
ΠΕΡIΛΗψΗ

Το άνω άκρο χαρακτηρίζεται ως ένα πολύπλοκο τμήμα του ανθρώπινου οργανισμού, που συνδυάζει αισθητικότητα, ικανότητα
διάκρισης, επιδεξιότητα και συντονισμό και αυτό λόγω του μεγάλου τμήματος του εγκεφάλου που το ελέγχει. Η λειτουργία του
στηρίζεται στη συμμετοχή όλων των τμημάτων που το αποτελούν, οπότε οποιαδήποτε διαταραχή ή τραυματισμός αυτών επηρεάζει
τη συνολική του κατάσταση (Baxter, 1996). Στην αξιολογητική διαδικασία ο θεραπευτής εξετάζει τη γενικότερη λειτουργικότητα
του άνω άκρου, εκτιμά τη φύση της διαταραχής και τους περιορισμούς που προκύπτουν (Kasch, 1996).
Δεν είναι όλες οι τεχνικές αξιολόγησης και εκτίμησης μετρήσιμες, ωστόσο κάποιοι θεραπευτές επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν
μετρήσιμες δοκιμασίες, ενώ άλλοι επιλέγουν δοκιμασίες που διαμορφώνονται σε συνδυασμό με τα άλλα μέλη της ομάδας (Baxter
& McKenna, 2002).

Αξιολογητικά εργαλεία

σε βλάβες περιφερικών
νεύρων άνω άκρου

Μια βλάβη νεύρου μπορεί να είναι τραυματικής φύσεως ή νευ-
ροπάθεια. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι νευροπαθειών. Οι μο-
νονευροπάθειες (και οι πολλαπλές μονονευροπάθειες) και οι
πολυνευροπάθειες. Οι πρώτες είναι ασύμμετρες στην κατανομή,
ενώ οι δεύτερες προσβάλουν συμμετρικά τα περιφερικά νεύρα
αμφοτερόπλευρα (Μαυρομάτης & Κώνστας, 2004).
Μία νευροπάθεια μπορεί να οφείλεται, σε ποσοστό 10 έως 20%
των περιπτώσεων, στη συμπίεση κάποιου νεύρου ή στην παγί-
δευσή του. Οι νευροπάθειες από συμπίεση, συνήθως συναν-
τώνται σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου ένα νεύρο είναι
ευπαθές, καθώς περνά μέσα από ένα μαλακό ιστό. Ένα
νεύρο μπορεί να παγιδευτεί σε περισσότερα από ένα

σημεία κατά μήκος της διαδρομής. Η
κατάσταση αυτή

είναι γνωστή ως σύνδρομο “διπλής συντριβής”. Τα πρώιμα
συμπτώματα της νευροπάθειας από συμπίεση, μπορούν να
είναι ήπια, αλλά συνήθως υπάρχει συνδυασμός πόνου, μου-
διάσματος, αδυναμίας και καψίματος. Ο πόνος μπορεί να είναι
οξύς και δυνατός συνοδευμένος από παραισθησία, πάνω από
το αντίστοιχο νευροτόμιο ή από την αισθητική κατανομή. Αυτά
τα σημάδια, μπορεί να παρουσιαστούν κεντρικά ή και περιφε-
ρικά από το σημείο της συμπίεσης.

Τα νεύρα είναι ευπαθή σε βλάβες, καθώς στο πέρα-
σμά τους τρίβονται πάνω ή μεταξύ των οστέινων
προεξοχών κι αυλακωμάτων, όπως για παράδειγμα

το ωλένιο νεύρο στον ωλένιο σω-
λήνα και το κανάλι Guyon’s.
Στους περισσότερους τραυματι-
σμούς συνυπάρχουν κι άλλες
βλάβες, όπως κάποια κατάγματα
ή κάποια ρήξη τένοντα (Καψοκα-
βάδη και συν., 2007; Μαυρομά-
της & Κώνστας, 2004).
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TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΝΕΥΡΩΝ
Ο Seddon (1943) ταξινόμησε πρώτος τους τραυματισμούς των
νεύρων, χρησιμοποιώντας τους όρους νευραπραξία, αξονότμηση
και νευρότμηση.
Τραυματισμό πρώτου βαθμού αποτελεί η νευραπραξία. Σε αυτόν
το βαθμό τραυματισμού διακόπτεται η νευρική αγωγιμότητα,
αλλά η υπόλοιπη δομή του νεύρου παραμένει ακέραια. Το νεύρο
ανακτά τη λειτουργία του χωρίς θεραπεία, εντός μερικών ημερών
ή εβδομάδων. Ο εκφυλισμός Wallerian δεν παρατηρείται σε
αυτόν τον τραυματισμό αφού το περινεύριο παραμένει ανέπαφο.
Τραυματισμό δευτέρου βαθμού αποτελεί η αξονότμηση. Σε αυτόν
τον τύπο τραυματισμού η βλάβη παρατηρείται στο νευρίτη και η
αναγέννηση του νεύρου προχωράει σταθερά κατά ένα χιλιοστό
ανά ημέρα. Παρόλο που ο ρυθμός ανάρρωσης σε τραυματισμούς
δευτέρου βαθμού είναι ιδιαίτερα αργός (δεν είναι απαραίτητη η
χειρουργική παρέμβαση και η ανάρρωση συντελείται μέσα σε 6
μήνες)  στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται πλήρης απο-
κατάσταση. Στην περίπτωση εκείνη όπου ο τραυματισμός πραγ-
ματοποιηθεί κοντά στο τελικό όργανο, ο χρόνος που χρειάζεται
για να φτάσει στο όργανο αυτό, αυξάνει αρκετά το χρόνο ανάρ-
ρωσης.
Τραυματισμό τρίτου βαθμού αποτελεί η αξονότμηση ή η νευρό-
τμηση. Ο βαθμός αποκατάστασης έπειτα από έναν τέτοιο τραυ-
ματισμό δεν υπάρχει η δυνατότητα να προβλεφθεί μιας και
μπορεί να ποικίλει από κανονικός έως και ιδιαίτερα αργός ή
ακόμα και να μην παρατηρηθεί πλήρης ίαση. Σε αυτό το βαθμό
τραυματισμού, δημιουργούνται ουλές στο ενδονεύριο, δυσχεραί-
νοντας την προσέγγιση του κατάλληλου υποδοχέα από τον νευ-
ρίτη. Τέτοιοι τραυματισμοί υπάρχει η πιθανότητα να προκληθούν
και κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, να έχουν δη-
λαδή ιατρογενή προέλευση. Οι τραυματισμοί αυτοί αποκαθίσταν-
ται ιδιαίτερα αργά ενώ το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι η ολική
αποκατάσταση της λειτουργίας, αλλά ένα μέρος της μόνο.
Τραυματισμό τέταρτου βαθμού αποτελεί η νευρότμηση. Σε τραυ-

