκιδικού νεύρου και του ραχιαίου αισθητικού κλάδου του ωλένιου νεύρου, με διάφορες παραλλαγές, 
και από κλάδους, επίσης με μη σταθερή διανομή, του έξω και οπίσθιου δερματικού νεύρου του αντιβραχίου 
(5-7). Οι επιπολής νευρικοί κλάδοι αυτοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να διατηρούνται. Η σημείωση κα-
τά την προσπέλαση και παρασκευή των κλάδων αυτών με αγκύλη αγγείων από nylon ή άλλο υλικό είναι συ-
χνά χρήσιμη για το σκοπό αυτό.

Ο ραχιαίος καθεκτικός σύνδεσμος του καρπού αποτελεί την επόμενη ανατομική δομή που συναντά κανείς κατά 
την προσπέλαση. Οι τένοντες των εκτεινόντων μυών του καρπού και των δακτύλων της άκρας χειρός πορεύονται 
κάτω από το σύνδεσμο αυτό σε έξι διαμερίσματα, τα οποία αφορίζονται από ινώδη διαφράγματα τα οποία εκτεί-
νονται από το ραχιαίο καθεκτικό σύνδεσμο του καρπού μέχρι το περιόστεο της ραχιαίας επιφάνειας του κάτω 
άκρου της κερκίδας. Οι Palmer και συνεργάτες μελέτησαν την ανατομία και την εμβιομηχανική του ραχιαίου κα-
θεκτικού συνδέσμου του καρπού (8). Η ινώδης αυτή πάχυνση της περιτονίας του αντιβραχίου κείται σαν μία ταινία 
πάνω από τη ραχιαία επιφάνεια του καρπού και συνέχεται με τον παλαμιαίο σύνδεσμο του καρπού και τη ραχιαία 
περιτονία του χεριού μέχρι τις κεφαλές των μετακαρπίων (8). Ινώδη διαφράγματα φέρονται από το ραχιαίο καθε-
κτικό σύνδεσμο μέχρι το περιόστεο της κερκίδας ή/και το θύλακο της άρθρωσης του καρπού και σχηματίζουν πέ-
ντε οστεοϊνώδεις σωλήνες και ένα ινώδη σωλήνα, το πέμπτο διαμέρισμα του καρπού. Από κερκιδικά προς ωλένια, 
τα διαμερίσματα είναι τα ακόλουθα: το πρώτο ραχιαίο διαμέρισμα (τένοντες του μακρού απαγωγού και του βρα-
χέος εκτείνοντα του αντίχειρα μυός), δεύτερο ραχιαίο διαμέρισμα (τένοντες του μακρού και του βραχέος κερκιδι-
κού εκτείνοντα του καρπού μυός), τρίτο ραχιαίο διαμέρισμα (τένοντας του μακρού εκτείνοντα του αντίχειρα μυ-
ός), τέταρτο ραχιαίο διαμέρισμα (τένοντες του κοινού εκτείνοντα των δακτύλων και του ίδιου εκτείνοντα του δεί-
κτη μυός), πέμπτο ραχιαίο διαμέρισμα (τένοντας του εκτείνοντα του μικρού δακτύλου μυός), και έκτο ραχιαίο δι-
αμέρισμα (τένοντας του ωλένιου εκτείνοντα του καρπού μυός).

Εν τω βάθει των εκτεινόντων τενόντων βρίσκεται ο ραχιαίος αρθρικός θύλακος της άρθρωσης του καρπού. Οι 
κύριοι ραχιαίοι σύνδεσμοι του καρπού είναι ο ραχιαίος κερκιδωλενικός, ο ραχιαίος κερκιδοκαρπικός, και ο ρα-
χιαίος μεσοκάρπιος σύνδεσμος. Ο ραχιαίος κερκιδωλενικός σύνδεσμος προσφύεται στη ραχιαία επιφάνεια της 
σιγμοειδούς εντομής της κερκίδας πάνω από την κάτω κερκιδωλενική άρθρωση και στην κεφαλή και τη στυλοειδή 
απόφυση της ωλένης, και συμβάλει στο έλυτρο του τένοντα του ωλένιου εκτείνοντα τον καρπό μυός και τον τρίγω-
νο ινοχόνδρινο σύνδεσμο του καρπού (triangular fibrocartilaginous complex, TFCC). Με τον ίδιο τρόπο, ο ραχιαί-
ος κερκιδοκαρπικός σύνδεσμος προσφύεται στην ωλένια επιφάνεια του φύματος του Lister της κερκίδας και γε-
φυρώνει λοξά την κερκιδοκαρπική άρθρωση. Προσφυόμενος στο ραχιαίο φύμα του μηνοειδούς οστού σχηματίζει 
την επιπολής μοίρα του μεσόστεου μηνοπυραμοειδούς συνδέσμου. Ο ραχιαίος μεσοκάρπιος σύνδεσμος προσφύ-
εται μαζί με τον ραχιαίο κερκιδοκαρπικό σύνδεσμο στο πυραμοειδές οστούν, και φέρεται λοξά προς την περιφέ-
ρεια, προς τη λοξή ακρολοφία του περιφερικού άκρου του σκαφοειδούς και το ραχιαίο φλοιό του ελάσσονος πο-
λυγώνου οστού (2). Για την προσπέλαση στη ραχιαία επιφάνεια του καρπού, μπορεί να παρασκευασθεί ο ραχιαί-
ος θυλακικός κρημνός (κρημνός Mayo) με παρασκευή και ανύψωση του ραχιαίου κερκιδοπυραμοειδούς και του 
ραχιαίου μεσοκάρπιου συνδέσμου σε έναν ενιαίο κερκιδικό κρημνό.

ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

Θέση

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με το αντιβράχιο σε πρηνισμό. Ολόκληρο το άνω άκρο εξαγγειώνεται 
με ελστικό επίδεσμο ή επίδεσμο Esmarch, και ασφαλίζεται η ίσχαιμος περίδεση.

