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 Σκοπός: Διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης ωλένιου άλγους καρπού, σε 
αθλητές αντισφαίρισης.

 Υλικό & Μέθοδος: Στην μελέτη μας έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
μέσω αναζήτησης στις βιβλιογραφικές βάσεις Pub med, Scopus και CINAHL, 
επιστημονικών άρθρων που σχετίζονται με την εμφάνιση ωλένιου άλγους του 
καρπού σε αθλητές αντισφαίρισης και δημοσιεύτηκαν την χρονική περίοδο 1980-
2019. Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν άρθρα που παρείχαν πληροφορίες σχετικά με 
τα δημογραφικά δεδομένα των αθλητών, τις ώρες προπόνησης εβδομαδιαίως, τα 
έτη ενασχόλησης με το άθλημα και την εμφάνιση ωλένιου άλγους του καρπού. 
Έγινε συσχέτιση της εμφάνισης ωλένιου άλγους του καρπού με τα δημογραφικά 
δεδομένα, τις ώρες προπόνησης και τα έτη ενασχόλησης. Αναλύθηκαν τα αίτια του 
ωλένιου άλγους του καρπού. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε 
με το στατιστικό πρόγραμμα STATA 8.0. και τέθηκε επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας p&lt;0.05.



 Αποτελέσματα: Στην διεθνή βιβλιογραφία βρέθηκαν 32 άρθρα σχετικά με την 

εμφάνιση ωλένιου άλγους του καρπού σε αθλητές αντισφαίρισης. Από αυτά 

μόνο τα 21 άρθρα πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στην μελέτη. Σε σύνολο 319 

ασθενών που συμμετείχαν στις μελέτες καταγράφηκαν τα εξής αίτια ωλένιου

άλγους του καρπού: 185 ασθενείς με τενοντίτιδα ωλένιου εκτείνοντα τον 

καρπό, 24 ασθενείς με ρήξη του ωλένιου εκτείνοντα τον καρπό, 52 ασθενείς με 

τραυματικό εξάρθρημα (αστάθεια) του ωλένιου εκτείνοντα τον καρπό, 35 

ασθενείς με ρήξη τρίγωνου χόνδρου, 12 ασθενείς με τενοντοελυτρίτιδα του 

ωλένιου καμπτήρα του καρπού, 5 ασθενείς με ρήξη του πυραμοειδομηνοειδούς

συνδέσμου, 4 ασθενείς με κάταγμα του άγκιστρου του αγκιστρωτού και 2 

ασθενείς με κάταγμα πυραμοειδούς. Το 68% των ασθενών ήταν άνδρες. Η 

συμπτωματολογία του ωλένιου άλγους του καρπού σχετίζεται με τις ώρες 

προπόνησης (Pearson correlation = 0.77, p=0.041, CI: 0.89-3.16), αλλά όχι με 

τα έτη ενασχόλησης με το άθλημα (Pearson correlation = 0.28, p=0.12).

 Συμπέρασμα: H συχνότερη αιτιολογία ωλένιου άλγους του καρπού είναι η 

βλάβη του ωλένιου εκτείνοντα τον καρπό και σχετίζεται με τις ώρες 

προπόνησης.


