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ΠέριληΨη
Το Σύνδρομο Καρπιαίου σωλήνα είναι η πιο συχνή κάκωση 

του μέσου νεύρου. Εμφανίζεται τρεις φορές πιο συχνά στις 
γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Οι αιτίες που το προκαλούν 
ποικίλουν. Έρευνες έχουν δείξει ότι υψηλά ποσοστά παρουσιά-
ζονται σε άτομα που πραγματοποιούν συγκεκριμένες επαναλαμ-
βανόμενες κινήσεις του καρπού. Το οικονομικό κόστος, υπολο-
γίζοντας τις δαπάνες για τη θεραπεία του αλλά και την αποχή του 
ατόμου από την εργασία του είναι υψηλό, για αυτό το λόγο το 
σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα έχει ονομασθεί «το σύνδρομο 
του ενός εκατομμυρίου δολαρίων». Η ενημέρωση και η πρόληψη 
θεωρούνται τα πιο αποτελεσματικά μέσα για τη μείωση του κόστους 
τόσο του ιατρικού όσο και των εξόδων από το χαμένο χρόνο εργα-
σίας των ατόμων, εν τούτοις συχνά αυτά τα μέτρα δεν είναι αρκετά.

Σ’ αυτή την εργασία γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση 
για το Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αναφέροντας τις αιτίεςπρό-
κλησης του, τους προδιαθεσικούς παράγοντες, τα συμπτώματα, 
και τις μεθόδους αποκατάστασης (συντηρητική και χειρουργική).

 
Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Αίτια και προδιαθεσικοί 
παράγοντες, Διάγνωση, Πρόληψη, Μέθοδοι αποκατάστασης. 

ανατομικα ςτοιΧέια καρΠιαιου ςώληνα
Ο καρπιαίος σωλήνας σχηματίζεται από τα οστά του καρπού και 

από τον ινώδη εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού. Μέσα από τον καρ-
πιαίο σωλήνα περνούν οι 9 τένοντες των καμπτήρων μυών των δα-
κτύλων, το μέσο νεύρο και η αρτηρία του μέσου νεύρου. Το μέσο νεύ-
ρο, με τη σειρά του νευρώνει τα 3 πρώτα δάκτυλα (αντίχειρα, δείκτη 
και μέσο) καθώς και το σύστοιχο τμήμα της παλάμης, ελέγχοντας τόσο 
την κινητικότητα όσο και την αισθητικότητα - την αντίληψη δηλαδή των 
αισθητικών ερεθισμάτων - της περιοχής. Πιο ειδικά, ο καρπιαίος 
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σωλήνας συνέχεται στο κέντρο με την περιτονία του 
αντιβραχίου και περιφερικά με τους μυς θέναρος και 
οπισθέναρος. Κερκιδικά προσφύεται στο φύμα του σκα-
φοειδούς και του μείζονος πολυγώνου και ωλένια προ-
σφύεται στο πισσοειδές και το άγκιστρο του αγκιστρω-
τού. Ο καρπιαίος σωλήνας περιέχει το μέσο νεύρο, τους 
4 τένοντες του επιπολής κοινού καμπτήρα των δακτύ-
λων, τους 4 τένοντες του εν τω βάθει κοινού καμπτήρα 
των δακτύλων, τον μακρό καμπτήρα του καρπού και τον 
κερκιδικό καμπτήρα του καρπού. Στον κυρίως καρπιαίο 
σωλήνα, ο οποίος είναι ανένδοτος, συνωστίζονται εκτός 
των ανωτέρω στοιχείων τα έλυτρα των τενόντων και ενί-
οτε ο μακρός παλαμικός που διέρχεται μέσω του καρπι-
αίου σωλήνα με αποτέλεσμα να κάνουν την κατάσταση 
ασφυκτική. Έτσι η οποιαδήποτε αιτία αύξησης του όγκου 
των στοιχείων ή ελάττωση του μεγέθους του εγκαρσίου 
συνδέσμου οδηγεί στην πίεση του μέσου νεύρου που εί-
ναι το πλέον επιπολής στοιχείο του καρπιαίου σωλήνα1.