ματισμούς τέταρτου βαθμού το νεύρο και ο ινώδης ιστός είναι τε-
λείως κατεστραμμένα. Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται χει-
ρουργική επέμβαση. Ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής
διενεργείται είτε απευθείας διόρθωση, είτε απαιτείται η χρήση
νευρικού μοσχεύματος. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επι-
τυχημένη έκβαση μιας τέτοιας επέμβασης, και πιο συγκεκριμένα
το βαθμό αποκατάστασης της λειτουργικότητας του νεύρου, είναι
ο χρόνος από τον τραυματισμό ή/και τη διόρθωση, η κατάσταση
της πληγής, η ηλικία του ασθενή, καθώς και η ικανότητα του χει-
ρουργού.
Η πρόγνωση της πορείας αποκατάστασης εξαρτάται από τις δομές
των νεύρων που έχουν τραυματιστεί, από το μέγεθος αυτού του
τραυματισμού, από το μέγεθος της ουλής, από τη φύση του τραυ-
ματισμού, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία του
ασθενή. Η καθαρή ρήξη, δημιουργεί λιγότερη καταστροφή στο
νεύρο και για το λόγο αυτό η πρόγνωσή της είναι καλύτερη.

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΥΡΩΝ
Προκειμένου, σε ένα τελείως κατεστραμμένο νεύρο, να ξεκινήσει
η διαδικασία αναγέννησης χρειάζεται ένα διάστημα τριών έως
τεσσάρων εβδομάδων. Δηλαδή, μεσολαβεί μια νεκρή περίοδος.
Η αναλογία αναγέννησης του νεύρου είναι περίπου ένα χιλιοστό
ανά ημέρα. Η όλη διαδικασία έχει φορά από το κέντρο προς την
περιφέρεια και βασίζεται στη διάταξη της εννεύρωσης πριν από
τον τραυματισμό. Τα στάδια της αναγέννησης με βάση τη συμπε-
ριφορά του μυ είναι τα ακόλουθα: (α) αρχικά είναι ευαίσθητος
στην πίεση, (β) μπορεί να ψηλαφηθεί κατά τη διάρκεια της σύ-
σπασης, παρ’ όλα αυτά δε φαίνεται κάποια κίνηση, (γ) έχει τη δυ-
νατότητα να διατηρηθεί σε μια θέση, αλλά όχι να παράγει κίνηση
και (δ) μπορεί να κάνει κίνηση εφαρμόζοντας αντίσταση.
Το γεγονός ότι η αναγέννηση ενός κατεστραμμένου νεύρου δεν
είναι ποτέ τέλεια έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των νευ-
ρικών ινών και υποδοχέων, περιφερικά της αναγέννησης, τόσο
σε αριθμό, όσο και σε μέγεθος (Καψοκαβάδη και συν., 2007).

Αιτίες τραυματισμού των περιφερικών νεύρων

Ανάλογα με τη διαδρομή και την κατανομή του κάθε περιφερικού νεύρου στο άνω άκρο, οι αιτίες των τραυματισμών ποικίλουν.

Τα συμπτώματα των τραυματισμών του νεύρου περιλαμβάνουν αδυναμία ή παράλυση των μυών που νευρώνονται από τους κι-
νητικούς κλάδους του τραυματισμένου νεύρου και απώλεια της αισθητικότητας των περιοχών που νευρώνονται από τους αι-
σθητικούς κλάδους του τραυματισμένου νεύρου (Kasch & Nickerson, 2001).
Γενικότερα, οι τραυματισμοί των περιφερικών νεύρων μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κάποιου μώλωπα, τη συμ-
πίεση, τη συντριβή, τη διάταση, την απόσπαση ή τη ρήξη (Καψοκαβάδη και συν., 2007).