ΜΕΡΟΣ Ι / ΑΝΩ ΑΚΡΟ
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Οδηγά Σημεία

Τα επιπολής οδηγά σημεία είναι ψηλαφητά. Με το χέρι και το αντιβράχιο στην ανατομική θέση (υπτιασμός), 
η στυλοειδής απόφυση της κερκίδας εντοπίζεται προς τα έξω και η στυλοειδής απόφυση της ωλένης προς τα 
έσω και πίσω. Ο τένοντας του ωλένιου εκτείνοντα του καρπού μυός κείται σε μία ραχιαία αύλακα κερκιδικά 
του σημείου αυτού. Περιφερικά, τα οκτώ οστάρια του καρπού διατάσσονται σε δύο στοίχους. Η ανατομική 
ταμπακοθήκη είναι εμφανής με τον αντίχειρα σε απαγωγή. Το σκαφοειδές οστούν του καρπού βρίσκεται στο 
έδαφος και με ωλένια απόκλιση του καρπού μετατοπίζεται προς τα έξω, κάτω από τη στυλοειδή απόφυση της 
κερκίδας και γίνεται ψηλαφητό. Η σκαφομηνοειδής συνδέσμωση και ο σκαφομηνοειδής σύνδεσμος εντοπί-
ζονται αμέσως περιφερικότερα του φύματος του Lister. Το κεφαλωτό οστούν βρίσκεται αντίστοιχα προς τη 
βάση του τρίτου μετακαρπίου. Με τον καρπό σε ουδέτερη θέση, το κεφαλωτό οστούν είναι ψηλαφητό (9).

Τεχνική

Η χειρουργική τομή στο δέρμα μπορεί να είναι επιμήκης ή εγκάρσια. Συνιστάται η εκτέλεση επιμήκους το-
μής, καθώς αυτή μπορεί να επεκταθεί κεντρικά και περιφερικά (3,10) (Εικ. 1-1). Η χειρουργική τομή μπορεί 
να επικεντρωθεί στην κερκίδα ή την ωλένη και να εκτείνεται επιμήκως από 2-3 εκ. κεντρικά της κερκιδοκαρ-
πικής άρθρωσης έως 2 εκ. περιφερικά του φύματος του Lister, ανάλογα με την εκάστοτε παθολογία του καρ-
πού που αντιμετωπίζεται. Παρά το γεγονός ότι η τομή αυτή δεν είναι παράλληλη αλλά κάθετη στις γραμμές 
του Langer, η εμφάνιση μετεγχειρητικών συμφύσεων ή ουλών δεν προβληματίζει καθώς το υπερκείμενο δέρ-
μα είναι χαλαρό και σχηματίζει πτυχές. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία εγκάρσια, ελαφρώς λο-
ξή χειρουργική τομή, παράλληλη με τις γραμμές του Langer, με το κοίλο της τομής προς το χέρι (2) (Εικ. 1-2). 
Η τομή αυτή μπορεί να επεκταθεί από τη στυλοειδή απόφυση της κερκίδας μέχρι τη στυλοειδή απόφυση της 
ωλένης, και επιτρέπει προσπέλαση στις καρπομετακάρπιες αρθρώσεις και την κάτω μετάφυση της κερκίδας 
(2).

Παρασκευάζονται κρημνοί ολικού πάχους μέχρι το ραχιαίο καθεκτικό σύνδεσμο του καρπού (Εικ. 1-3). Η 
παρασκευή γίνεται με προσοχή για την αναγνώριση και προστασία του επιπολής κερκιδικού νεύρου, του ρα-
χιαίου αισθητικού κλάδου του ωλένιου νεύρου, και των ραχιαίων φλεβών του καρπού. Τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον δερμοϋποδόριο κρημνό (2,3). Αυτό δεν συμβαίνει με τις προσπελάσεις 
στην παλαμιαία επιφάνεια του καρπού κατά τις οποίες οι υποδόριοι κρημνοί ανασηκώνονται χωρίς τις αγ-
γειονευρώδεις ανατομικές δομές της παλαμιαίας επιφάνειας του καρπού και της άκρας χειρός.

Εάν η συγκεκριμένη πάθηση για την οποία γίνεται η χειρουργική επέμβαση αφορά τους εκτείνοντες τένο-
ντες, τέμνεται επιμήκως ο ραχιαίος καθεκτικός σύνδεσμος πάνω από το αντίστοιχο διαμέρισμα. Εάν πρόκει-
ται να γίνει νευρεκτομή του οπίσθιου μεσόστεου νεύρου, η προσπέλαση προχωρά εν τω βάθει, περίπου 2 εκ. 
κεντρικά του ραχιαίου καθεκτικού συνδέσμου του καρπού (11) (Εικ. 1-4). Η προσπέλαση συνεχίζει δια της 
εν τω βάθει περιτονίας του αντιβραχίου. Το νεύρο αναγνωρίζεται καθώς εισέρχεται στο τέταρτο ραχιαίο δια-
μέρισμα του καρπού, και αφαιρείται τμήμα περίπου 2 εκ. του νεύρου, το οποίο στο επίπεδο αυτό είναι αμιγώς 
αισθητικό (11) (Εικ. 1-4 και 1-5). Το οπίσθιο μεσόστεο νεύρο και αρτηρία πορεύονται κατά μήκος του αντι-
βραχίου. Κεντρικά, το οπίσθιο μεσόστεο νεύρο νευρώνει τον μακρό εκτείνοντα του αντίχειρα και τον ίδιο 
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ΕΙΚΟΝΑ 1-1
Προτιμάται η επιμήκης τομή η οποία φέρεται στο κέντρο της 
ραχιαίας επιφάνειας του καρπού. Οι συμφύσεις στην τομή αυτή 
σπάνια προκαλούν προβλήματα.

ΕΙΚΟΝΑ 1-2
Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει εγκάρσια τομή αντίστοιχα προς τις 
γραμμές του Langer. Η τομή αυτή μπορεί να επεκταθεί από τη στυ-
λοειδή απόφυση της κερκίδας μέχρι τη στυλοειδή απόφυση της ωλέ-
νης για προσπέλαση στις καρπομετακάρπιες αρθρώσεις και το κάτω 
άκρο της κερκίδας.
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ΕΙΚΟΝΑ 1-3
Παρασκευάζονται και κινητοποιούνται κρημνοί ολικού πάχους 
μέχρι το ραχιαίο καθεκτικό σύνδεσμο, με αναγνώριση και 
προστασία του επιπολής κερκιδικού νεύρου, του ραχιαίου 
αισθητικού κλάδου του ωλένιου νεύρου, και των ραχιαίων 
φλεβών. Οι δομές αυτές περιλαμβάνονται και ανασπώνται με 
το δερμοϋποδόριο κρημνό. 

