
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 

 

Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένας οστεοϊνώδης χώρος ο οποίος σχηματίζεται από τα 

οστά του καρπού και τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Διαμέσου του καρπιαίου σωλήνα 

διέρχονται το μέσο νεύρο και όλοι οι τένοντες των επιπολής και εν τω βάθει 

καμπτήρων  των δαχτύλων, ο μακρός καμπτήρας του αντίχειρα και η μέση αρτηρία 

Η πάθηση οφείλεται σε στένωση του χώρου λόγω φλεγμονής των τενόντων και 

διόγκωσης από υπέρχρηση τους. Η στένωση αυτή προκαλεί συμπίεση στο μέσο 

νεύρο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαταραχή της αγωγιμότητας του. Σε χρόνιες 

καταστάσεις χωρίς παρέμβαση το μέσο νεύρο παρουσιάζει ενδονευρική ίνωση και 

μόνιμη λειτουργική βλάβη. 

Επιδημιολογικά είναι η πιο συχνή πάθηση του μέσου νεύρου, είναι συχνότερη σε 

γυναίκες και το ηλικιακό εύρος στο οποίο εμφανίζεται είναι μεταξύ 45 με 60 ετών.  

Η συμπτωματολογία στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι πόνος και αδυναμία 

στην παλαμιαία επιφάνια του αντίχειρα, του δείκτη και το μέσου δαχτύλου. Επίσης 

εμφανίζεται αίσθημα μουδιάσματος στην περιοχή όχι όμως στην κατανομή του 

αντίχειρα καθώς η αισθητική του νεύρωση γίνεται από πιο ψηλό σημείο. Τα 

συμπτώματα αυξάνονται κατά την διάρκεια της νύχτας.  

Οι παράγοντες που οδηγούν στο σύνδρομο αυτό μπορεί να διακριθούν σε ενδογενείς 

και εξωγενείς. Ενδογενείς θεωρούνται οι ανατομικές ανωμαλίες στην περιοχή και η 

υπερτοφία των ελμινθοειδών μυών του καρπού. Επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο 

εμφάνισης παρουσιάζουν άτομα με ορμονικές διαταραχές όπως διαβήτη, 

υπερθυρεοειδισμό καθώς και έγκυες γυναίκες ή φλεγμονώδεις παθήσεις όπως 

ρευματοπάθειες. Εξωγενείς παράγοντες θεωρούμε την υπερκόπωση των καμπτήρων 

μυών, την λάθος εμβιομηχανική του καρπού σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες, 

κάποιο τραύμα ή κάταγμα ή ακόμα και πίεση από νάρθηκα.  

Για την αξιολόγηση του συνδρόμου γίνονται κλινικές δοκιμασίες για έλεγχο της 

μυϊκής ακεραιότητας (ατροφία) και της μυϊκής δύναμης (κλίμακα Οξφόρδης). Επίσης 

συστήνονται ηλεκτρομυογράφημα (νευρική αγωγιμότητα), υπέρηχος, μαγνητική 

τομογραφία. Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων εφαρμόζεται 

από επαγγελματίες υγείας το ερωτηματολόγιο Boston στο οποίο ο ασθενής καλείται 

να εκτελέσει λειτουργικές δραστηριότητες. (Boston Carpal Tunnel Syndrome 

Questionnaire - BCTQ)  

Οι παθήσεις με τις οποίες μπορεί να μπερδευτεί ένα σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 

είναι η καρπομετακάρπια αρθρίτιδα του αντίχειρα, μια αυχενική ριζοπάθεια 

επιπέδου Α6, η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain, η παγίδευση του μέσου νεύρου σε 

ανώτερα επίπεδα και το σύνδρομο Raynaud.  

Η πάθηση σε αρχικά στάδια θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με 

φυσικοθεραπεία εφαρμόζοντας αρθρικές τεχνικές κινητοποίησης του καρπού, 



νευροκινητοποιήσεις μέσου νεύρου, κινητοποιήσεις μαλακών ιστών, τεχνικές 

μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης. Επίσης προτείνεται η εφαρμογή νάρθηκα για 

αποφυγή κάμψης του καρπού, ενέσεις κορτικοστεοειδών και σε τελικά στάδια 

ενδοσκοπικές παρεμβάσεις ή ανοιχτές επεμβάσεις.  
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