
Κεφάλαιο 3

Ο πρηνισμός – υπτιασμός αποτελούν την κίνηση του αντιβρα-
χίου γύρω από τον επιμήκη άξονα στην οποία συμμετέχουν
δύο μηχανικά συνδεδεμένες αρθρώσεις:
• Η άνω κερκιδωλενική άρθρωση, η οποία ανατομικά περι-

γράφεται στην άρθρωση του αγκώνα.
• Η κάτω κερκιδωλενική άρθρωση η οποία ανατομικά πε-

ριγράφεται ξεχωριστά από την άρθρωση του καρπού.

Η αξονική στροφή του αντιβραχίου εισάγει τρεις βαθμούς
ελευθερίας στο αρθρικό σύμπλεγμα του καρπού.

Επομένως, το χέρι, το δραστικό άκρο του άνω άκρου,
δύναται να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση για τη σύλλη-
ψη ή στήριξη ενός αντικειμένου. Η ανατομική αυτή διάταξη
εξαλείφει την ανάγκη ύπαρξης μιας τριαξονικής σφαιροει-
δούς (τύπου σφαίρας κυπελλίου) διάρθρωσης στον καρπό,
λόγω της οποίας, όπως θα αναλυθεί μεταγενέστερα, θα ανέ-
κυπταν σημαντικές μηχανικές επιπλοκές.   

Η αξονική στροφή της κερκίδας είναι, επομένως, η μονα-
δική λογική και καλαίσθητη λύση, ακόμη και εάν προϋποθέ-
τει την παρουσία ενός δεύτερου οστού, της κερκίδας η οποία
δεν στηρίζει μόνο το χέρι αλλά στρέφεται γύρω από την ωλέ-
νη, χάριν των δύο κερκιδωλενικών αρθρώσεων.

Ο αρχιτεκτονικός αυτός σχεδιασμός του δεύτερου τμήμα-
τος των πρόσθιων και των οπίσθιων άκρων εμφανίστηκε 400
εκατομμύρια έτη πριν, όταν ορισμένα είδη ιχθύων εγκατέλει-
ψαν τη θάλασσα για τον εποικισμό της ξηράς και μεταμορ-
φώθηκαν στα τετράποδα αμφίβια, χάριν των μεταβολών των
πτερυγίων τους. Ο μακρινός θαλάσσιος πρόγονός μας, τα
Κροσσοπτερύγια είχαν ήδη την οστική αυτή διάταξη.
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Τα προαπαιτούμενα για τη μέτρηση του πρηνισμού  υπτιασμού

Ο πρηνισμός – υπτιασμός μελετώνται μόνο όταν ο αγκώνας βρίσκεται σε θέση κάμψης 90ο και σε επαφή
με το σώμα. Στην πραγματικότητα, όταν ο αγκώνας εκτείνεται το αντιβράχιο βρίσκεται στην ίδια ευθεία
με το βραχίονα και η αξονική στροφή του αντιβραχίου συνδυάζεται με την αξονική στροφή του βραχίονα
λόγω της αξονικής στροφής του ώμου.

Όταν ο αγκώνας κάμπτεται στις 90ο:
• Η θέση αναφοράς ή η διάμεση θέση ή η θέση της μηδενικής στροφής (Εικ. 1) ορίζεται ως η θέση

κατά την οποία ο αντίχειρας είναι προσανατολισμένος προς τα άνω. Η παλάμη είναι προσανατολισμένη
προς τα έσω και δεν παρατηρείται πρηνισμός ή υπτιασμός του βραχίονα. Το εύρος των κινήσεων του
πρηνισμού και του υπτιασμού μετρώνται από αυτή τη θέση.

• Η θέση του υπτιασμού επιτυγχάνεται (Εικ. 2) όταν η παλάμη είναι προσανατολισμένη προς τα άνω
και ο αντίχειρας προς τα έξω.

• Η θέση του πρηνισμού επιτυγχάνεται (Εικ. 3) όταν η παλάμη είναι προσανατολισμένη προς τα κάτω
και ο αντίχειρας προς τα έσω. Στην πραγματικότητα, σε κατά μέτωπο όψη του αντιβραχίου και του
χεριού, δηλ. κατά μήκος των συγγραμικών επιμήκων αξόνων τους:
– Το χέρι στη διάμεση θέση (Εικ. 4) βρίσκεται σε ένα κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο προς το οβε-

λιαίο επίπεδο συμμετρίας του σώματος.
– Το χέρι στη θέση του υπτιασμού (Εικ. 5) βρίσκεται σε ένα οριζόντιο επίπεδο και, επομένως, το

εύρος κίνησης του υπτιασμού είναι 90ο.
– Το χέρι στη θέση του πρηνισμού (Εικ. 6) δε φέρεται στο οριζόντιο επίπεδο και έτσι το εύρος κίνησης

του πρηνισμού είναι 85ο. (Θα δούμε μεταγενέστερα γιατί υπολείπεται των 90ο).