ΕΙΚΟΝΑ 1-4
Μπορεί να γίνει παρασκευή και νευρεκτομή του οπίσθιου 
μεσόσ τεου νεύρου περίπου 2 εκ. κεν τρικά του ραχιαίου 
καθεκτικού συνδέσμου.

ΕΙΚΟΝΑ 1-5
A.B: Το οπίσθιο μεσόσ τεο νεύρο αναγνωρίζεται καθώς 
εισέρχεται στο τέταρτο ραχιαίο διαμέρισμα. Αφαιρείται τμήμα 
περίπου 2 εκ. του νεύρου (το οποίο είναι αμιγώς αισθητικό στο 
επίπεδο του καρπού) για μερική απονεύρωση του καρπού.

Μακρύς κερδικός εκτείνων 
του καρπού τένοντας

Ραχιαίος καθεκτικός σύνδεσμος

Οπίσθιο μεσόστεο νεύρο
Κοινός εκτείνων των δακτύλων μ.

Βραχύς κερδικός εκτείνων του 
καρπού τένοντας

Μακρύς εκτείνων του αντίχειρα 
τένοντας

A

B
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εκτείνοντα του δείκτη μυ. Στο επίπεδο αυτό, το νεύρο διαχωρίζεται από την οπίσθια μεσόστεη αρτηρία και 
πορεύεται περιφερικά κατά μήκος του ωλένιου χείλους της κερκίδας, σε στενή σχέση δια μιας ινώδους ταινί-
ας με το μεσόστεο υμένα (4). Στο επίπεδο του φύματος του Lister, το οπίσθιο μεσόστεο νεύρο πορεύεται στο 
ωλένιο χείλος του τρίτου ραχιαίου διαμερίσματος, και συνεχίζει προς την περιφέρεια με την πρόσθια μεσό-
στεη αρτηρία δια της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης. Στο επίπεδο του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου, το νεύρο 
διαχωρίζεται στους τελικούς του κλάδους οι οποίοι νευρώνουν αισθητικά (ιδιοδεκτική αισθητικότητα) τον 
αρθρικό θύλακο και τους ραχιαίους συνδέσμους του καρπού (4). Με νευρεκτομή του οπίσθιου (και του πρό-
σθιου) μεσόστεου νεύρου, ο πόνος ο οποίος σχετίζεται με το σκαφομηνοειδή σύνδεσμο και τον παρακείμενο 
θύλακο της άρθρωσης του καρπού μπορεί να υφεθεί.

Για προσπέλαση στην άρθρωση του καρπού, ο ραχιαίος καθεκτικός σύνδεσμος πάνω από το τρίτο ραχι-
αίο διαμέρισμα τέμνεται επιμήκως σε όλη του την έκταση (από την περιτονία του αντιβραχίου κεντρικά, μέ-
χρι το περιφερικό όριο του ραχιαίου καθεκτικού συνδέσμου) (Εικ. 1-6). Ο τένοντας του μακρού εκτείνοντα 
του αντίχειρα μυός στο τρίτο ραχιαίο διαμέρισμα ανασπάται κερκιδικά, και το έδαφος του τέταρτου διαμερί-
σματος αποκολλάται υποπεριοστικά ή με διατομή του διαφράγματος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου δι-
αμερίσματος ανασπώντας το ραχιαίο καθεκτικό σύνδεσμο σε ένα κρημνό με βάση προς την ωλένη (Εικ. 1-7). 
Η προσπέλαση περιορίζεται από το διάφραγμα μεταξύ του πέμπτου και του έκτου ραχιαίου διαμερίσματος. 
Κερκιδικά, ο ραχιαίος καθεκτικός σύνδεσμος μπορεί να αποκολληθεί από το φύμα του Lister και να διανοι-
χτεί το δεύτερο ραχιαίο διαμέρισμα. Στη συνέχεια, οι τένοντες του βραχέος και του μακρού κερκιδικού εκτεί-
νοντος του καρπού μυός ανασπώνται κερκιδικά κάτω από το ραχιαίο καθεκτικό σύνδεσμο του καρπού, και 
ο τένοντας του μακρού εκτείνοντα του αντίχειρα μυός ανασπάται κερκιδικά και επιπολής του ραχιαίου κα-
θεκτικού συνδέσμου. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται προσπέλαση σε ποσοστό περίπου 90% της ραχιαίας 
επιφάνειας του καρπού (2) (Εικ. 1-8).

Ο αρθρικός θύλακος τέμνεται και ανασπάται για προσπέλαση στην άρθρωση του καρπού. Η θυλακοτομή 
θα πρέπει να γίνει με προσοχή. Εάν δεν σχεδιαστεί σωστά μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του καρπού λόγω 
κάκωσης των ραχιαίων θυλακικών συνδέσμων ή μη διατήρησης επαρκούς ιστού για την σύγκλειση και απο-
κατάσταση, και περιορισμό του εύρους κίνησης του καρπού λόγω ουλοποίησης (2). Ενώ μερικοί χειρουργοί 
συνιστούν την εκτέλεση μιας απλής εγκάρσιας ή επιμήκους θυλακοτομής κατά τη φορά της χειρουργικής το-
μής στο δέρμα (η οποία μπορεί να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις αναθεώρησης, υφολική ή ολική αρθρόδε-
ση του καρπού, ή άλλες περιπτώσεις) (1,3,10), οι συγγραφείς του παρόντος κεφαλαίου συνιστούν την εκτέ-
λεση της θυλακοτομής παράλληλα με τους ραχιαίους συνδέσμους του καρπού με διατήρηση των θυλακικών 
συνδέσμων.