●Κατάγματα του βραχιονίου 
οστού ή της κεφαλής της κερκίδας
●Εξάρθρωση του αγκώνα
●Πρόσθιο εξάρθρημα του 
μηνοειδούς οστού
●Κόψιμο του καρπού από μαχαίρι 
ή γυαλί

Το μέσο νεύρο είναι επιρρεπές σε:

●Εξάρθρημα του έσω κονδύλου του 
βραχιονίου οστού ή της απόφυσης 
του ωλέκρανου
●Κόψιμο από γυαλί (κυρίως στον 

καρπό)
●Συμπίεση μεταξύ πήχη και καρπού

Το ωλένιο νεύρο είναι επιρρεπές σε:

●Κατάγματα στο μέσο βραχιονίου  
οστού ή της κερκίδας & του αγκώνα 
●Συμπίεση στο ύψος του ωλένιου 
εκτείνοντα του καρπού ή στο 
σημείο που περνά το νεύρο μέσα    
από τον υπτιαστή μυ 

(Καψοκαβάδη και συν., 2007).

Το κερκιδικό νεύρο είναι επιρρεπές σε:
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Το σημάδι του Tinel (Tinel’s Sign)
Το σημάδι του Tinel είναι ένας τρόπος ανίχνευσης ερεθισμένων
νεύρων. Η δοκιμασία εφαρμόζεται με ελαφρύ χτύπημα (επί-
κρουση) στο νεύρο (εικ. 1), με σκοπό να δημιουργηθεί μια αί-
σθηση κνησμού ή μουδιάσματος στην κατανομή του νεύρου.
Το σημείο στο οποίο το χτύπημα ξεκινά να προκαλεί αίσθημα
μουδιάσματος καταγράφεται και δηλώνει περίπου την τοποθε-
σία της συμπίεσης του νεύρου. Έλαβε το όνομά του από το
Γάλλο γιατρό Jules Tinel (1879-1952).

Για παράδειγμα, στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα όπου το
μέσο νεύρο συμπιέζεται στην περιοχή του καρπού, το σημάδι
Tinel είναι συνήθως θετικό δημιουργώντας κνησμό και μού-
διασμα στον αντίχειρα, το δείκτη και το μέσο δάκτυλο. Πολλές
φορές το σημάδι Tinel αναφέρεται και ως περιφερικός κνησμός
κατά την επίκρουση (distal tingling on percussion – DTP) (Ci-
priano, 2003; Urbano, 2000; Kasch & Nickerson, 2001).

Δοκιμασία Phalen (Phalen’s Test)
Κατά την εξέταση αυτή ο ασθενής ακουμπά τους αγκώνες του
σε μια επίπεδη επιφάνεια. Οι αγκώνες είναι λυγισμένοι, ενώ ο
πήχης είναι όρθιος. Στη συνέχεια, ο ασθενής κάμπτει τους καρ-
πούς, αφήνοντας τα χέρια να κρέμονται για περίπου εξήντα
δευτερόλεπτα (εικ. 2). Εάν ο ασθενής αισθανθεί κνησμό, μού-
διασμα ή πόνο κατά μήκος της κατανομής του μέσου νεύρου
(αντίχειρας, δείκτης, μέσος και κερκιδική επιφάνεια παράμεσου
δακτύλου) μέσα σε αυτά τα εξήντα δευτερόλεπτα είναι πιθανό
να πάσχει από σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Επίσης, χρησιμοποιείται και η αντίστροφη δοκιμασία Phalen
(Reverse Phalen’s Test), κατά την οποία ο εξεταστής πιέζει προς
τα πίσω την παλάμη του ασθενή, ή ζητείται από τον ασθενή να
κρατήσει τα χέρια του σε θέση «προσευχής» για 1 λεπτό (Dut-
ton, 2008; Urbano, 2000; Kasch & Nickerson, 2001).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Κατά την αξιολογητική διαδικασία ο ασθενής υπόκειται σε μια φυσική εξέταση, κατά την οποία εκτιμούνται τα αποτελέσματα της
διαταραχής ή του τραυματισμού στις αρθρώσεις, στους συνδέσμους, στους τένοντες και στους μύες. Κατά την αξιολόγηση των
αρθρώσεων θα ελεγχθεί η ενεργητική και παθητική κίνηση, οι παραμορφώσεις και οποιαδήποτε στάση που μπορεί να τις προ-
καλέσει. Θα εκτιμηθεί επίσης, η ικανότητα των συνδέσμων να διατηρούν σταθερή μια άρθρωση και η ελαστικότητά τους, η εσω-
τερική δύναμη των τενόντων κατά τη σύσπαση ή τη χάλασή τους, η δύναμη και η λειτουργικότητα των εσωτερικών και εξωτερικών
μυών του χεριού (Kasch et al, 1998; Fess, 1993). Κατά την εξέταση ο εργοθεραπευτής θα ελέγξει όλους τους περιορισμούς, τις
αδρές και λεπτές κινήσεις, σημειώνοντας οποιοδήποτε πόνο κατά τη διάρκεια πίεσης, χαλάρωσης ή υπερβολικής κινητικότητας,
όπως επίσης και τις δυναμικές δυσαναλογίες των μυών και τα σχέδια αντικατάστασής τους κατά τη διάρκεια της κίνησης (Stephens
& Leilich 1997).
Το εύρος της κίνησης, η δύναμη λαβής, η ικανότητα σύλληψης και η γενικότερη μυϊκή δύναμη αποτελούν στοιχεία που επηρεά-
ζονται από τη διαταραχή, όπως στο σύνδρομο του καρπιαίου και ωλένιου σωλήνα, δάκτυλο σκανδάλης (trigger finger) κτλ, και
τα οποία ο εργοθεραπευτής θα εκτιμήσει στα πλαίσια της φυσικής εξέτασης (Kasch et al, 1998).

