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Σκοπός
Η εκδήλωση οξέος συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα είναι εξαιρετικά σπάνια. Αναφέρουμε την
περίπτωση επασβεστωμένης οζώδους μάζας του καρπού που προκάλεσε τέτοια κλινική εικόνα.
Διαφορική διάγνωση έπρεπε να γίνει κυρίως από σηπτική και ουρική αρθρίτιδα1. Ανάλογες
μεμονωμένες περιπτώσεις, των οποίων η αντιμετώπιση άλλοτε ήταν συντηρητική2 και άλλοτε
χειρουργική1,3,4,5, αναφέρονται ελάχιστες στη βιβλιογραφία.

Υλικό και μέθοδος
Ασθενής 52 ετών, καθηγήτρια πιάνου, προσήλθε με οξύ πόνο δεξιού καρπού και αιμωδίες
κατανομής μέσου νεύρου, χωρίς ιστορικό τραυματισμού. Υπήρχε εντοπισμένο επώδυνο οίδημα
στην παλαμιαία επιφάνεια του καρπού, αδυναμία συλλήψεως και θετική δοκιμασία Phalen. Τα
επίπεδα ασβεστίου, φωσφόρου και ουρικού οξέος στο αίμα ήταν φυσιολογικά, όπως και ο αριθμός
και τύπος των λευκών αιμοσφαιρίων ενώ η ΤΚΕ ήταν 53mm/1η ώρα. Σε απλές ακτινογραφίες
απεικονιζόταν μία μεγάλη επασβεστωμένη μάζα προσθίως της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης. Η
ασθενής αρνήθηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με
παλαμιαίο νάρθηκα και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.

Αποτέλεσμα
Η ένταση των συμπτωμάτων άρχισε να υποχωρεί σε 10 ημέρες. Ένα μήνα μετά η ασθενής ήταν
εντελώς ασυμπτωματική, σε απλές ακτινογραφίες η βλάβη είχε εξαφανιστεί πλήρως, ενώ σε
μαγνητική τομογραφία που διενεργήθηκε περιγράφεται εικόνα τενοντίτιδας μακρού καμπτήρα του
αντίχειρα. Το ηλεκτρομυογράφημα ήταν φυσιολογικό. Δεν υπήρξε υποτροπή της παραπάνω
παθολογικής κατάστασης στην πενταετία που ακολούθησε.

Συμπέρασμα
Εναποθέσεις οξαλικού και φωσφορικού ασβεστίου στον καρπό και την άκρα χείρα συμβαίνουν
σπανιότερα από ότι στον ώμο1,6 και ακόμη σπανιότερα εκδηλώνονται με εικόνα οξέος συνδρόμου
καρπιαίου σωλήνα. Είναι συνήθως ιδιοπαθείς4, ενώ εφόσον αποκλεισθεί μόλυνση, η συντηρητική
θεραπεία με ακινητοποίηση και αντιφλεγμονώδη φάρμακα επιτυγχάνει ύφεση των συμπτωμάτων
σε λιγότερο από 3 εβδομάδες4.
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