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Περίληψη
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς γυναίκας ηλικίας 78 ετών 

με πολλαπλής κατεύθυνσης από μακρού εγκατεστημένη χρόνια 
αστάθεια της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης του δεξιού αντί-
χειρα. Η μακρότητα των φαινομένων που καταδείχθηκε κλινικώς 
και ακτινολογικώς επέβαλαν τη σύσταση της αρθρόδεσης της άρ-
θρωσης μετά διαμόρφωση των αρθρικών επιφανειών και συναρ-
μογή τους σε μέτρια έκταση 30ο - 35ο η αρθρόδεση συγκρατήθηκε 
με δακτυλικό διαρθρικό πλαίσιο εξωτερικής οστεοσύνθεσης δια-
μέσου του οποίου ασκήθηκε συμπίεσης. Η αρθροδεσία πωρώθηκε 
πλήρως σε διάστημα 3½ μηνών. Η αποκατάσταση της συλληπτη-
ρίου ισχύος ήταν ικανοποιητική. 
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Abstract
The case of an old female patient with long standing neglected 

multidirectional instability of the right metacarpophalangeal 
joint of the thumb is presented. Longevity of the instability 
clinical and radiological phenomena, her age and limited need 
for functional performance of the hand led us in recommending a 
metacarpophalangeal arthrodesis. After trimming of the adjacent 
articular surfaces of both the basal phalanx and the metacarpal 
head, approximation and coaptation as to an moderate 
extension degree by 30o to 35o the arthrodesis was fixed by an 
external skeletal digital transarticular device. Through the latter 
a compression arthrodesis was performed which was united by 
3½ months. Gripping strength restoration was satisfactory.
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Εισαγωγή 
Η βαριά αστάθεια της μετακαρπιοφαλαγγικής 

άρθρωσης του αντίχειρα είναι πολύ συνηθισμένη. 
Πολλές φορές είναι δυνατό να εμφανίζεται παρα-
μελημένη ή ως αποτέλεσμα ανεπαρκούς πρωτο-
γενούς ή δευτερογενούς αντιμετώπισης. Εναλλα-
κτική μορφή αντιμετώπισης ιδιαίτερα σε ασθενείς 
προχωρημένης ηλικίας αποτελεί η αρθρόδεση της 
μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα βιώσιμο λειτουρ-
γικό αποτέλεσμα και όταν οι απαιτήσεις δεν είναι 
μεγάλες (Green 1988). 

Παρουσίαση ασθενούς
Ασθενής ηλικίας 78 ετών προσέρχεται με από 

μακρού εγκατεστημένη μετατραυματική αστάθεια 
της μετακαρπιοφαλαγγικής του δεξιού αντίχειρα 
(εικ. 1). 

Εικόνα 1. - Βαριά αστάθεια της μετακαρπιοφαλαγγικής 
άρθρωσης του αντίχειρα σε 78χρονη ασθενή

Υπήρχε ιστορικού πολλαπλών τραυματισμών και 
ιστορικό επανειλημμένων ανεπιτυχών προσπαθει-
ών συντηρητικής αντιμετώπισης σε διάφορες φά-
σεις και κάτω από διαφορετικές συνθήκες από τον 
καιρό που εργαζόταν ως εργάτρια στο εξωτερικό. 
Το κυριότερο ακτινολογικό χαρακτηριστικό της 
από μακρού εγκατεστημένης αστάθειας αποτελεί η 
εξόστωση στο επίπεδο του αυχένα του μετακαρπί-
ου του αντίχειρα (εικ. 2) (Hunter et al 2013). 

Εικόνα 2. - Εξόστωση του επίπεδο του αυχένα του μετακαρ-
πίου του αντίχειρα

Η αποκατάσταση του συνδεσμικού συστήματος 
με πλαστική αποκατάστασής του με μετάθεση συν-
δεσμικών στοιχείων στην περιοχή θεωρήθηκε ανέ-
φικτη λόγω της ηλικίας και των απαιτήσεων. Εξί-
σου ανέφικτη θεωρήθηκε η διενέργεια παλαμιαίας 
καψουλόδεσης λόγω της συνολικής συμμετοχής 
του συνδεσμικού συστήματος της άρθρωσης στην 
αστάθεια. Προτάθηκε λοιπόν, στην ασθενή αρθρο-
δεσία της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης του 
αντίχειρα, την οποία και απεδέχθη.