Κερκιδική Θυλακοτομή

Η κερκιδική θυλακοτομή εξασφαλίζει προσπέλαση στα κερκιδικά 2/3 της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης και 
στις περισσότερες από τις μεσοκάρπιες αρθρώσεις. Ο ραχιαίος κερκιδοκαρπικός και ο ραχιαίος μεσοκάρ-
πιος σύνδεσμος τέμνονται στη μεσότητα, κατά τη φορά των ινών τους (Εικ. 1-9), με διατήρηση της συνέχειας 
προς τη στυλοειδή απόφυση και το ραχιαίο χείλος της κερκίδας για το σχηματισμό ενός τραπεζοειδούς κρη-
μνού ο οποίος παραμένει προσφυόμενος στην κερκίδα. Ο θυλακικός κρημνός, στη συνέχεια, παρασκευάζε-
ται και αποκολλάται οξέως, με μαχαιρίδιο, από τη ραχιαία επιφάνεια του πυραμοειδούς οστού, και στη συ-
νέχεια από το μηνοειδές και το σκαφοειδές οστούν, με προσοχή για την αποφυγή κάκωσης στους μεσόστεους 
σκαφοπυραμοειδή και σκαφομηνοειδή συνδέσμους (Εικ. 1-10). Η περαιτέρω παρασκευή του κρημνού στα-
ματά όταν ελεγχθεί η ραχιαία ακρολοφία του σκαφοειδούς οστού, για αποφυγή κάκωσης της αιμάτωσης του 
οστού.
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ΕΙΚΟΝΑ 1-6
Για προσπέλαση σ την άρθρωση του καρπού, ο ραχιαίος 
καθεκτικός σύνδεσμος πάνω από το τρίτο ραχιαίο διαμέρισμα 
διανοίγεται επιμήκως από την εν τω βάθει περιτονία του 
αντιβραχίου (κεντρικά) μέχρι το περιφερικό άκρο του ραχιαίου 
καθεκτικού συνδέσμου (περιφερικά).
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ΕΙΚΟΝΑ 1-7
Α,Β: Ο τένοντας του μακρού 
εκτείνοντα του αντίχειρα μυ-
ός στο τρίτο ραχιαίο διαμέ-
ρισμα απωθείται κερκιδικά. 
Το τέταρτο ραχιαίο διαμέρι-
σμα αποκολλάται υποπερι-
οστικά ή με διατομή του δι-
αφράγματος μεταξύ του τρί-
του και του τέταρτου διαμε-
ρίσματος και ανασπάται σαν 
κρημνός με ωλένια βάση.

A

B

ΕΙΚΟΝΑ 1-8
Ο τένοντας του μακρού κερκιδικού εκτείνοντα του καρπού μυ-
ός ανασπάται κερκιδικά εν τω βάθει του ραχιαίου καθεκτικού 
συνδέσμου, και ο τένοντας του μακρού εκτείνοντα του αντίχει-
ρα μυός απωθείται κερκιδικά επιπολής του ραχιαίου καθεκτικού 
συνδέσμου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται προσπέλαση σε 
ποσοστό περίπου 90% της ραχιαίας επιφάνειας του καρπού.

Ραχιαίος μεσοκάρπιος 
σύνδεσμος

Ραχιαίος 
κερκιδοπυραμοειδής 

σύνδεσμος
Κοινός εκτείνων των 
δακτύλων τένοντες

Οπίσθιο 
μεσόστεο νεύρο

Φύμα του Lister

Mακρός εκτείνων 
του αντίχειρα 

τένοντας

Βραχύς κερδικός εκτείνων 
του καρπού τένοντας
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A

B

ΕΙΚΟΝΑ 1-9
Α,Β: Ο ραχιαίος κερκιδοκαρπικός και ο ραχιαίος μεσοκάρπιος σύνδεσμος τέμνονται στη μεσότητα κατά τη φορά 
των ινών τους, με διατήρηση της πρόσφυσης στη στυλοειδή απόφυση της κερκίδας για το σχηματισμό ενός 
τρίπλευρου τραπεζοειδούς κρημνού με κερκιδική βάση. Ο κρημνός του θυλάκου, στη συνέχεια, αποκολλάται με 
μαχαιρίδιο από τη ραχιαία επιφάνεια του ελάσσονος πολυγώνου, του μηνοειδούς και του σκαφοειδούς οστού, με 
προσοχή για αποφυγή κάκωσης του μηνοπυραμοειδούς και σκαφομηνοειδούς μεσόστεου συνδέσμου.

Μακρύς εκτείνων 
του αντίχειρα 

τένοντας

Ραχιαίοι μεσοκάρπιοι 
σύνδεσμοι

Φύμα του Lister

Βραχύς κερκιδικός 
εκτείνων του καρπού 

τένοντας

Πυραμοειδές 
οστούν

Κερκιδική θυλακοτομή

Ραχιαίος 
κερκιδοπυραμοειδής 
σύνδεσμος

Ραχιαίος κερκιδωλενικός 
σύνδεσμος
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Ο χαλαρός συνδετικό ιστός αφαιρείται για πλήρη επισκόπηση στο μηνοειδές και το σκαφοειδές οστούν, 
το σκαφομηνοειδή σύνδεσμο, τη ραχιαία επιφάνεια της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης, τη σκαφοπυραμοειδή 
άρθρωση, και το κεντρικό άκρο του κεφαλωτού, του πυραμοειδούς και του αγκιστρωτού οστού. Η παρασκευή 
προς το κερκιδικό χείλος του καρπού επιτρέπει την προσπέλαση στο κεντρικό άκρο του μείζονος και του 
ελάσσονος πολυγώνου οστού και τις αντίστοιχες αρθρώσεις με το σκαφοειδές οστούν. Με εφαρμογή έλξης 
και διάταση του καρπού επιτυγχάνεται προσπέλαση στον παλαμιαίο αρθρικό θύλακο της κερκιδοκαρπικής 
άρθρωσης και τους μεσόστεους συνδέσμους του καρπού (2). Η αποκατάσταση του αρθρικού θυλάκου γίνεται 
με απορροφήσιμα ράμματα 3-0 με ραφή σχήματος «8» ή με οριζόντια ραφή κατά την τεχνική mattress (2).

Ωλένια Θυλακοτομή

Η προσπέλαση αυτή επιτρέπει πρόσβαση στο κεντρικό τμήμα του μηνοειδούς και του πυραμοειδούς οστού 
και την ωλένια μοίρα της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης. Το δέρμα και ο υποδόριος ιστός παρασκευάζονται 
όπως παραπάνω κατά την κερκιδική θυλακοτομή (2). Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει μόνο το ωλένιο ήμισυ 

ΕΙΚΟΝΑ 1-10
Α,Β: Η ανάσπαση του τραπεζοειδούς κρημνού κατά τον τρόπο αυτό διαφυλάσσει την αιμάτωση και επιτρέπει 
άριστη τελική σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος.