Επομένως, το ολικό εύρος του πρηνισμού – υπτιασμού, δηλ. χωρίς τη συνοδό στροφή του αντιβραχίου
είναι περίπου 180ο.

Όταν περιλαμβάνονται, επίσης, οι κινήσεις στροφής του ώμου, δηλ. με τον αγκώνα σε πλήρη έκτα-
ση, το ολικό εύρος του πρηνισμού – υπτιασμού είναι ως εξής:
• 360ο όταν το άνω άκρο αιωρείται προς τα κάτω κατακόρυφα κατά μήκος του σώματος
• 270ο όταν το άνω άκρο απάγεται στις 90ο

• 270ο όταν το άνω άκρο κάμπτεται στις 90ο

Λίγο μεγαλύτερο από 180ο όταν το άνω άκρο βρίσκεται κατακόρυφα σε πλήρη απαγωγη, επιβεβαιώνοντας
το γεγονός ότι όταν ο βραχίονας απάγεται στις 180ο η αξονική στροφή του ώμου είναι κυριολεκτικά μη-
δενική.
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Η χρησιμότητα του πρηνισμού  υπτιασμού

Από τους επτά βαθμούς ελευθερίας εγγενείς στην αρθρική άλυσο του άνω άκρου, από τον ώμο έως το
χέρι, ο πρηνισμός – υπτιασμός είναι από τους πιο σημαντικούς επειδή είναι αναντικατάστατος για τον
έλεγχο του προσανατολισμού του χεριού και επιτρέπει στο χέρι να καταλάβει τη βέλτιστη θέση για τη
σύλληψη ενός αντικειμένου το οποίο βρίσκεται εντός ενός σφαιρικού τομέα στο χώρο με κέντρο στον
ώμο και για τη μεταφορά του αντικειμένου αυτού στο στόμα. Επομένως, ο πρηνισμός – υπτιασμός είναι
αναντικατάστατος για την σίτιση του ατόμου. Επιτρέπει, επίσης, στο χέρι να φέρεται σε οποιοδήποτε
σημείο στο σώμα για προστασία ή προσωπική υγιεινή. Επιπρόσθετα, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε
όλες τις ενέργειες του χεριού, κυρίως κατά την εκτέλεση έργου. 

Χάριν των κινήσεων πρηνισμού – υπτιασμού, το χέρι (Εικ. 7) στηρίζει ένα δίσκο, συμπιέζει ένα αντικεί-
μενο προς τα κάτω ή ακουμπά σε ένα σταθερό αντικείμενο.

Επιτρέπει, επίσης, την περιστροφή ή στροφή ενός αντικειμένου το οποίο συλλαμβάνεται με το μέσο
της παλάμης και τους δακτύλους όπως κατά τη χρήση ενός κατσαβιδιού (Εικ. 8) όταν ο άξονας του ερ-
γαλείου συμπίπτει με τον άξονα του πρηνισμού – υπτιασμού. Εφόσον μια λαβή συλλαμβάνεται λοξά από
ολόκληρη την παλάμη (Εικ. 9), ο πρηνισμός – υπτιασμός μεταβάλουν τον προσανατολισμό του εργαλείου
ως αποτέλεσμα της κωνοειδούς στροφής. Η ασυμμετρία του χεριού επιτρέπει στη λαβή του εργαλείου
να βρίσκεται οπουδήποτε στο χώρο κατά μήκος ενός κωνικού τομέα κεντραρισμένου επί του άξονα του
πρηνισμού – υπτιασμού. Για το λόγο αυτό το σφυρί προσκρούει στον ήλο υπό οποιαδήποτε ελεγχόμενη
γωνία.

Η παρατήρηση αυτή αποτελεί παράδειγμα της μιας πλευράς του λειτουργικού ζεύγους του πρηνι-
σμού – υπτιασμού και της άρθρωσης του καρπού. Μια άλλη πλευρά αποτελεί η εξάρτηση της απαγωγής
– προσαγωγής του καρπού από τον πρηνισμό – υπτιασμό. Κατά τον πρηνισμό ή στη διάμεση θέση το
χέρι συνήθως αποκλίνει ωλένια σε μια προσπάθεια το δυναμικό τρίποδο της σύλληψης να ευθυγραμμιστεί
με τον άξονα του πρηνισμού – υπτιασμού. Στη θέση του υπτιασμού το χέρι αποκλίνει κερκιδικά ευνοώντας
τη στηρικτική λαβή, για παράδειγμα τη μεταφορά ενός δίσκου.