οριςμος
Με τον όρο Σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα περι-

γράφεται η παγίδευση του μέσου νεύρου του χεριού, 
στην πορεία του μέσα από το καρπιαίο σωλήνα, η οποία 
προκαλείται από τη συμπίεση του νεύρου (εικόνα 2). 
Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένα στενό μονοπάτι στην 
περιοχή του καρπού, που αποτελείται από οστά, 
συνδέσμους καθώς και τους μυς και τένοντες που 
κινούν τα δάκτυλα του χεριού2. 

 
αιτια

• Συνήθως η παγίδευση του μέσου νεύρου προκα-
λείται λόγω οιδήματος στην περιοχή, που τις περισ-
σότερες φορές οφείλεται σε εκφυλιστικές αλλοιώ-
σεις, στους τένοντες των καμπτήρων μυών των δα-
κτύλων σαν αποτέλεσμα υπερκόπωσης.

• Αύξηση του όγκου των περιεχομένων του καρπιαί-
ου σωλήνα σαν επακόλουθο τενοντοθυλακίτιδας 

Εικ. 1: Ο καρπιαίος σωλήνας και τα ανατομικά του στοιχεία (ΠΗΓΗ:: http:www.tar.gr/contex/print.php?id=569)
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ή πάχυνσης του καρπιαίου σωλήνα 
• Κατάγματα στην περιοχή του καρπού
• Εξαρθρήματα 
• Αρθριτικές αλλοιώσεις της άρθρωσης3

ΠροδιαΘέςικοι Παραγοντές
Αυτό το σύνδρομο εμφανίζεται σε ηλικίες από 40 

έως 50 χρονών, ενώ η συχνότητα του στις γυναίκες 
είναι οκτώ φορές περισσότερη από τους άνδρες, πι-
θανόν λόγω πιο στενής κατασκευής στις γυναίκες του 
καρπιαίου συνδέσμου. Συγκεκριμένες απασχολήσεις 
που απαιτούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις κάμψης 
του καρπού παρουσίαζουν σχετικά υψηλή συχνότητα 
εμφάνισης του συνδρόμου, όπως γράψιμο στον υπολο-
γιστή κλπ. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης 
φόρτου εργασίας σε μικρότερες μυϊκές ομάδες 2,4. Για 
την εμφάνιση του συνδρόμου ενοχοποιούνται κάποιες 
κατηγορίες επαγγελμάτων που εκτίθενται σε δόνηση, 
η οποία προκαλεί αλλαγές στο νεύρο και μπορεί να εμ-
φανίσει συμπτώματα στο χέρι. Τέτοια επαγγέλματα εί-
ναι η παράδοση αλληλογραφίας, τα επαγγέλματα υγεί-
ας, οι ταμίες, οι μουσικοί, οι δακτυλογράφοι, οι χρήστες 
Η/Υ και η εργασία στα εργοστάσια5 .

Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν ενοχοποιήσει 
και άλλους παράγοντες για την εμφάνιση του συνδρό-
μου όπως: 

• Σακχαρώδης διαβήτης και χρήση ινσουλίνης
• Υποθυρεοεδισμός
• Καταστάσεις που προκαλούν αύξηση στην ισορρο-

πία των υγρών (εγκυμοσύνη, χρήση αντισυλληπτι-
κών χαπιών)

• Εμμηνόπαυση, ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος στις 
γυναίκες στον 1ο χρόνο μετά την εμμηνόπαυση.

• Υστερεκτομή
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Αυξημένο βάρος και παχυσαρκία
• Ύψος ατόμου. Όσο πιο ψηλό είναι το άτομο, τόσο μει-

ώνεται ο κίνδυνος για εμφάνιση του συνδρόμου4.