Οι προκλητικές δοκιμασίες είναι έντονα υποδηλωτικές μιας κάκωσης νεύρου όταν τα αποτελέσματα είναι θετικά, αλλά δεν υπο-
δηλώνουν πρόβλημα όταν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά (Kasch & Nickerson, 2001).
Οι πιο κοινές δοκιμασίες είναι οι εξής:

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Εικόνα 1: Σημάδι Tinel

Εικόνα 2: Δοκιμασία Phalen
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Έλεγχος Tourniquet (Tourniquet Test)
Κατά την διενέργεια του ελέγχου Tourniquet ο εξεταστής τυλίγει
γύρω από τον υπό εξέταση καρπό ένα σφυγμομανόμετρο το
οποίο και «φουσκώνει» έως ότου η πίεση ξεπεράσει οριακά τη
συστολική πίεση του αίματος του ασθενή και διατηρεί αυτή την
πίεση για ένα έως δύο λεπτά.
Η λογική της εξέτασης αυτής βασίζεται στην αυξημένη μηχανική
πίεση που εφαρμόζει το σφυγμομανόμετρο πάνω στο μέσο
νεύρο. Η παρουσία αίσθησης φαγούρας ή μυρμηκίασης κατά
μήκος της κατανομής του μέσου νεύρου αποτελεί ένδειξη συμ-
πίεσης του μέσου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα.
Μελέτες έχουν δείξει ότι ο έλεγχος Tourniquet δεν αποτελεί
αξιολογητικό εργαλείο ακριβείας για τη διάγνωση του συνδρό-
μου καρπιαίου σωλήνα και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιείται ως έλεγχος ρουτίνας (Cipriano, 2003).

Έλεγχος Συμπίεσης του Καρπού 
(Carpal Compression Test)
Ο έλεγχος συμπίεσης του καρπού είναι παρόμοια διαδικασία
με τον έλεγχο Tourniquet, διαφέρει όμως στο ότι αντί για σφυγ-
μομανόμετρο ο εξεταστής χρησιμοποιεί τα χέρια του (εικ. 3).
Ο ασθενής έχει τα χέρια του και τον καρπό του σε έκταση. Ο
εξεταστής κρατά τον καρπό του ασθενή και με τα δύο χέρια και
ασκεί με τους αντίχειρες κάθετα πίεση πάνω στο μέσο νεύρο
στον καρπιαίο σωλήνα. Η πίεση ασκείται για περίπου τριάντα
δευτερόλεπτα.

Η λογική αυτής της εξέτασης βασίζεται στην άσκηση μηχανικής
πίεσης στον καρπιαίο σωλήνα, η οποία αυξάνει την πίεση στο
μέσο νεύρο. Η παρουσία αίσθησης φαγούρας ή μυρμηκίασης
κατά μήκος της κατανομής του μέσου νεύρου αποτελεί ένδειξη
συμπίεσης του μέσου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα (Cipriano,
2003; Durkan, 1991).
Ο συνδυασμός κάμψης στον καρπό και συμπίεσης του μέσου
νεύρου για 20 δευτερόλεπτα έχει βρεθεί ότι είναι περισσότερο
ευαίσθητος από άλλες προκλητικές δοκιμασίες που χρησιμο-
ποιούνται αυτόνομα (Kasch & Nickerson, 2001).

Έλεγχος Κλειστής Γροθιάς (Closed Fist Test)
Κατά τον έλεγχο αυτό ο ασθενής κρατά τη γροθιά του κλειστή,
με τον αντίχειρα μέσα από τα δάκτυλα, για περίπου εξήντα δευ-
τερόλεπτα. Εάν αισθανθεί μούδιασμα ή μυρμηκίαση κατά
μήκος της κατανομής του μέσου νεύρου τότε το αποτέλεσμα
του ελέγχου θεωρείται θετικό. Χρησιμοποιείται για τη διά-
γνωση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα (De Smet et al,
1995).

Έλεγχος Τινάγματος (Flick Test)
Η κίνηση τινάγματος είναι ένας έλεγχος, ο οποίος δε χρησιμο-
ποιείται ιδιαίτερα συχνά για τη διάγνωση του συνδρόμου καρ-
πιαίου σωλήνα. 
Ο εξεταστής ρωτάει τον ασθενή ποια κίνηση των χεριών και του
καρπού πραγματοποιεί για να ανακουφιστεί όταν τα συμπτώ-
ματα, και κυρίως ο οξύς πόνος, είναι πολύ έντονα. Εάν ο ασθε-
νής πραγματοποιεί κίνηση τινάγματος, όπως για παράδειγμα
αυτή που πραγματοποιούμε όταν θέλουμε να ρυθμίσουμε τη
θερμοκρασία σε ένα υδραργυρικό θερμόμετρο, τότε η ένδειξη
του ελέγχου είναι θετική (Golovchinsky, 2000)
Ο έλεγχος αυτός είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρος για την αξιολό-
γηση του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα, μιας και σε με-
λέτες έχουν αποδείξει την χρησιμότητά του. Σε μια από αυτές,
η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Pryse- Phillips, παρατηρή-
θηκε ευαισθησία του ελέγχου 93% και ειδικότητα 96% στη διά-
γνωση του συνδρόμου, ποσοστά τα οποία είναι ιδιαίτερα
υψηλά (Rakel, 1998).

