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Η χειρουργική επέμβαση διενεργήθηκε με τοπική αναισθησία (Xylocaine 1%, 
Adredaline 1:100:000), χωρίς χρήση tourniquet (τεχνική WALANT). 
Προσπελάθηκε πρώτα η κατάφυση του εν τω βάθει καμπτήρα, η οποία 
βρέθηκε ακέραιη. 
Στη συνέχεια, έγινε διάνοιξη του Α1 pulley με επιμήκη δερματική τομή, όπου 
επιβεβαιώθηκε η ακεραιότητα του τένοντα περιφερικά. 
Η τομή επεκτάθηκε προς τον καρπιαίο σωλήνα, όπου βρέθηκε η ρήξη κεντρικά 
της κατάφυσης του ελμινθοειδούς και ακριβώς κάτωθεν του επιπολής
αρτηριακού τόξου. 
Η αναστόμωση έγινε με ράμμα Prolene 3-0 (modified Kessler) και η συρραφή 
συμπληρώθηκε με κυκλοτερή ραφή με Nylon 4-0.

Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός άνδρα 60 ετών, που κατά τη 
διάρκεια έλξης μεγάλου βάρους ένιωσε ένα επώδυνο <<κλικ>> στην 
άκρα χείρα και στη συνέχεια αντιλήφθηκε αδυναμία ενεργητικής 
κάμψης του μικρού δακτύλου. Κατά την κλινική εξέταση, 
επιβεβαιώθηκε η αδυναμία ενεργητικής κάμψης της άπω 
φαλαγγοφαλαγγικής. Το δάκτυλο δεν παρουσίαζε οίδημα ή 
ιδιαίτερη ευαισθησία, ενώ υπήρχε μέτρια ευαισθησία στην περιοχή 
του Α1 pulley και στην μεσοπαλαμική περιοχή.



Παρά τη σπανιότητά της, αυτόματη ενδοτενόντια ρήξη ενός τένοντα του χεριού μπορεί να συμβεί. 
Η κλινική εξέταση μπορεί να θέσει υποψία μιας τέτοιας ρήξης, καθώς τα συμπτώματα του ασθενούς εντοπίζονται κυρίως στην παλάμη, σε 
αντίθεση με την αποσπαστική ρήξη, στην οποία η ευαισθησία εντοπίζεται στην περιοχή των pulleys.
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Η συντριπτική πλειοψηφία των κλειστών ρήξεων του εν τω βάθει καμπτήρα γίνεται στην κατάφυσή 
του στη βάση της άπω φάλαγγας.
Έχουν αναφερθεί μερικές δεκάδες περιπτώσεων αυτόματης ρήξης στην Ζώνη ΙΙΙ (εγγύς της 
πρόσφυσης του ελμινθοειδούς), και οι περισσότερες από αυτές αφορούν στο μικρό δάκτυλο. 
Η αιτιολογία είναι άγνωστη, αλλά έχουν ενοχοποιηθεί τόσο ενδογενείς παράγοντες (μυκώδης
εκφύλιση, ασβεστοποίηση, γενετικοί) όσο και εξωγενείς (αρθρίτιδα οσταρίων καρπού, 
ψευδάρθρωση άγκιστρου αγκιστρωτού, επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί). 
Ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε παράγοντες κινδύνου για αυτόματη ρήξη τενόντων (αυτοάνοσα
νοσήματα, φαρμακευτική αγωγή). 
Οι ρήξεις αυτές γίνονται συνήθως μετά από ισχυρή έλξη, αλλά μπορεί να συμβούν και σε ηρεμία. 
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