ςυμΠτώματα
Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από πόνο, αιμωδία και 

μυρμηγκιάσματα στην πορεία του μέσου νεύρου (παλα-
μιαία επιφάνεια αντίχειρα, δείκτη, μέσου και την κερκιδι-
κή επιφάνεια του παράμεσου). Αρχικά ο ασθενής μπορεί 
να νιώσει κάψιμο κατά την διάρκεια της νύχτας πόνο κατά 

Εικ. 2: Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
(ΠΗΓΗ: http:www.tar.gr/contex/print.php?id=569)

Ωλένη

Εγκάρσιος
καρπιαίος σύνδεσμος

Μέσο νεύρο

Κερκίδα

μήκος του πήχη στην ωλένια πλευρά, ακόμη και αίσθημα 
νυγμού στον αντίχειρα, στον δείκτη και στην κερκιδική επι-
φάνεια του παράμεσου με αποτέλεσμα να παραμένει ξά-
γρυπνος. Για να απαλλαχθεί από αυτά τα συμπτώματα συ-
χνά τινάζει τον καρπό του, όπως όταν γίνεται προσπάθεια 
να κατέβει ο υδράργυρος του θερμομέτρου. Ο ασθενής 
έχει το αίσθημα πρηξίματος του χεριού του, ενώ παρου-
σιάζεται αδυναμία και αδεξιότητα σ’ αυτό με συχνή πτώση 
αντικειμένων που κρατά. Με τη συμπίεση του μέσου νεύ-
ρου στον καρπιαίο σωλήνα, το δέρμα πάνω από το θέναρ 
είναι συνήθως αδύναμο, γιατί αυτή η περιοχή νευρώνεται 
από τον παλαμιαίο δερματικό κλάδο του μέσου νεύρου4.
Ακολουθεί η ατροφία του βραχύ απαγωγού και του αντι-
θετικού του αντίχειρα6. 

διαγνώςη - κλινικη έΞέταςη
Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει υπαισθησία, αδυνα-

μία, θετικό τεστ Phalen και Tinel.
ςημείο Phalen: Ο ασθενής τοποθετεί τους καρπούς 
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90ο, όχι βίαια. Αν παρουσιασθούν παραισθησίες στην πο-
ρεία του μέσου νεύρου μέσα σε 60 δευτερόλεπτα από 
την έναρξη της δοκιμασίας τότε είναι θετικό για σύνδρο-
μο καρπιαίου σωλήνα.

ςημείο Tinel: Εκλύεται με ήπια κτυπήματα στην πορεία 
του μέσου νεύρου στον καρπό με κατεύθυνση από τοκέ-
ντρο προς την περιφέρεια. Το τεστ είναι θετικό όταν ο ασθε-
νής διαμαρτύρεται για μυρμήγκιασμα ή κάτι που μοιάζει 
με ηλεκτρικό σοκ στην πορεία του μέσου νεύρου7,8.

Για τη διάγνωση του συνδρόμου πραγματοποιούνται 
τεστ αισθητικότητας στην πορεία του μέσου νεύρου κα-
θώς και ηλεκτροδιαγνωστικά τεστ4.

ΠροληΨη
1. Βελτίωση της στάσης και της τεχνικής ιδιαίτερα σε 

άτομα που λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας 
επιβαρύνουν τον καρπό τους.

2. Αλλαγή θέσης και τακτικά διαλείμματα.
3. Δυνατό μυϊκό σύστημα καρπού και άκρας χείρας.
4. Ασκήσεις διατάσεως των μυών σε τακτά χρονικά 

διαστήματα.
5. Βελτίωση εργονομίας κατά τη διάρκεια της εργασίας9. 

μέΘοδοι αΠοκαταςταςης
Συντηρητική Θεραπεία

1. Φαρμακευτική αγωγή
Σε ασθενείς με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα χο-

ρηγούνται από το γιατρό διουρητικά, μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη, βιταμίνη Β6 και κορτικοστεροει-
δή από το στόμα. Υπάρχει όμως και η ενέσιμη χορή-
γηση στεροειδών και ειδικότερα κορτιζόνης, η οποία 
γίνεται είτε από την κερκιδική είτε από την ωλένια 
μεριά του μέσου νεύρου, κοντά στον καρπό. Η αποτε-
λεσματικότητά της είναι για μικρό χρονικό διάστημα σε 
άτομα με ήπια συμπτώματα του συνδρόμου καρπιαίου 
σωλήνα10. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνει η 
ένεση πάνω στο μέσο νεύρο και αν τυχόν προκληθούν 
παραισθησίες στο χέρι πρέπει άμεσα να απομακρυν-
θεί η βελόνα και να επαναπροσδιορισθεί η θέση της 3,11. 