Έλεγχος ορίου αντοχής της έντασης του
μέσου νεύρου   
(Tethered median nerve stress test)
Η εξέταση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διάγνωση χρό-
νιας, χαμηλού βαθμού συμπίεσης του μέσου νεύρου στον καρ-
πιαίο σωλήνα. Επίσης, η χρησιμότητά της είναι ακόμα
μεγαλύτερη όταν ο ασθενής παραπονιέται περισσότερο για
προβλήματα στην αίσθηση και λιγότερο για κινητικά προβλή-
ματα.
Για τη διενέργεια του ελέγχου ο γιατρός κρατάει γερά την τρίτη
(3η) φάλαγγα του δείκτη του ασθενή και τραβάει τον δείκτη σε
πλήρη έκταση και τον διατηρεί σε αυτή τη θέση. Η κίνηση αυτή
παράγει την μεγαλύτερη έκταση του μέσου νεύρου (median
nerve distal excursion) μέσα στο σωλήνα, ενώ ταυτόχρονα ανα-
παράγει τα συμπτώματα που έχει η αντίστροφη δοκιμασία Ph-
alen. Σε ορισμένους ασθενείς το μέσο νεύρο είναι συνδεδεμένο
με τον τένοντα του εν τω βάθει καμπτήρα μυ των δακτύλων του
χεριού που βρίσκεται στο δείκτη. Με την κίνηση, επομένως, της
έκτασης του δείκτη με το τράβηγμα της 3ης φάλαγγάς του, λόγω
της σύνδεσης του μέσου νεύρου με το συνδετικό ιστό, παρα-
τηρείται και έκταση-έλκυση του ίδιου το νεύρου.
Ο έλεγχος αυτός προκαλεί δυσφορία στον ασθενή, ο οποίος
συχνότερα παραπονιέται για συμπτώματα, όπως πολύ έντονο
πόνο και μυαλγία και τα οποία επιδεινώνονται όσο περισσό-

Εικόνα 3: Έλεγχος συμπίεσης του καρπού 
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τερο ο δείκτης διατηρείται στη θέση αυτή. Υπάρχει επίσης, πι-
θανότητα να εμφανιστεί αντανακλαστικός πόνος από τον καρ-
πιαίο σωλήνα στον στρογγυλό πρηνιστή μυ, ο οποίος υπάρχει
πιθανότητα να παραμείνει και μετά το πέρας του ελέγχου (Ra-
udino, 2000; LaBan et al, 1989).

Σημάδι Froment (Froment's Sign)

Η εξέταση αυτή ελέγχει τη λειτουργία του ωλένιου νεύρου και
ειδικότερα τη δράση των προσαγωγών μυών του αντίχειρα.
Πήρε το όνομά της από τον Jules Froment.
Για τη διενέργεια της εξέτασης, ζητείται από τον ασθενή να κρα-
τήσει ένα αντικείμενο, συνήθως ένα κομμάτι χαρτί, μεταξύ του
αντίχειρα και του δείκτη. Στη συνέχεια, ο εξεταστής απομακρύ-
νει το χαρτί τραβώντας το. Ένα υγιές άτομο είναι ικανό να κρα-
τήσει το χαρτί, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, όταν του το
απομακρύνουν. Αντίθετα, ένα άτομο που πάσχει από παράλυση
του ωλένιου νεύρου θα εκδηλώσει σημαντική δυσκολία στο να
συγκρατήσει το χαρτί και θα αντιδράσει κάμπτοντας των μακρύ
καμπτήρα μυ του αντίχειρα (εικ. 4). Στην κλινική πράξη η αντί-
δραση αυτή εκδηλώνεται κυρίως σαν κάμψη, και όχι έκταση
που κανονικά θα έπρεπε, της τελικής φάλαγγας του αντίχειρα.
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι ο μακρύς
καμπτήρας μυς του αντίχειρα κανονικά νευρώνεται από τον
οπίσθιο μεσόστεο κλάδο του μέσου νεύρου. Επίσης, ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται στο ότι ο οπίσθιος μεσόστεος κλά-
δος του μέσου νεύρου αποκολλάται πιο άμεσα από τον καρπό
όταν πρόκειται να εκτιμηθούν αμυχές κοντά στον καρπό
(Magee, 2007).

Σημάδι Jeanne (Jeanne’s Sign)
Το σημάδι αυτό παρατηρείται κατά τη διάρκεια της διενέργειας
του σημαδιού Froment. Ταυτόχρονα με την κάμψη της τελικής
φάλαγγας του αντίχειρα μπορεί να παρατηρηθεί και υπερέ-
κταση της μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα (εικ.
5). Η υπερέκταση αυτή λαμβάνεται ως θετικό σημάδι Jeanne.
Εάν και οι δύο προαναφερθέντες έλεγχοι είναι θετικοί αποτε-
λούν ένδειξη της ύπαρξης παράλυσης του ωλένιου νεύρου
(Magee, 2007; Kasch & Nickerson, 2001).