A

B

Θυλακικός κρημνός

Μακρός εκτείνων του 
αντίχειρα τένοντας

Σκαφοειδές οστούν

Ραχιαίος 
κερκιδοπυραμοειδής 
σύνδεσμος

Ραχιαίος μεσοκάρπιος 
σύνδεσμος

Πυραμοειδές

Αγκιστρωτό

Μηνοειδές

Κεφαλωτό

Ραχιαίος κερκιδωλενικός 
σύνδεσμος

Βραχύς κερκιδικός 
εκτείνων του 

καρπού τένοντας 
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της εγκάρσιας χειρουργικής τομής, και η παρασκευή να συνεχίσει στο ραχιαίο καθεκτικό σύνδεσμο με 
διάνοιξη του πέμπτου ραχιαίου διαμερίσματος και ωλένια ανάσπαση του τένοντα του ίδιου εκτείνοντα του 
μικρού δακτύλου μυός. Για επέκταση της προσπέλασης, τέμνεται το διάφραγμα μεταξύ του τέταρτου και 
του πέμπτου ραχιαίου διαμερίσματος, διανοίγεται το τέταρτο διαμέρισμα, και ανασπώνται κερκιδικά οι 
τένοντες του κοινού εκτείνοντα των δακτύλων και του ίδιου εκτείνοντα του δείκτη μυός.

Το διάφραγμα μεταξύ του πέμπτου και του έκτου διαμερίσματος αναγνωρίζεται στο επίπεδο του 
πυραμοειδούς οστού και ανασπάται ωλενίως, ή η ωλένια μοίρα του ραχιαίου καθεκτικού συνδέσμου 
αποκολλάται από κερκιδικά προς ωλένια, από το φύμα του Lister μέχρι το έκτο ραχιαίο διαμέρισμα.

Ο ραχιαίος κερκιδοκαρπικός σύνδεσμος τέμνεται επιμήκως στη μεσότητα (Εικ. 1-11). Ο ραχιαίος 
κερκιδωλενικός σύνδεσμος διατηρείται, όπως επίσης και το έκτο διαμέρισμα και το κάτω τμήμα του 
ελύτρου του τένοντα του ωλένιου εκτείνοντα του καρπού μυός. Ένας τριγωνικός κρημνός με κεντρική βάση 
ανασηκώνεται οξέως, με μαχαιρίδιο, από το πυραμοειδές και το μηνοειδές οστούν, μέχρι το περιφερικό 
όριο του ραχιαίου κερκιδωλενικού συνδέσμου (Εικ. 1-12), και αφαιρείται ο υμενικός ιστός για προσπέλαση 
στο μηνοειδές οστούν, το μηνοπυραμοειδή μεσόστεο σύνδεσμο, το πυραμοειδές οστούν, και τον τρίγωνο 
ινοχόνδρινο σύνδεσμο του καρπού (Εικ. 1-13). Η διάταση του καρπού επιτρέπει προσπέλαση στον ωλένιο-
μηνοειδή και τον ωλένιο-πυραμοειδή σύνδεσμο. Η τελική σύγκλειση του θυλάκου γίνεται με ανεξάρτητα 
απορροφήσιμα ράμματα 3-0 σε σχήμα «8» ή κατά την τεχνική mattress (2).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ραχιαία προσπέλαση στον καρπό είναι χρήσιμη για τη χειρουργική θεραπεία παθήσεων του καρπού, των 
εκτεινόντων τενόντων και του οπίσθιου μεσόστεου νεύρου, και καταγμάτων. Η επιπολής, υποδόρια εντόπιση 
του καρπού καθιστά την προσπέλαση αυτή άμεση και σχετικά απλή. Ωστόσο, κατά τη θυλακοτομή θα 
πρέπει να προστατευθούν οι ραχιαίοι σύνδεσμοι του καρπού για την αποφυγή αστάθειας, ουλοποίησης, και 
περιορισμού της κινητικότητας του καρπού.

1 Χέρι και Καρπός / ΤΜΗΜΑ 1. Ραχιαία Προσπέλαση στον Καρπό

ΕΙΚΟΝΑ 1-11
Για την ωλένια θυλακοτομή, ο ραχιαίος κερκιδοκαρπικός σύνδεσμος τέμνεται επιμήκως στη μεσότητα του. Ο 
ραχιαίος κερκιδωλενικός σύνδεσμος διατηρείται, όπως επίσης και το έκτο ραχιαίο διαμέρισμα και το κάτω τμήμα 
του ελύτρου του τένοντα του ωλένιου εκτείνοντα του καρπού μυός.

Μακρός εκτείνων του 
αντίχειρα τένοντας

Ραχιαίος κερκιδοπυραμοειδής 
σύνδεσμος

Ραχιαίος μεσοκάρπιος 
σύνδεσμος

Ραχιαίος κερκιδωλενικός 
σύνδεσμος

Βραχύς κερκιδικός 
εκτείνων του 

καρπού τένοντας 
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A

B

ΕΙΚΟΝΑ 1-12
Α,Β: Ένας τριγωνικός κρημνός με κεντρική βάση αποκολλάται με μαχαιρίδιο από το έλασσον 
πολύγωνο και το μηνοειδές οστούν μέχρι το περιφερικό όριο του ραχιαίου κερκιδωλενικού 
συνδέσμου.

ΕΙΚΟΝΑ 1-13
Αφαιρείται ο υμένας για αποκάλυψη του μηνοει-
δούς οστού, του μηνοπυραμοειδούς μεσόστεου 
συνδέσμου, του ελάσσονος πολυγώνου, και του 
τρίγωνου ινοχόνδρινου συνδέσμου.

Μακρός εκτείνων του 
αντίχειρα τένοντας

Ραχιαίος μεσοκάρπιος 
σύνδεσμος

Σκαφοειδές

Βραχύς κερκιδικός 
εκτείνων του 

καρπού τένοντας 

Πυραμοειδές

Μηνοειδές

TFCC

Mηνοπυραμοειδής 
σύνδεσμος

Ωλένια θυλακοτομή
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ΤΜΗΜΑ 2. Προσπέλαση στο Ωλένιο Νεύρο στον Καρπό
David Ruch και Nikolaos Zagoreos

Το ωλένιο νεύρο πορεύεται στη πρόσθια επιφάνεια του αντιβραχίου κάτω από το μυ και στη συνέχεια τον τέ-
νοντα του ωλένιου καμπτήρα του καρπού μυός, με την ωλένια αρτηρία στη κερκιδική πλευρά του νεύρου. Λί-
γο πριν την πτυχή του καρπού, η ωλένια αρτηρία και νεύρο αναδύονται κάτω από τον μυ και εισέρχονται στον 
ωλένιο σωλήνα του καρπού. Στο επίπεδο αυτό η ωλένια αρτηρία και νεύρο πορεύονται στην κερκιδική επι-
φάνεια του ωλένιου καμπτήρα του καρπού. 

