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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα κερκιδοκαρπικά εξαρθρήματα –κατάγματα είναι σχετικά σπάνια ενώ ταυτάχρονα υπάρχει 
σύγχυση ως προς τον ορίσμό τους. Βιβλιογραφικά τα απλά κερκιδοκαρπικά εξαρθρήματα είναι 

αρκετά σπάνια ενώ τα κερκιδοκαρπικά εξαρθρήματα με συνοδό κάταγμα της στυλοειδούς
απόφυσης της κερκίδας είναι πολύ πιο συχνά

ΣΚΟΠΟΣ

AA 117

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση του κατάγματος- εξαρθρήματος της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης έγινε στην 
προκειμένη περίπτωση με εξωτερική οστεοσύνθεση και τοποθέτηση k/w με απώτερο 

σκοπό την μετέπειτα τελική αντιμετώπιση 
του εξαρθρήματος με αρθροτομή παλαμιαία και  ραχιαία και συρραφή 

συνδεσμόθυλακικών στοιχείων. Εν τελει αποφασίστει η παραμονή της εξωτερικής 
σταθεροποίησης για 8 εβδομάδες. Μετά το πέρας των  εβδομάδων  αφαιρέθηκαν όλα τα 

υλικά και έγινε έναρξη φυσιοθεραπειών

Παρουσίαση της χειρουργικής αντιμετώπισης και των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων 
ενός περιστατικού μετά από τροχαίο ατύχημα με ανοικτό κάταγμα-εξάρθρημα

κερδιδοκαρπικής άρθρωσης με συνοδό πάρεση του μέσου και του ωλένιου νεύρου και 
σύστοιχο κάταγμα του μηριαίου οστού.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

AA 117
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Με το πέρας έξι μηνών ο ασθενής εμφανίζεται χωρίς καμία νευρολογική διαταραχή, με 
πλήρη αισθητικότητα και κινητικότητα του ωλενίου και του μέσου νεύρου και χωρίς να 
αναφέρει έντονο πόνο (VAS 1-2).
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