Σημάδι Wartenberg (Wartenberg’s Sign)
Το αξιολογητικό αυτό κριτήριο πήρε το όνομα του από τον Αμε-
ρικάνο νευρολόγο R. Wartenberg (1887-1956), ο οποίος γεν-
νήθηκε στη Γερμανία και δούλεψε κυρίως στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής.
Πέρα από το σημάδι Wartenberg, το όνομα του έχει δοθεί και
σε ασθένεια, της οποίας τα συμπτώματα είναι μούδιασμα και
πόνος στην παλάμη, η οποία νευρώνεται από τον επιφανειακό
κλάδο του κερκιδικού νεύρου.

Το σημάδι του Wartenberg περιλαμβάνει τα εξής συμπτώματα:
α) Μειωμένη απαγωγή του αντίχειρα σε παράλυση του μέσου
νεύρου. Αναφέρεται και ως σημάδι προσευχής του Warten-
berg. Κατά τη διαδικασία αυτή ζητείται από τον ασθενή να κρα-
τήσει τις παλάμες του μακριά μπροστά από το πρόσωπό του με
τους δείκτες ενωμένους και τους αντίχειρες πλήρως εκτεταμέ-
νους. Εάν ο ασθενής πάσχει από παράλυση του μέσου νεύρου
ο κάθε αντίχειρας δεν έχει την ικανότητα να αγγίξει τον αντί-
στοιχο στο αντίθετο χέρι.
β) Το μικρό δάκτυλο βρίσκεται σε θέση απαγωγής όταν υπάρχει
παράλυση του ωλένιου νεύρου. Ο ασθενής τοποθετεί τις παλά-
μες του πάνω σε τραπέζι έχοντας τα δάχτυλα σε απαγωγή. Το
σημάδι είναι θετικό αν ο ασθενής είναι ανίκανος να προσάγει
το μικρό δάχτυλο (εικ. 6).
γ) Πυραμιδικό σημάδι του άνω άκρου. Η κάμψη των δακτύλων
όταν εφαρμόζεται αντίσταση προκαλεί κάμψη και προβολή αν-
τίστασης από τον αντίχειρα της πλευράς στην οποία παρατηρεί-
ται η βλάβη του νεύρου.

Εικόνα 4: Σημάδι Froment

Εικόνα 6: Ανικανότητα προσαγωγής του μικρού δακτύλου

Εικόνα 5: Σημάδι Jeanne’s
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Έλεγχος αντανακλαστικών (Reflex testing)
Παρόλο που είναι δυνατό να προκληθούν αντανακλαστικά από
τους τένοντες που διασχίζουν τον καρπό, συνήθως αυτή η μέ-
θοδος δε χρησιμοποιείται. Πραγματικά, κανένα από τα αντανα-
κλαστικά των τενόντων που βρίσκονται στον πήχη, τον καρπό
και την παλάμη δε χρησιμοποιούνται κατά την κλασική κλινική
εξέταση. Το μοναδικό αντανακλαστικό που μερικές φορές χρη-
σιμοποιείται στο χέρι είναι το αντανακλαστικό Hoffman. Το αν-
τανακλαστικό αυτό εμφανίζεται μόνο σε παθολογικές
καταστάσεις και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις στις οποίες ο
εξεταστής υποψιάζεται ότι υπάρχει κάκωση σε κάποιον ανώ-
τερο κινητικό νευρώνα. Κατά την πρόκληση του αντανακλαστι-
κού ο εξεταστής «τινάζει» ελαφρά την τελική φάλαγγα του
δείκτη, του μεσαίου δάκτυλου ή του παράμεσου. Θετικό θεω-
ρείται το αντανακλαστικό εάν παρατηρηθεί αντανακλαστική
κάμψη την ακραίας φάλαγγας του αντίχειρα ή κάποιου από τα
δάκτυλα τα οποία δε χρησιμοποίησε ο εξεταστής (Magee,
2007).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Εύρος τροχιάς είναι το σύνολο των διαδοχικών σημείων από
τα οποία περνάει το κινούμενο οστό της άρθρωσης κατά την
εκτέλεση κίνησης από την άρθρωση αυτή. Διακρίνουμε το πα-
θητικό και ενεργητικό εύρος τροχιάς:
Ενεργητικό εύρος τροχιάς είναι αυτό στο οποίο μπορεί να κι-
νηθεί μια άρθρωση μόνο με τη βοήθεια της μυϊκής σύσπασης
κάποιων μυών της.
Παθητικό εύρος τροχιάς είναι αυτό στο οποίο η άρθρωση κι-
νείται με τη βοήθεια εξωτερικής παρέμβασης και φτάνει στα
όρια της κίνησης που μπορεί να εκτελέσει.
Παράγοντες που επηρεάζουν το εύρος κίνησης μιας άρθρωσης
είναι : α) το είδος της άρθρωσης, β) η μορφή των αρθρικών
επιφανειών, γ) η ηλικία, δ) το φύλο, ε) η ελαστικότητα των
μυών της άρθρωσης και στ) τα περιαρθρικά στοιχεία (Trombly,
1995).
Κατά τη μέτρηση του εύρους κίνησης, ο Εργοθεραπευτής θα
πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το φυσιολογικό μέσο όρο των
τιμών του εύρους τροχιάς, την κατασκευή και τη λειτουργία της
άρθρωσης, τη θέση του ίδιου και του ασθενή κατά τη μέτρηση,
και τα επίπεδα και τους άξονες στα οποία κινείται η συγκεκρι-
μένη άρθρωση. Ο θεραπευτής θα πρέπει να είναι εξειδικευμέ-
νος στη σωστή τοποθέτηση και σταθεροποίηση για τη μέτρηση,
ψηλάφηση, ευθυγράμμιση και χρήση του γωνιομέτρου. Για πιο
αξιόπιστα αποτελέσματα ο ίδιος θεραπευτής θα πρέπει να κάνει
την αξιολόγηση και τις επαναξιολογήσεις την ίδια ώρα της ημέ-
ρας, χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο και το ίδιο πρωτόκολλο
αξιολόγησης (Pedretti, 2001).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Η μυϊκή ισχύς μπορεί να αξιολογηθεί με διάφορους τρόπους.
Η πιο ακριβής μέθοδος είναι το τεστ για μεμονωμένους μυς. Σε
αυτή τη διαδικασία, ο μυς απομονώνεται προσεκτικά, μέσω κα-
τάλληλης τοποθέτησης και σταθεροποίησης και στη συνέχεια