Ο ωλένιος σωλήνας του καρπού αποτελεί έναν τριγωνικό οστεοϊνώδη σωλήνα μήκους περίπου 3 εκ., ο 
οποίος περιγράφηκε αρχικά το 1861 από το Γάλλο ουρολόγο Guyon, από τον οποίο πήρε και την ονομασία (1). 
Ο παλαμιαίος καρπιαίος σύνδεσμος σχηματίζει την οροφή του σωλήνα και αποτελεί συνέχεια της περιτονίας 
του αντιβραχίου και της κατάφυσης του τένοντα του ωλένιου καμπτήρα του καρπού μυός. Ο εγκάρσιος 
καρπιαίος σύνδεσμος ο οποίος εκτείνεται μεταξύ του πισοειδούς και του άγκιστρου του αγκιστρωτού οστού 
και σχηματίζει την οροφή του καρπιαίου σωλήνα, σχηματίζει το έδαφος του ωλένιου σωλήνα του καρπού. Το 
άγκιστρο του αγκιστρωτού οστού αποτελεί το έσω όριο του σωλήνα, και το πισοειδές οστούν το έξω όριο. Τα 
περιεχόμενα του σωλήνα είναι το ωλένιο νεύρο, η ωλένια αρτηρία και οι ωλένιες φλέβες.

Η οροφή του σωλήνα σχηματίζεται από ένα λεπτό πέταλο επιπολής περιτονίας το οποίο εντοπίζεται 
κάτω από το δέρμα και τον υποδόριο ιστό. Ο εγκάρσιος καρπιαίος σύνδεσμος, ένας σχετικά παχύς ινώδης 
σύνδεσμος ο οποίος σχηματίζει την οροφή του παρακείμενου καρπιαίου σωλήνα, αποτελεί το έδαφος του 
σωλήνα του Guyon.

Ο επιμήκης άξονας του ωλένιου σωλήνα του καρπού εμφανίζει περίπου 30 μοίρες γωνίωση προς τα έσω 
ως προς τον άξονα του αντιβραχίου και του καρπού, καθώς το άγκιστρο του αγκιστρωτού οστού εντοπίζεται 
λίγο περιφερικότερα ως προς το πισοειδές οστούν.

Στις ενδείξεις για παλαμιαία προσπέλαση στο ωλένιο νεύρο στον καρπό περιλαμβάνονται οι κακώσεις 
του ωλένιου νεύρου, οι πιεστικές νευροπάθειες στο σωλήνα του Guyon, και η σπαστικότητα των αυτόχθονων 
μυών η οποία απαιτεί νευρεκτομή του ωλένιου νεύρου. 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΩΛΕΝΙΟ ΝΕΥΡΟ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ GUYON
Χρησιμοποιείται τοπική ή γενική αναισθησία και ίσχαιμος περίδεση ψηλά στο βραχίονα. Η διερεύνηση του 
ωλένιου νεύρου μπορεί να γίνει δια της παλαμιαίας προσπέλασης η οποία φέρεται 1-2 εκ. επί τα εντός της τυ-
πικής προσπέλασης για ανοικτή χειρουργική αποσυμπίεση του μέσου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα. Προ-
σοχή θα πρέπει να δοθεί στην εντόπιση του παλαμιαίου δερματικού κλάδου του ωλένιου νεύρου. Παρά το 
γεγονός ότι σε πτωματικές μελέτες (2) το νεύρο αυτό έχει βρεθεί σε ποσοστό μόνο 25%, η κάκωση του νεύ-
ρου μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό επώδυνου νευρώματος. Ιδανικά, η χειρουργική τομή θα πρέπει να γί-
νει στο μεσονεύριο διάστημα μεταξύ του παλαμιαίου δερματικού κλάδου του ωλένιου και του μέσου νεύ-
ρου. Δυστυχώς, πτωματικές μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει τέτοιο διάστημα. Το διάστημα αυτό νευρώ-
νεται από το νεύρο του Henle (νεύρο της ωλένιας αρτηρίας) και πολλαπλούς δερματικούς κλάδους του ωλέ-
νιου νεύρου (3). Για το λόγο αυτό, η προσπέλαση στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό θα πρέπει να γίνει προσε-
κτικά με μεγεθυντικούς προσοφθάλμιους φακούς (χειρουργικές loopes), προστατεύοντας και διατηρώντας 
τους επιπολής νευρικούς κλάδους. 

Τα ανατομικά οδηγά σημεία είναι το πισοειδές οστούν, το άγκιστρο του αγκιστρωτού οστού και το 
οπισθέναρ. Η τυπική χειρουργική τομή φέρεται λοξά, με το περιφερικό σκέλος της τομής αντίστοιχα προς το 
κερκιδικό χείλος του οπισθέναρος και το κεντρικό σκέλος αντίστοιχα προς την παλαμιαία-ωλένια επιφάνεια 
του αντιβραχίου. Η τομή δεν θα πρέπει να διασταυρώνεται κάθετα με την πτυχή του καρπού αλλά σε γωνία 60 
μοίρες για την αποφυγή σχηματισμού συμφύσεων και ουλών. Το συνολικό μήκος της χειρουργικής τομής είναι 
περίπου 6-8 εκ. με επικέντρωση στην πτυχή του καρπού (Εικ. 1-14). 

Το ωλένιο νεύρο και αρτηρία αναγνωρίζονται εύκολα στο κεντρικό τμήμα της χειρουργικής τομής, όπου 
πορεύονται στην έξω επιφάνεια του τένοντα του ωλένιου καμπτήρα του καρπού μυός (Εικ. 1-15). Η πορεία 
αναγνωρίζεται εύκολα περιφερικά με διατομή όλων των ιστών επιπολής των δομών αυτών. Θα πρέπει να γίνει 
αμβλεία παρασκευή του υποδόριου ιστού για αποφυγή κάκωσης σε επιπολής νευρικούς κλάδους. Ο βραχύς 
παλαμικός μυς αποκολλάται ελαφρά από την ωλένια πρόσφυσή του, και ο παλαμιαίος καρπιαίος σύνδεσμος 
και ο πισοαγκιστρωτός σύνδεσμος τέμνονται για πλήρη απελευθέρωση του σωλήνα του Guyon. Στο επίπεδο 
του πισοειδούς οστού αναγνωρίζονται οι δύο τελικοί κλάδοι του ωλένιου νεύρου.