2. νάρθηκες - ακινητοποίηση
Η εφαρμογή ενός νάρθηκα από έναν εργοθεραπευ-

τή λειτουργεί συμπληρωματικά στην θεραπεία ενός 
ασθενούς, ενώ ο ρόλος του νάρθηκα σαν μέσο αποκα-
τάστασης δεν είναι άμεσα φανερός. Σε γενικά πλαίσια, 
η εφαρμογή ενός νάρθηκα, έχει στόχο είτε την βελτίωση 

της κίνησης, είτε την μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα 
στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής, είτε την μείω-
ση του μυϊκού τόνου12.

 Ειδικότερα, ο νάρθηκας ακινητοποίησης που μπορεί 
να εφαρμοστεί στα πλαίσια της θεραπείας ασθενούς με 
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα έχει τους εξής στόχους:

• Ανακούφιση του πόνου: όταν εφαρμοστεί έγκαιρα ο 
νάρθηκας, μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα 
του πόνου.

• Προστασία και βελτίωση φυσιολογικής θέσης των 
αρθρώσεων: ο νάρθηκας ακινητοποίησης ευθυ-
γραμμίζει την πηχεοκαρπική άρθρωση με αποτέλε-
σμα την μείωση της συμπίεσης του μέσου νεύρου, 
άρα μείωση του πόνου και του μυϊκού σπασμού.

• Να ξεκουραστούν οι φλεγμονώδεις περιοχές.
• Να μειωθούν οι παραισθησίες: όταν εφαρμόζεται 

έγκαιρα ο νάρθηκας12.
Ο νάρθηκας ακινητοποίησης που προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι 
ο αρθρικός ραχιαίος νάρθηκας ακινητοποίησης του καρ-
πού σε ουδέτερη θέση 0(1). Αυτός ο νάρθηκας δεν πι-
έζει τον καρπιαίο σωλήνα, αλλά έχει ένα μειονέκτημα 
το οποίο είναι ότι δεν παρέχει ικανοποιητική υποστήριξη 
στον καρπό. Παράλληλα όμως αφήνει όσο το δυνατόν 
περισσότερη παλαμιαία επιφάνεια ελεύθερη, γιατί δια-
φορετικά το χέρι θα ήταν αντιληπτικά τυφλό12,13.

Η χρήση του νάρθηκα ακινητοποίησης βοηθάει πάρα 
πολύ τον ασθενή αφού αρχικά μειώνεται ο πόνος λόγω 
της ουδέτερης θέσης του καρπού, η οποία έχει διαπι-
στωθεί ότι ελαχιστοποιεί την πίεση μέσα στον καρπιαίο 
σωλήνα. Εν συνεχεία ο νάρθηκας εμποδίζει τις κινήσεις 
που προκαλούν την επιπρόσθετη συμπίεση του νεύρου, 
δηλαδή την κάμψη και έκταση του καρπού, άρα και το 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 3: Αρθρικός Ραχιαίος νάρθηκας ακινητοποίησης του 
καρπού σε ουδέτερη θέση 0(1)
(ΠΗΓΗ: Κεραμιώτου Κ. & Ελένα Δ., (2010).
Νάρθηκες: θεωρία- εργαστήριο(πρακτικά σεμιναρίου).
Αθήνα: Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών)
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 χέρι του ασθενή γίνεται πιο λειτουργικό. Οι κινητικοί πε-
ριορισμοί μειώνονται και μαζί με τη φαρμακευτική αγω-
γή, που ακολουθεί ο ασθενής τα συμπτώματα της ασθέ-
νειας γίνονται όλο και πιο λίγα10.

Όσον αφορά το πρόγραμμα εφαρμογής του νάρθη-
κα, προτείνεται στον ασθενή να φοράει τον νάρθηκα για 
24 ώρες την ημέρα αν τα συμπτώματα είναι σοβαρά και 
να τον αφαιρεί μόνο όταν πρόκειται για λόγους υγιεινής 
ή θεραπείας, ή μόνο την νύχτα κατά την διάρκεια του
 ύπνου αν τα συμπτώματα είναι πιο ήπια. Η τοποθέτηση 
του νάρθηκα θεωρείται ότι είναι η πιο αποτελεσματική 
θεραπεία για τις νυκτερινές παραισθησίες3,14.