Το λειτουργικό αυτό ζεύγος καθιστά επιτακτική την ενσωμάτωση της λειτουργίας της κάτω κερκιδω-
λενικής άρθρωσης με τη λειτουργία του καρπού, παρόλο που μηχανικά η κάτω κερκιδωλενική άρθρωση
είναι συνδεδεμένη με την άνω κερκιδωλενική άρθρωση.
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Το κερκιδωλενικό σύμπλεγμα 

Η διάταξη των οστών

Τα δύο οστά του αντιβραχίου (Εικ. 10) θεωρείται ότι σχηματίζουν ένα ορθογώνιο κερκιδωλενικό σύμ-
πλεγμα (Εικ. 11), το οποίο διαχωρίζεται από μια διαγώνιο, η οποία φέρεται λοξά και επί τα εντός (Εικ.
12) και διαιρεί το σύμπλεγμα σε δύο τμήματα: Ένα έσω τμήμα το οποίο αντιστοιχεί στην ωλένη και ένα
έξω τμήμα το οποίο αντιστοιχεί στην κερκίδα. Η διαγώνιος αυτή αποτελεί ουσιαστικά τον πύρρο (Εικ.
13) ο οποίος επιτρέπει στο έξω (κερκιδικό) τμήμα να στρέφεται προς τα εμπρός για 180ο και να αιωρείται
προς τα εμπρός του έσω (ωλένιου) τμήματος (Εικ. 14).

Ο βλαισός αγκώνας (Εικ. 36, σελ. 89) δεν οφείλεται στη διάταξη αυτή. Επομένως, οι γωνίες ρυθμί-
ζονται στα επίπεδα του λοξού μεσοδιαστήματος της άρθρωσης του αγκώνα (Εικ. 15) ώστε ο πύρρος να
μετατοπίζεται σε μια κατακόρυφη θέση (Εικ. 16) και ο βλαισός αγκώνας (ερυθρό βέλος) αποκαθίσταται
σε θέση έκτασης – υπτιασμού. 

Στην ανατομική θέση, που αντιστοιχεί στη θέση του πλήρους υπτιασμού, τα δύο οστά (Εικ. 17, πρόσθια
όψη) διατάσσονται παράπλευρα στο ίδιο επίπεδο και παράλληλα το ένα ως προς το άλλο. Στο διάγραμμα
(Εικ. 18) αναπαριστώνται οι κυρτότητές τους κατά μια υπερβολική μορφή. Μια οπίσθια όψη (Εικ. 19) δεί-
χνει την ίδια διάταξη αλλά ανεστραμμένη και με παρόμοια ανεστραμμένα κυρτώματα, όπως φαίνεται στο
διάγραμμα στην Εικόνα 20. Τα δύο οστά συνδέονται με το μεσόστεο υμένα ο οποίος σχηματίζει έναν
ελαστικό πύρρο. 

Όταν η κερκίδα βρίσκεται σε θέση πρηνισμού (Εικ. 21) χιάζεται με την ωλένη προς τα εμπρός (Εικ.
22). Μια οπίσθια όψη (Εικ. 23) δείχνει το αντίθετο, με την ωλένη να επικαλύπτει μερικώς την κερκίδα η
οποία είναι ορατή μόνο στα δύο άκρα (Εικ. 24). 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα δύο οστά του αντιβραχίου στη θέση του υπτιασμού είναι κοίλα
προς τα εμπρός (Εικ. 25), όπως καταδεικνύεται σε πλάγια όψη διαγράμματος των δύο οστών (Εικ. 26). Η
σημασία της διάταξης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι κατά τον πρηνισμό (Εικ. 27) η κερκίδα χιάζεται πά-
νω από την ωλένη (Εικ. 28) και, επομένως, η περιφερική κεφαλή της εκτείνεται περισσότερο προς τα
πίσω σε σχέση με την ωλένη επειδή οι καμπυλότητες των δύο οστών βρίσκονται αντικριστά.

Η αμφίκοιλη αυτή διάταξη αυξάνει το εύρος του πρηνισμού και επεξηγεί γιατί είναι τόσο σημαντική η
αποκατάστασή της (ειδικά η κερκιδική καμπυλότητα) όταν διορθώνει κανείς παρεκτοπίσεις των οστών
που προκαλούνται από διπλά κατάγματα του αντιβραχίου. Εφόσον η διάφυση της κερκίδας θα παραμείνει
στερεωμένη προς τα εμπρός είναι αποδεκτός εκ των προτέρων ορισμένου εύρους περιορισμός του πρη-
νισμού. 
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