Ο κινητικός κλάδος εντοπίζεται περισσότερο ραχιαία και έσω στο επίπεδο του διχασμού του στελέχους του 
νεύρου. Ο κλάδος αυτός μπορεί να ανευρεθεί κάτω από το ινώδες τόξο των μυών του οπισθέναρος (απαγωγός 
και καμπτήρας μυς του μικρού δακτύλου) δια της μυϊκής μάζας του αντιθετικού μυός του μικρού δακτύλου, και 
γύρω από το άγκιστρο του αγκιστρωτού οστού. Το έδαφος του σωλήνα ελέγχεται για γάγγλια, ινώδεις ταινίες, 
ανώμαλες μυϊκές μάζες, κατάγματα του άγκιστρου του αγκιστρωτού οστού και ανευρύσματα, τα οποία 
αποτελούν συχνά αίτια περιφερικής πιεστικής νευροπάθειας του ωλένιου νεύρου στο σωλήνα του Guyon. 

Πριν την σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος απελευθερώνεται η ίσχαιμος περίδεση, ελέγχεται η 

1 Χέρι και Καρπός / ΤΜΗΜΑ 2. Προσπέλαση στο Ωλένιο Νεύρο στον Καρπό
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ΕΙΚΟΝΑ 1-14
Α,Β: Προσπελάσεις στο ωλένιο νεύρο. Στο 
επίπεδο του καρπού, οι χειρουργικές τομές 
φέρονται κερκιδικά του πισοειδούς οστού 
και ωλένια του άγκιστρου του αγκιστρωτού 
οστού.

Άγκιστρο του 
αγκιστρωτού οστού

Πισοειδές
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ΕΙΚΟΝΑ 1-15
Α,Β: Η ωλένια αρτηρία (λευκό βέλος) και το ωλένιο νεύρο (μαύρο βέλος) αναγνωρίζονται στην κερκιδική πλευρά 
του τένοντα του ωλένιου καμπτήρα του καρπού μυός.

Επιπολής παλαμιαίο 
αρτηριακό τόξο

Επιπολής κλάδος του ωλένιου ν.

Απαγωγός του μικρού δακτύλου μ.

Αντιθετικός του μικρού δακτύλου μ.

Βραχύς καμπτήρας του 
δακτύλου μ.

Εν τω βάθει κλάδος του 
ωλένιου ν.

Ωλένιος καμπτήρας του 
καρπού μ.

Ωλένια αρτ.
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ωλένια αρτηρία και οι κλάδοι της για κακώσεις και γίνεται αιμόσταση. Η επιμελής αιμόσταση έχει ιδιαίτερη 
σημασία καθώς το μετεγχειρητικό αιμάτωμα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πιεστική νευροπάθεια του 
ωλένιου νεύρου. 

Μια εναλλακτική προσπέλαση είναι η προσπέλαση δια της χειρουργικής τομής ανοικτής αποσυμπίεσης 
του μέσου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα, η οποία επεκτείνεται ελαφρώς περιφερικότερα και κεντρικότερα. 
Το ωλένιο νεύρο και αρτηρία πορεύονται στην παλαμιαία (πρόσθια) και έσω επιφάνεια του εγκάρσιου 
καρπιαίου συνδέσμου και μπορούν να αναγνωρισθούν στο κεντρικό όριο του επιπολής παλαμιαίου 
αρτηριακού τόξου. Αρκετοί χειρουργοί του χεριού προτιμούν να εκτελούν ταυτόχρονη αποσυμπίεση του 
καρπιαίου σωλήνα και του σωλήνα του Guyon.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ GUYON
Στο πισοειδές οστούν το ωλένιο νεύρο διαιρείται στους δύο τελικούς του κλάδους: τον επιπολής και τον εν τω 
βάθει κλάδο. Ο επιπολής κλάδος χορηγεί αμέσως μετά το διχασμό κινητικό κλάδο στο βραχύ παλαμικό μυ, 
και συνεχίζει ως αμιγώς αισθητικό νεύρο εν τω βάθει και επί τα εντός της ωλένιας αρτηρίας, χορηγώντας αι-
σθητική νεύρωση στο μικρό δάκτυλο και την αντικριστή επιφάνεια (ωλένια) του παράμεσου δακτύλου. Ο εν 
τω βάθει κλάδος του ωλένιου νεύρου είναι αμιγώς κινητικός και χορηγεί κινητικούς κλάδους στους μυς του 
οπισθέναρος, όλους τους μεσόστεους, τους έσω δύο ελμινθοειδείς, και τον προσαγωγό μυ του αντίχειρα. Στο 
επίπεδο του κάτω άκρου του αντιβραχίου, η κινητική μοίρα του ωλένιου νεύρου εντοπίζεται ραχιαία στο 
στέλεχος του νεύρου και αναδύεται από τη ραχιαία-έσω επιφάνεια του νεύρου. Ο κινητικός κλάδος εξέρχε-
ται από το σωλήνα κάτω το ινώδες τόξο των μυών του οπισθέναρος, και εισέρχεται στο διάστημα μεταξύ του 
απαγωγού και του καμπτήρα του μικρού δακτύλου μυός. Διαπερνά τον αντιθετικό μυ του μικρού δακτύλου 
και συνεχίζει κερκιδικά και ραχιαία γύρω από το περιφερικό τμήμα του άγκιστρου του αγκιστρωτού οστού, 
επί του εδάφους του καρπιαίου σωλήνα (Εικ. 1-16).

Συγκριτικά με το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα το σύνδρομο του ωλένιου σωλήνα του καρπού είναι 
λιγότερο συχνό διότι ο σωλήνας του Guyon είναι περισσότερο ευένδοτος. Η παγίδευση του ωλένιου 
νεύρου στο σωλήνα του Guyon εκδηλώνεται με κινητικά ή/και αισθητικά συμπτώματα. Για την πιο ακριβή 
κλινική διάγνωση της αιτίας της πιεστικής νευροπάθειας του ωλένιου νεύρου σε σχέση με τα νευρολογικά 
συμπτώματα ο σωλήνας του Guyon μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις ζώνες (4). 