3.τροποποίηση των δραστηριοτήτων
Είναι σημαντικό για την αποκατάσταση του ασθε-

νούς να διακόψει ή να τροποποιήσει τις δραστηριότητες 
εκείνες που του προκαλούν αύξηση της πίεσης του καρ-
πιαίου σωλήνα.

α. δραστηριότητες αυτοφροντίδας
Στον τομέα εκτέλεσης της αυτοφροντίδας περιέχο-

νται όλα τα έργα που παρέχουν την δυνατότητα στο άτο-
μο να επιβιώνει, να προάγει και να διατηρεί την υγεία 
του. Στην περίπτωση μιας ήπιας μορφής του συνδρόμου 
του καρπιαίου σωλήνα δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιο-
ρισμοί στον τομέα της αυτοφροντίδας, καθώς το άτομο 
δεν χάνει πλήρως την λειτουργικότητα του πληγέντος 
άκρου. Η λειτουργικότητα του άκρου βέβαια, περιορίζε-
ται αρκετά καθώς αρκετές κινήσεις δεν μπορούν να γί-
νουν εύκολα αφού προκαλείται έντονος πόνος. Χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα περιορισμού κινήσεων του 
πληγέντος άκρου, είναι η ελάττωση του πρηνισμού και 
της κάμψης του καρπού και η αδυναμία κάμψης και αντί-
θεσης του αντίχειρα. Παρόλα αυτά, όλες οι δραστηριότη-
τες που απαιτούνται από έναν άνθρωπο και περικλείο-
νται στο τομέα της αυτοφροντίδας(σίτιση, ένδυση - από-
δυση, προσωπική υγιεινή-καθαριότητα, μεταφορά - με-
τακίνηση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται βοηθή-
ματα βάδισης ή αναπηρικό αμαξίδιο από τον ασθενή) 
μπορούν να επιτευχθούν με σχετική επιτυχία. Θα πρέ-
πει να σημειωθεί πως στην περίπτωση που το σύνδρο-
μο έχει εξελιχτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, τότε υπάρ-
χει τελείως διαφορετική εικόνα. Σ’ αυτή την περίπτωση 
παρουσιάζεται υπερβολικός πόνος και αδυναμία εκτέ-
λεσης κάποιας δραστηριότητας από το χέρι που πάσχει 
αφού παρατηρείται ακόμη αδυναμία σύλληψης αντικει-
μένων εξ’ αιτίας της ατροφίας μυών του θέναρος15.

β. δραστηριότητες παραγωγικότητας 
Στον τομέα της παραγωγικότητας περιέχονται όλα τα 

έργα που γίνονται από το άτομο για να υποστηρίξουν το 
ίδιο, την οικογένειά του ή και την κοινότητα μέσω της πα-
ραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών16. Εδώ, συ-
ναντώνται τα πιο σοβαρά προβλήματα σε ασθενείς με 
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα καθώς ο πόνος σταδια-
κά όλο και πιο πολύ μεγαλώνει, με συνέπεια τη μη δυ-
νατή συμμετοχή των ασθενών σε παραγωγικές δρα-
στηριότητες, ειδικά σε εκείνες που απαιτούν τη συ-
νεχή κίνηση των χεριών, όπως οι μουσικοί ή οι χειρι-
στές ηλεκτρονικών υπολογιστών (εικόνα 4) ή τη χρή-
ση μηχανημάτων που μεταδίδουν δονήσεις στο χέρι11.
Οι ασθενείς που χειρίζονται Η/Υ μπορούν να βοηθη-
θούν από τη βελτίωση της θέσης του καρπού χρησιμο-
ποιώντας στηρίγματα κάτω από τον καρπό, να αποφεύ-
γουν την ανάπαυση του καρπού σε σκληρές επιφάνειες, 
όπως η άκρη του γραφείου και να κάνουν τακτικά δια-
λείμματα, η χρήση χωριστού πληκτρολογίου (σε επαγ-
γέλματα που αυτό απαιτείται) για την αποφυγή του πλή-
ρη πρηνισμού του χεριού κατά την πληκτρολόγηση4.

