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Ε

ίναι η στενωτική υµενίτιδα
που προκαλείται από φλεγµονή του ελύτρου των καµπτήρων τενόντων της άκρας
χείρας. Παρατηρείται συχνότερα σε διαβητικούς και στους ενήλικες
προσβάλλεται συχνότερα ο παράµεσος
δάκτυλος, ενώ στα παιδιά ο αντίχειρας.
Συµβαίνει λόγω παγίδευσης των
καµπτήρων τενόντων στο επίπεδο του
Α1 δακτυλιοειδούς συνδέσµου. Κατά
την ιστολογική εξέταση παρατηρείται
ινοχόνδρινη µετάπλαση των τενόντων
και του δακτυλιοειδούς συνδέσµου. Παράγοντες κινδύνου είναι ο σακχαρώδης
διαβήτης, η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, η
αµυλοείδωση, το κάπνισµα και η έντονη
χειρωνακτική εργασία.
Εµφανίζεται µε κριγµό κατά την κίνηση του δακτύλου και πόνο στην παλάµη
στο
επίπεδο
της
µετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης του
δακτύλου, που αντιστοιχεί στο επίπεδο
του Α1 δακτυλιοειδούς συνδέσµου. Σταδιακά το δάκτυλο σταµατά σε µία ενδιάµεση θέση κάµψης και όταν
απεµπλέκεται εκτινάσσεται σε θέση
πλήρους έκτασης.
Η κλινική εξέταση µπορεί να αναδείξει ένα ψηλαφητό οζίδιο, µε συνοδό
πόνο και ευαισθησία στην ψηλάφηση
του Α1 δακτυλιοειδούς συνδέσµου, που
αντιστοιχεί στο επίπεδο της µετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης στην παλαµιαία επιφάνεια του πάσχοντος δακτύλου.
Κατά την ταξινόµηση Green υπάρχουν 4 στάδια που περιγράφουν τη
νόσο. Στο 1ο στάδιο υπάρχει πόνος και
ευαισθησία στην παλάµη κατά την ψηλάφηση του Α1 δακτυλιοειδούς συνδέσµου. Στο 2ο στάδιο υπάρχει διαταραχή
της οµαλής κίνησης του δακτύλου µε
διαλείποντα επεισόδια εµπλοκής. Στο
3ο στάδιο υπάρχει εµπλοκή του δακτύλου που διορθώνεται µόνο παθητικά µε
το άλλο χέρι. Στο 4ο στάδιο υπάρχει

πλήρης εµπλοκή που δε διορθώνεται
παθητικά.
∆εν απαιτείται συνήθως ακτινολογικός ή άλλος απεικονιστικός έλεγχος για
τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου.
Σπάνια, αν υπάρχουν συνοδά άτυπα
συµπτώµατα, µπορεί να γίνει απλή ακτινογραφία ή µαγνητική τοµογραφία
άκρας χείρας.
Η συντηρητική αγωγή έχει ένδειξη
για τα πρώτα 2 στάδια της νόσου και περιλαµβάνει τη λήψη µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων, τη χρήση
νυχτερινού νάρθηκα και την τροποποίηση των δραστηριοτήτων του ασθενούς. Η έγχυση κορτικοστεροειδούς
µέσα στο έλυτρο των καµπτήρων τενόντων µπορεί να προσφέρει παροδική
ύφεση των συµπτωµάτων. Τα αποτελέσµατα της έγχυσης είναι χειρότερα σε
διαβητικούς ασθενείς και όταν το πρόβληµα αφορά τον αντίχειρα σε σχέση
µε τα υπόλοιπα δάκτυλα.
Η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται

όταν αποτύχει η συντηρητική αγωγή και
είναι απαραίτητη στα στάδια 3 και 4 της
νόσου. Υπό τοπική αναισθησία, ίσχαιµη
περίδεση του άκρου και µε τη συνήθη
χειρουργική προετοιµασία και αντισηψία του χεριού γίνεται µία µικρή τοµή 2
εκατοστών στην παλάµη στο επίπεδο
της µετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης
του πάσχοντος δακτύλου. Γίνεται διατοµή του Α1 δακτυλιοειδούς συνδέσµου
και διανοίγεται το τενόντιο έλυτρο απελευθερώνοντας τους καµπτήρες τένοντες. Τα ράµµατα του δέρµατος
αφαιρούνται σε 10 περίπου ηµέρες και
µετεγχειρητικά εφαρµόζεται άµεσα παθητική και ενεργητική κινησιοθεραπεία
των δακτύλων.
Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και αφορούν τη λοίµωξη του τραύµατος και τον
τραυµατισµό δακτυλικών νεύρων ή αγγείων. Άµεσα ο ασθενής παρουσιάζει
ανακούφιση από τα συµπτώµατα µε
αποκατάσταση της κίνησης των δακτύλων. Η υποτροπή είναι πολύ σπάνια.