γίνεται η μέτρηση. Αυτή η μέθοδος έχει περιγραφθεί από τους
Kendal και McCreary (1983) και τους Cole, Furness και Twomey
(1988). Μια άλλη και ίσως η πιο γνωστή μέθοδος, είναι η μέ-
τρηση της μυϊκής ισχύος με εκτίμηση της δύναμης μιας ομάδας
μυών, οι οποίοι εκτελούν συγκεκριμένες κινήσεις στην άρ-
θρωση. Αυτό το τεστ περιγράφθηκε από τους Daniels και Wor-
thingham (1986) και τους Hislop και Montgomery (1995)
(Pedretti, 2001).
Η αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος του άνω άκρου συνήθως γί-
νεται κατά τη φάση αποκατάστασης (Kasch & Nickerson, 2001).
Έλεγχος της δύναμης της λαβής (Grip strength test)
Ο έλεγχος της δύναμης λαβής (Grip strength test) χρησιμοποι-
είται ως ένας τρόπος ελέγχου της δύναμης του χεριού. Επίσης,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη μέτρηση της κούρα-
σης, ιδιαίτερα αν ζητηθεί από τους ασθενείς να διατηρήσουν
τη σύσφιξη της λαβής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπο-
ρεί ακόμα να χρησιμεύσει για να παραβλεφθεί κάποια από-
κλιση από τη φυσιολογική λειτουργία του χεριού, ιδιαίτερα σε
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Δεδομένου ότι η παραπάνω ανα-
φερόμενη λαβή εμπλέκει τη δράση ενός μεγάλου αριθμού αρ-
θρώσεων, μυών και νεύρων, ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί
ευαίσθητη μέθοδο για τη διάγνωση προβλημάτων σε συγκε-
κριμένους μύες ή νεύρα. Για το λόγο αυτό, είναι διαθέσιμα
πλέον δυναμόμετρα τα οποία παρέχουν πιο συγκεκριμένες πλη-
ροφορίες από ότι μια απλή σύσφιξη της λαβής (Radomski &
Trombly Latham, 2007).
Μια σταθμισμένη κλίμακα με δυναμόμετρο απαιτείται για την
αξιολόγηση της δύναμης λαβής. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης
ο ασθενής βρίσκεται συνήθως καθισμένος, έχει το βραχίονα
κοντά στο σώμα, τον αγκώνα σε γωνία 90ο και τον πήχη και
τον καρπό σε ουδέτερη θέση (εικ. 7). Η δύναμη σύσφιξης της
λαβής ποικίλει, ανάλογα με τη θέση του αγκώνα και επομένως
αυτή είναι απαραίτητο να διατηρείται σταθερή έτσι ώστε τα
αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Συνηθίζεται ο εξεταστής να
κάνει επίδειξη της εξέτασης στον ασθενή και στη συνέχεια αυτός
να την επαναλαμβάνει. Από τον ασθενή ζητείται να συμπιέσει
το δυναμόμετρο όσο πιο δυνατά μπορεί.