Εικ. 4: χαρακτηριστικό παράδειγμα περιορισμού παρα-
γωγικής δραστηριότητας εξ’ αιτίας του συνδρόμου καρ-
πιαίου σωλήνα (ΠΗΓΗ: http://www.physio.gr/article 
read.asp?id=82)
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Η συνεχής απασχόληση του άκρου, του οποίου το μέσο 
νεύρο έχει συμπιεστεί λειτουργεί ενάντια στο πρότυπο 
της όσο το δυνατόν μειωμένης χρήσης, που απαιτείται 
για να μειωθούν τα συμπτώματα. 

γ. δραστηριότητες ψυχαγωγίας
Στον τομέα της ψυχαγωγίας και του ελεύθερου χρό-

νου, περιέχονται όλα τα έργα που εκτελούνται από το 
άτομο και είναι πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις του 
προς την εργασία, την οικογένεια και την κοινωνία και 
στα οποία εμπλέκεται με τη θέληση του με σκοπό την 
ανάπαυση, την ψυχαγωγία, την απασχόληση, τη διε-
ρεύνηση των γνώσεων, και την έκφραση της δημιουρ-
γικότητάς του16. Οι περιορισμοί εδώ, έχουν να κάνουν 
με το τι έκανε ο ασθενής πριν την συμπίεση του μέσου 
νεύρου. Αν στον ελεύθερο χρόνο του ο ασθενής συνή-
θιζε να πηγαίνει στο θέατρο φυσικά και κανένας περι-
ορισμός δεν θα υπάρξει στο να συνεχίσει να το κάνει. 
Αν όμως από την άλλη μεριά, ο ασθενής συνήθιζε να 
παίζει τένις θα πρέπει να το σταματήσει τελείως και να 
βρει κάτι άλλο που του αρέσει να ασχολείται. Αν πάλι 
κάνει μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να τροποποιη-
θεί τότε επιβάλλεται να γίνει η τροποποίηση3.

4.Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση
Ο φυσικοθεραπευτής, έχει σαν προτεραιότητα σε 

ασθενείς με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα με συμπτώ-
ματα πόνου και απώλειας λειτουργικότητας του χεριού 
τους, τη μείωση του πόνου, την αύξηση της κινητικότητας 
και την ενδυνάμωση των μυών του χεριού.

 Αρχικά τοποθετείται πάγος στον καρπό του ασθενούς 
για μείωση του πόνου ή η άκρα χείρα και ο καρπός του 
βυθίζεται σε δινόλουτρο που περιέχει κρύο νερό, φέρ-
νοντας την περιοχή του καρπού κοντά στο σημείο δί-
νης και παραμένει σ’ αυτή τη θέση για 10 λεπτά περί-
που. Άλλα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεί-
ωση των συμπτωμάτων είναι: η θερμότητα, ο υπέρηχος, 
TENS, το Laser και η κινητοποίηση του καρπού και της 
άκρας χείρας, η επίδραση των οποίων πιθανόν να αυξά-
νει την κυκλοφορία του αίματος στο καρπιαίο κανάλι10.

 Ο βαθμός της νευρικής αναγέννησης μπορεί να 
επηρεαστεί από τη θερμοκρασία. Οι μηχανικές και θερ-
μαντικές ιδιότητες του υπερήχου επηρεάζουν την ικα-
νότητα των νευρικών ινών να διαδώσουν ένα δυναμικό 
έργο. Η εφαρμογή των υπερήχων μπορεί να έχει τα ίδια 
αποτελέσματα με την ενέσιμη χορήγηση στεροειδών ή 

τη χρήση νάρθηκα στον καρπό. Τα θετικά αποτελέσμα-
τα των υπερήχων έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες 
και θεωρούνται ότι συνήθως υπερέχουν των άλλων θε-
ραπευτικών μέσων. Η συνιστώμενη θεραπευτική δόση 
των υπερήχων είναι 0,1-2W/cm2 και η διάρκεια εφαρ-
μογής είναι 5 λεπτά περίπου17.