Εγχείριση
Με περιοχική ενδοφλέβια αναισθησία και ίσχαι-

μη περίδεση τελείται κερκιδική επιμήκης προσπέ-
λαση της δεξιά μετακαρπιοφαλαγγικής του δεξιού 
αντίχειρα. Το συνδεσμικό σύστημα έχει περιοριστεί 
τουλάχιστον 0,5 cm εκατέρωθεν του μεσαρθρίου 
διαστήματος ενώ ήδη είναι ορατές οι προχωρη-
μένες εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Ακολουθεί ευρεία 
διέκπριση της άρθρωσης με αφαίρεση των περι-
κεχονδρωμένων αρθρικών επιφανειών τόσο από 
το μετακάρπιο όσο και από τη βάση της βασικής 
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φάλαγγας. Διενεργείται οστεοτομία των αρθρικών 
επιφανειών, έτσι ώστε να συναρμόζονται μεταξύ 
τους με την άρθρωση σε μέτρια έκταση της τάξης 
των 30ο - 35ο. Επιλέγεται η συγκράτηση των επι-
φανειών με βίδα Herbert. Η ποιότητα του υποκει-
μένου οστού καθιστά ανέφικτη αυτήν την επιλογή. 
Επιλέγεται λοιπόν, η εξωτερική διαρθρική εξωτερι-
κή συμπιεστική οστεοσύνθεση με δύο βελόνες που 
εισάγονται στη βασική και την περιφερική φάλαγ-
γα του αντίχειρα και μέσω αυτόν ασκούνται συ-
μπιεστικές δυνάμεις στο σημείο της σκοπούμενης 
αρθρόδεσης (Charnley 1952).Τα τρίμματα των 
σπογγωδών στοιχείων των αρθρικών επιφανειών 
και των μεταφύσεων των φαλάγγων εισάγοντα ως 
μοσχεύματα στα πέρατα των προς σύνταξη οστών 
(εικ. 3).

Εικόνα 3. - Συμπιεστή αρθρόδεση της ΜΚΦ άρθρωσης του 
αντίχειρα με τη βοήθεια συσκευής δακτυλικής εξωτερικής 

οστεοσύνθεσης

Πορεία
Η επούλωση του τραύματος ήταν απρόσκοπτη. 

Το πλαίσιο της εξωτερικής οστεοσύνθεσης διατη-
ρήθηκε επί χρονικό διάστημα 8 εβδομάδων περί-
που και ακολούθησε εφαρμογή νάρθηκα από θερ-
μοπλαστική ύλη τύπου De Quervain για ισόχρονο 
διάστημα. Η αρθροδεσία πωρώθηκε με αποτέλε-
σμα την καλή συλληπτήρια ισχύ της παλάμης ικανή 
για τις περισσότερες λειτουργίες του καθημερινού 
βίου ενός ατόμου αυτής της ηλικίας. 

Συζήτηση
 Η διαχείριση της χρόνιας αστάθειας της με-

τακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα δεν 
είναι εύκολη. Χρήσιμη είναι η διάκρισή της από την 
οξεία και από την παραμελημένη χρόνια. Σε τούτο 
εκτός από το ήδη αναφερθέν σημείο της εξόστω-
σης κατά τον αυχένα του μετακαρπίου του αντίχει-
ρα (Hunter et al 2013) αναγνωρίζεται και από το 
σημείο του Stener που είναι η μαγνητοτομογρα-
φική απεικόνιση του ραγέντος ωλενίου πλαγίου 
συνδέσμου (Stener 1962, Lohman et al 2001). Η 
διάκριση σε ραχιαία και παλαμιαία χρόνια έχει με-
γάλη σημασία δεδομένων των διαφορετικών θερα-
πευτικών επιλογών (Tsiouri et al 2009, Izadpanah 
και Wanzel 2011) Η επιπρόσθετη εμφάνιση εκφυ-
λιστικών αλλοιώσεων και το πολλαπλό της κατεύ-
θυνσης της αστάθειας καθιστούν επιβεβλημένη 
και μάλιστα σε ασθενή με προχωρημένη ηλικία και 
με μικρές απαιτήσεις την διενέργεια αρθρόδεσης 
(Dias et al 2006, Vanderzanden et al 2014). Η δι-
ενέργεια αρθροπλαστικών πέρα από την ακαταλ-
ληλότητα για το υπόστρωμα στο οποίο αναφερό-
μαστε υπόκειται Η συγκράτηση της αρθρόδεσης 
μπορεί να γίνεται με βελόνες Kirschner, με βίδες 
απλές ή Herbert και έχει προταθεί τελευταίως η 
διεκβολή ενδοασφαλιζόμενου ενδομυελικού ήλου 
(Vanderzanden et al 2014). Δεν αναφέρεται εφαρ-
μογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης για την επίτευξη 
συμπιεστικής αρθρόδεσης στην προσιτή σε μας βι-
βλιογραφία. Το αποτέλεσμα στη δική μας ασθενή 
ήταν απόλυτα ικανοποιητικό. 
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