Εικόνα 7: Μέτρηση δύναμης λαβής με τη χρήση δυναμόμετρου
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Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 2 έως 3 φορές με το κάθε χέρι,
με ενδιάμεσα διαλλείματα δύο-τριών λεπτών. Το μη τραυματι-
σμένο χέρι χρησιμοποιείται για σύγκριση. Το δυναμόμετρο
πρέπει να υποβαστάζεται ελαφρά από τον εξεταστή για να απο-
φευχθεί τυχαία πτώση του εργαλείου. Το αποτέλεσμα της εξέ-
τασης είναι ο μέσος όρος αυτών των προσπαθειών. Το
αποτέλεσμα καταγράφεται και στη συνέχεια συγκρίνεται είτε με
αυτό του αντίθετου χεριού, είτε με τιμές από πίνακες στους
οποίους υπάρχουν τα φυσιολογικά όρια των τιμών, ανάλογα
με το φύλο, την ηλικία, τον τύπο σώματος κ.α. Με αυτόν τον
τρόπο ελέγχεται αν ο ασθενής παρουσιάζει σημαντική απόκλιση
(Kasch & Nickerson, 2001; Radomski & Trombly Latham, 2007).
Όπως σε κάθε μέτρηση έτσι και σε αυτή υπάρχουν διάφοροι
περιορισμοί. Βασική παράμετρο αποτελεί η ακρίβεια του δυ-
ναμόμετρου. Σε κάθε μέτρηση λοιπόν, είναι απαραίτητο να λαμ-
βάνεται υπόψη το σφάλμα του εκάστοτε δυναμόμετρου. Για
παράδειγμα, εάν η τιμή που προκύπτει είναι 50 λίβρες και η
ακρίβεια του δυναμόμετρου + 5% τότε η πραγματική δύναμη
μπορεί να είναι από 47,5 έως 52,5 λίβρες. Επομένως, δεν
έχουμε ακριβές αποτέλεσμα, αλλά εύρος τιμών. Για να θεωρη-
θεί μια τιμή μη φυσιολογική είναι απαραίτητο να έχει τυπική
απόκλιση +3 από την προτεινόμενη φυσιολογική τιμή και/ή να
συνοδεύεται από λειτουργική δυσλειτουργία. Για παράδειγμα,
άνδρας σαράντα ετών μετά από εξέταση για την δύναμη σύσφι-
ξης της λαβής προκύπτει ότι έχει τιμή 50 λίβρες. Η φυσιολογική
τιμή από τους πίνακες προκύπτει ότι είναι 117 λίβρες, επομένως
ο ασθενής έχει 67 λίβρες λιγότερες από τη φυσιολογική τιμή.
Η τυπική απόκλιση προκύπτει ότι είναι 3.2, επομένως η από-
κλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική και επομένως ο ασθενής χρει-
άζεται περαιτέρω εξέταση (Radomski & Trombly Latham, 2007).

Έλεγχος της δύναμης τσιμπήματος 
(Pinch strength test) 
Επίσης, η δύναμη πίεσης (τσιμπήματος) που ασκούν τα δάκτυλα
πρέπει να αξιολογηθεί, με έναν μετρητή τσιμπήματος. Ο έλεγχος
αυτός είναι αντίστοιχος με αυτόν της σύσφιξης λαβής, αλλά
χρησιμοποιούνται μόνο 2 ή 3 δάχτυλα, αντί για όλη τη γροθιά,
και ειδικά δυναμόμετρα (εικ. 8Α) με τα οποία ελέγχεται η δύ-
ναμη του τσιμπήματος Ο μετρητής που φτιάχτηκε από την B &
L Engineering βρέθηκε ότι είναι ο πιο ακριβής.
Συνήθως, ελέγχονται τρεις διαφορετικοί τύποι «τσιμπήματος»
λόγω της καθημερινής χρήσης τους στη διενέργεια διαφόρων
κινήσεων κατά τις επαγγελματικές ή μη δραστηριότητες (Kasch
& Nickerson, 2001; Radomski & Trombly Latham, 2007).

Τσίμπημα στην άκρη (Tip Pinch) 
Ο ασθενής «τσιμπά» τις άκρες του ειδικού δυναμόμετρου είτε
με τις άκρες του αντίχειρα και του δείκτη (εικ. 8Β), είτε με μεταξύ
του αντίχειρα και του δείκτη μαζί με το μεσαίο δάκτυλο. Από
τον ασθενή ζητείται να «τσιμπήσει» με όση περισσότερη δύ-
ναμη μπορεί. Η εξέταση επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με εν-
διάμεσα διαλείμματα, και καταγράφεται ο μέσος όρος
(Radomski & Trombly Latham, 2007).

Πλευρικό τσίμπημα (Lateral Pinch) 
Ο ασθενής «τσιμπά» το δυναμόμετρο με τον αντίχειρα και την
πλευρική επιφάνεια του δείκτη (εικ. 8C) Η διαδικασία είναι
ακριβώς ίδια με το προηγούμενο «τσίμπημα» και με τον ίδιο
τρόπο λαμβάνεται το αποτέλεσμα. (Radomski, Trombly Latham
2007).

Παλαμιαίο τσίμπημα 
(Palmar Pinch: Three-Jaw Chuck) 
Ο ασθενής «τσιμπά» το δυναμόμετρο με την εσωτερική επιφά-
νεια του αντίχειρα και τις εσωτερικές επιφάνειες του δείκτη και
του μεσαίου δακτύλου (εικ. 8D).  Και σε αυτή την εξέταση ακο-
λουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία με τα προηγούμενα «τσιμ-
πήματα».
Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων ακολουθείται ακριβώς η
ίδια διαδικασία με αυτή που προαναφέρθηκε για τον έλεγχο
της δύναμης σύσφιξης της γροθιάς (Radomski & Trombly La-
tham, 2007).

 

Συνεχίζεται…

Εικόνα 8: (Α) Δυναμόμετρο ελέγχου δύναμης τσιμπήματος,
(Β) Τσίμπημα στην άκρη, (C) Πλευρικό τσίμπημα, 

(D) Παλαμιαίο τσίμπημα
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