 Μία σημαντική εφαρμογή των υπερήχων στην 
περιοχή του καρπού για τη μείωση του πόνου είναι η 
φωνοφόρεση, στην οποία σαν ενδιάμεσο υλικό, αντί 
του συνήθους υλικού π.χ. gel γίνεται συνδυασμός gel 
και φαρμακευτικής αλοιφής (συνήθως αντιφλεγμονώ-
δες ή αναλγητικό φάρμακο) με συνεχή κίνηση της κε-
φαλής των υπερήχων. Οι υπέρηχοι μεταφέρουν τα μό-
ρια του φαρμάκου διαμέσου του δέρματος στους πά-
σχοντες ιστούς. Οι πιο αποτελεσματικές παράμετροι για 
την εφαρμογή της φωνοφόρεσης είναι: συχνότητα 3 MHz 
(βελτιώνει τη διεισδυτικότητα), ένταση 0,5-0,75W/cm2 
και διάρκεια 5 λεπτά18.

Τα TENS (Διαδερμικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός) έχει 
παρατηρηθεί ότι αυξάνουν τη συγκέντρωση της ATP και 
τη σύνθεση πρωτεϊνών σε κυτταρικό επίπεδο με καλύ-
τερα ερεθιστικά αποτελέσματα στα 500μΑ. 

Με το Laser χαμηλής εκπομπής έχει παρατηρηθεί 
ότι αυξάνεται η ATP και μειώνεται ο πόνος. Το Laser χα-
μηλής εκπομπής:

α. αυξάνει την παραγωγή της ATP στα μιτοχόνδρια, 
β. έχει αντιφλεγμονώδη δράση,
γ. αυξάνει την έκκριση σερετονίνης και ενδορφίνης,
δ. αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος στο δέρμα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το Laser χαμηλής εκπομπή 
μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική λύση αντί του χει-
ρουργείου2.

Δίνονται στον ασθενή με σύνδρομο καρπιαίου σω-
λήνα ασκήσεις ολίσθησης των τενόντων των καμπτή-
ρων των δακτύλων και ολίσθησης νεύρων (εικόνα 
5α,β,γ,δ). Έρευνες έχουν δείξει ότι η ενεργητική άσκη-
ση του καρπού και των δακτύλων με διάλειμμα για 1 
λεπτό μπορεί να μειώσει την πίεση του νεύρου στον 
καρπιαίο σωλήνα. Αναφέρουν επίσης ότι η εφαρμογή 
αυτού του προγράμματος ως πρόληψη, σε εργοστάσιο 
συσκευασίας κρεάτων είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση 
της αναφοράς του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα κατά 
45%. Αυτές οι ασκήσεις μπορεί να επιδρούν θετικά σ’ 
αυτό το σύνδρομο διευκολύνοντας τη φλεβική επιστρο-
φή ή τη διασπορά του οιδήματος στο μέσο νεύρο10.
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Εικ. 5α.β,γ,δ: Ασκήσεις ολίσθησης των τενόντων και 
των νεύρων για αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του 
συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα

5α

5β

5γ

5δ

Οι ασκήσεις για ενδυνάμωση της λαβής – πιασίμα-
τος με θεραπευτικούς επιδέσμους ή λαβές χεριού ή 
σφαίρες από σιλικόνη δεν ενδείκνυται για τη συντηρητι-
κή αντιμετώπιση του συνδρόμου, γιατί αυξάνει την πίεση 
του μέσου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα4,10

Χειρουργική θεραπεία 
Η συντηρητική θεραπεία δεν είναι συνήθως χρήσιμη 

σε ασθενείς όταν τα συμπτώματα διαρκούν πάνω από 6 
μήνες, με αντικειμενική νευρολογική απώλεια, με υπο-
τροπιάζον σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή με συμπτώμα-
τα που ακολουθούν μια απότομη κάκωση του καρπού3.