Η ζώνη Ι είναι η κεντρικότερη, και αφορίζεται παλαμιαία και κερκιδικά από τον παλαμιαίο σύνδεσμο του 
καρπού, επί τα εντός από τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού και το πισοειδές οστούν, και ραχιαία από τον 
εγκάρσιο καρπιαίο σύνδεσμο. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τον αισθητικό και τον κινητικό κλάδο του ωλένιου 
νεύρου, και συνεπώς η παγίδευση στη ζώνη αυτή εκδηλώνεται με συνδυασμένα συμπτώματα. Η παγίδευση 
στη ζώνη αυτή είναι συνήθως αποτέλεσμα καταγμάτων του άγκιστρου του αγκιστρωτού οστού και γάγγλιων 
(Εικ. 1-17). 

ΕΙΚΟΝΑ 1-16
Ο εν τω βάθει (κινητικός) κλάδος του ωλένιου 
νεύρου πορεύεται κάτω από το ινώδες 
τόξο των μυών του οπισθέναρος, ωλένια 
του άγκιστρου του αγκιστρωτού οστού. 
(P: πισοειδές οστούν, M: κινητικός κλάδος 
του ωλένιου νεύρου, SPA: ωλένιος κλάδος 
στο επιπολής παλαμιαίο αρτηριακό τόξο, 
FA: ινώδες τόξο των μυών του οπισθέναρος, 
S: ένας από τους αισθητικούς κλάδους του 
ωλένιου νεύρου.)
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ΕΙΚΟΝΑ 1-17
Α,Β: Ζώνη Ι του ωλένιου σωλήνα του καρ -
πού όπως περιγράφηκε από τους Gross και 
Gelberman (αστερίσκος). Το αγγειονευρώδες 
δεμάτιο είναι εμφανές καθώς πορεύεται κά-
τω από το κεντρικό άκρο του παλαμιαίου συν-
δέσμου του καρπού (FCU: τένοντας του ωλένι-
ου καμπτήρα του καρπού μυός, λευκό βέλος: 
ωλένια αρτηρία, μαύρο βέλος: ωλένιο νεύρο).A

B

Πισοειδές

Επιπολής κλάδος του ωλένιου ν.

Απαγωγός του μικρού δακτύλου μ.
Αντιθετικός του μικρού 

δακτύλου μ.

Άγκιστρο του 
αγκιστρωτού οστού

Βραχύς καμπτήρας του 
μικρού δακτύλου μ.

Εν τω βάθει κλάδος του 
ωλένιου ν.

Ωλένιος καμπτήρας του 
καρπού μ.

Παλαμιαίαος σύνδεσμος 
του καρπού

Ωλένια αρτ. Ωλένιο ν.
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Η ζώνη ΙΙ αφορίζεται παλαμιαία από τον βραχύ παλαμικό μυ και το ινώδες τόξο των μυών του οπισθέναρος, 
ραχιαία από το πισοαγκιστρωτό σύνδεσμο και τον αντιθετικό μυ του μικρού δακτύλου, επί τα εντός από τον 
επιπολής κλάδο του ωλένιου νεύρου και τον απαγωγό μυ του μικρού δακτύλου, και επί τα εκτός από τον 
εγκάρσιο καρπιαίο σύνδεσμο, τον καμπτήρα του μικρού δακτύλου μυ και το άγκιστρο του αγκιστρωτού 
οστού. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τον κινητικό κλάδο του ωλένιου νεύρου, και συνεπώς η παγίδευση 
εκδηλώνεται αμιγώς με κινητικά συμπτώματα. Τα συχνότερα αίτιας παγίδευσης στη ζώνη ΙΙ είναι γάγγλια, 
κατάγματα του άγκιστρου του αγκιστρωτού οστού, και ανώμαλοι αυτόχθονες μύες (Εικ.1-18 και 1-19).

Η ζώνη ΙΙΙ αφορίζεται παλαμιαία από την ωλένια αρτηρία και τον βραχύ παλαμικό μυ, ραχιαία από την 
περιτονία του οπισθέναρος, επί τα εκτός από τον κινητικό κλάδο του ωλένιου νεύρου, και επί τα εντός από 
τον απαγωγό μυ του μικρού δακτύλου. Η ζώνη ΙΙΙ περιλαμβάνει τον επιπολής κλάδο του ωλένιου νεύρου, 
και συνεπώς η παγίδευση στη ζώνη αυτή εκδηλώνεται με αμιγώς αισθητικά συμπτώματα (Εικ. 1-19). Τα 
συχνότερα αίτια παγίδευσης στη ζώνη ΙΙΙ είναι φλεγμονώδεις υμενίτιδες, αγγειακές βλάβες της ωλένιας 
αρτηρίας (θρόμβωση, ανεύρυσμα ή ψευδοανεύρυσμα), και ανώμαλη πρόσφυση και μέγεθος του απαγωγού 
μυός του μικρού δακτύλου. 

ΕΙΚΟΝΑ 1-18
Η είσοδος στη ζώνη ΙΙ του ωλένιου σωλήνα του 
καρπού. Στη ζώνη αυτή, το νεύρο πορεύεται 
κάτω από το βραχύ παλαμικό μυ τον οποίο νευ-
ρώνει (αστερίσκος). (Λευκό βέλος: ωλένια αρ-
τηρία, μαύρο βέλος: ωλένιο νεύρο).

ΕΙΚΟΝΑ 1-19
Το ωλένιο νεύρο πορεύεται πάνω από το πισοαγκιστρωτό και πι-
σομετακάρπιο σύνδεσμο οι οποίοι σχηματίζουν το έδαφος του 
σωλήνα. Οι κλάδοι του νεύρου οι οποίοι νευρώνουν τους μυς 
του οπισθέναρος είναι εμφανείς, όπως και ο διχασμός του ωλέ-
νιου νεύρου (αστερίσκος) σε επιπολής και εν τω βάθει (Μ) κλά-
δο. (P: πισοειδές οστούν, FCU: τένοντας του ωλένιου καμπτή-
ρα του καρπού μυός, SPA: ωλένιος κλάδος στο επιπολής πα-
λαμιαίο αρτηριακό τόξο, S RF: αισθητικός κλάδος στην ωλένι-
α επιφάνεια του παράμεσου και της κερκιδική επιφάνεια του μι-
κρού δακτύλου, S SF: αισθητικός κλάδος στην ωλένια επιφά-
νεια του μικρού δακτύλου, M PB: κινητικοί κλάδοι στο βραχύ 
παλαμικό μυ.)




