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Εισαγωγή
Τα κατάγματα του σκαφοειδόυς είναι τραυματισμοί που 
απαιτούν υψηλό δείκτη υποψίας, καθώς είναι δύσκολη η 
διάγνωση τους. Συνήθως, οφείλονται σε βίαιη υπερέκταση του 
καρπού και εκδηλώνονται με πόνο και οίδημα του καρπού, πιο 
συγκεκριμένα στην περιοχή της ανατομική ταμβακοθήκη. Από 
την άλλη, τα κατάγματα αστραγάλου είναι πιο σπάνια και 
οφείλονται σε τραυματισμούς υψηλής ενέργειας. Στην κλινική 
εξέταση εκδηλώνονται με πόνο και οίδημα, ενώ πολύ συχνά 
τους αποδίδεται η εσφαλμένη διάγνωση του διαστρέμματος.

Παρουσίαση περιστατικού
Ασθενής 33 ετών, ανήρ, προσήλθε περιπατητικός στα επείγοντα 
μετά από ήπια κάκωση χαμηλής ενέργειας. Κλινικά παρουσίασε 
ευαισθησία αριστεράς πηχεοκαρπικής και ήπιο οίδημα 
αριστερής ποδοκνημικής. Δεν είχε περιορισμό κινητικότητας και 
μπορούσε να φορτίσει πλήρως το αριστερό κάτω άκρο.  
Ακτινολογικά δεν απεικονίστηκε, αρχικά, γραμμή κατάγματος 
σε κανένα από τα δυο οστά, πάρα μόνον ασβεστώσεις 
αστραγάλου. Του έγινε σύσταση να προσέλθει ξανά στα 
εξωτερικά ιατρεία σε περίπτωση κλινικής επιδείνωσης, αλλά 
μεσολάβησε η πανδημία Covid-19. Έφυγε περιπατητικός. 

Αντιμετώπιση
Ο ασθενής επανεμφανίστηκε 2 μήνες αργότερα έχοντας 
μαγνητικές τομογραφίες πηχεοκαρπικής και ποδοκνημικής 
από άλλο ιατρικό κέντρο. Κλινικά συνεχιστήκαν τα 
ενοχλήματά, με ευαισθησία και περιορισμό του εύρους 
κίνησης, ειδικά στην ραχιαία έκταση του χεριού . Η 
μαγνητική επιβεβαίωσε τόσο το κάταγμα μεσότητας 
σκαφοειδούς ,με δημιουργία οστεονέκρωσης κεντρικά της 
καταγματικής γραμμής, όσο και το κάταγμα αστράγαλου σε 
πώρωση. Από το ιστορικό του ασθενούς έγινε σαφές ότι ο 
ασθενής συνέχισε την δραστηριότητα και εργασία του και 
σταδιακά σε 6 εβδομάδες περιορίστηκε το εύρος κίνησης 
στην πηχεοκαρπική και αυξήθηκε το οίδημα της 
ποδοκνημικής. Αυτοί ήταν και οι λόγοι που αναζήτησε 
περαιτέρω ιατρική βοήθεια.  

Συμπέρασμα
Τα οστάρια του σκαφοειδόυς στην άκρα χείρα και του 

αστραγάλου παρουσιάζουν ιδιαίτερη αιμάτωση αλλά και σε 
κακώσεις χαμηλής ενέργειας συχνά διαφεύγουν της αρχικής 
διάγνωσης. Χρειάζεται επιμελή κλινική εξέταση και ακόμα 

σε ήπια ευαισθησία είναι σημαντικό να τοποθετηθεί 
νάρθηκας, να ενημερωθεί ο ασθενής και να υπάρξει σε 7 -10 

μέρες νέα επανεξέταση. Σε περίπτωση αμφιβολίας να 
συστήνεται μαγνητική ή αξονική τομογραφία. 

Εικόνα 1, αρχική ακτινογραφία αριστερής πηχεοκαρπικής 

Εικόνα 2, αρχική ακτινογραφία αριστερού αστραγάλου 

Εικόνα 3, MRI αριστερής πηχεοκαρπικής 3 μήνες 
μετατραυματικά Εικόνα 4, MRI αριστερού αστραγάλου 3 μήνες 

μετατραυματικά 
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