Σε περίπτωση λοιπόν μη βελτίωσης του συνδρό-
μου καρπιαίου σωλήνα με τη συντηρητική θεραπεία, 
τότε ενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία. Η επέμβαση 
πραγματοποιείται μέσω ανοικτής απελευθέρωσης του 
καρπιαίου καναλιού ή με ενδοσκοπική βοηθητική απε-
λευθέρωση. Έρευνες έχουν δείξει ότι προτιμάται κυρί-
ως η ανοικτή μέθοδος απελευθέρωσης με την οποία 
γίνεται με διατομή του εγκάρσιου συνδέσμου για να 
απελευθερωθεί η πίεση του μέσου νεύρου4 

Μετά το χειρουργείο μπορεί να εμφανιστούν επι-
πλοκές οι οποίες είναι:

1. Καυσαλγία 
2. Μόλυνση
3. Οίδημα
4. Δυσκαμψία της πηχεοκαρπικής άρθρωσης
5. Ατελή διατομή καρπιαίου σωλήνα ιδιαίτερα σε 

ενδοσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση
6. Σπάνια τραυματισμός νεύρου2

Συνήθως μετά την επέμβαση γίνεται ακινητοποίηση 
σε 20ο έκταση του καρπού με νάρθηκα. Αυτό επιδιώκε-
ται για να προστατευτεί η χειρουργική τομή και να προλη-
φθεί η σύγκαμψη των τενόντων των καμπτήρων των δα-
κτύλων13. Η χρήση του ραχιαίου νάρθηκα ακινητοποίησης 
είναι πολύ σημαντική μετά την επέμβαση καθώς δεν πιέ-
ζεται το σημείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε το χειρουρ-
γείο, αλλά ταυτόχρονα αποφεύγονται οι κινήσεις που 
μπορεί να προκαλέσουν εκ νέου ζημιά στο χέρι10.

Την πρώτη εβδομάδα μετά την εγχείρηση, ο ασθενής 
ενώ φοράει τον επίδεσμο ενθαρρύνεται να εκτελεί ήπιες 
κινήσεις κάμψης και έκτασης καρπού και δακτύλων.

 Την 7η μέρα αφαιρείται ο επίδεσμος και τη δεύτε-
ρη εβδομάδα αφαιρούνται τα ράμματα και αρχίζουν:  



9 9

έ ρ γ ο Θ έ ρ α Π έ ι α

η κινητοποίηση του καρπού σε όλο το εύρος τροχιάς της 
άρθρωσης και οι κινήσεις ενδυνάμωσης. Η ουλή καλύ-
πτεται με gel σιλικόνης κατά τη διάρκεια της νύχτας ή 
χρησιμοποιείται ELASTOMER και εφαρμόζεται εν τω βά-
θει μάλαξη πάνω στην ουλή για να σχηματιστεί. Αν η ευ-
αισθησία στην πίεση και την αφή είναι έντονη τότε χρη-
σιμοποιούνται τεχνικές απευαισθητοποίησης, όπως άγ-
γιγμα της ουλής με υφάσματα προοδευτικά λιγότερο 
μαλακά. Σε περίπτωση πόνου και οιδήματος στην περι-
οχή του καρπού χρησιμοποιούνται τα TENS. Μέχρι το τέ-
λος της δεύτερης εβδομάδας ο ασθενής εκτελεί δρα-
στηριότητες καθημερινής ζωής εκτός και αν πονάει. 
Ο νάρθηκας αφαιρείται αν δεν πονάει, ενώ απαγορεύε-
ται να τοποθετεί το χέρι του μέσα στο νερό, ενώ επιτρέ-
πεται να πλένεται.

Μετά τη δεύτερη και μέχρι την τέταρτη εβδομάδα ο 
ασθενής αρχίζει να εκτελεί πιο έντονες δραστηριότητες, 
ενώ του επιτρέπεται να επιστρέψει στην εργασία του αν 
δεν αισθάνεται πόνο. Σε περίπτωση πόνου γίνονται ερ-
γονομικές διευθετήσεις στο χώρο εργασίας του, όπως 
να χρησιμοποιεί ένα επενδυμένο γάντι για δραστηριό-
τητες που απαιτούν την εφαρμογή πίεσης πάνω στις ευ-
αίσθητες παλαμιαίες ουλές3,4 
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