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Περίληψη

 Παρουσιάζεται η περίπτωση γυναίκας ασθενούς 28 ετών 
που προσήλθε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της κλινικής μας 
με επώδυνη διόγκωση άκρας χείρας εντοπισμένη στην παλαμιαία 
επιφάνεια στο ύψος της παλαμιαίας γραμμής του θέναρος. Κατά 
την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε μόρφωμα μαλακό ευκίνητο 
και ιδιαίτερα επώδυνο στην πίεση. Η ασθενής υποβλήθηκε σε 
μαγνητική τομογραφία άκρας χειρός όπου ανευρέθη μάζα σαφώς 
περιγεγραμμένη εξορμούμενη από τη λοξή κεφαλή της γαστέρας 
του προσαγωγού του αντίχειρα στο επίπεδο του δεύτερου μετα-
καρπίου. Διενεργήθηκε χειρουργική εκτομή της μάζας διαστάσεων 
1x1,5 cm η οποία στάλθηκε για βιοψία ενώ ο αντίχειρας ακινητο-
ποιήθηκε με νάρθηκα Zimmer για δύο εβδομάδες. Η ιστοπαθολο-
γική εξέταση έδειξε σηραγγώδες αιμαγγείωμα μαλακών μορίων. 
Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην 
διαφορική διάγνωση των μορφωμάτων των μαλακών μορίων του 
θέναρος. Η χειρουργική του αφαίρεση αποτελεί την οριστική θε-
ραπεία. 
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Εισαγωγή

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα των μαλα-
κών μορίων αποτελεί ένα αμάρτωμα. Αποτελείται 
από συλλογές αγγειακών κοιλοτήτων με τη μορ-
φή σπόγγου. Συνήθως παρατηρείται μετά την 
παιδική ηλικία αλλά μπορεί να υπάρχει και κατά 
την γέννηση (Συμεωνίδης 1997). Τρεις τύποι αι-
μαγγειώματος υπάρχουν. Ο πρώτος αφορά στον 
αμιγή ή πρωτοπαθή τύπο, ο οποίος αφορά διευ-
ρυμένα αγγεία με ποσοστό εμφάνισης 56%. Ο 
δεύτερος τύπος ονομάζεται μικτός ή δευτεροπα-
θής και εμφανίζεται σε προϋπάρχουσα αγγειακή 
βλάβη, σε ποσοστό 40%. Τέλος, ο τρίτος τύπος ή 
εξωαγγειακός, ο οποίος κλινικά προσομοιάζει με 
πρωτοπαθές νεόπλασμα και ιστολογικά με αγγει-
οσάρκωμα, εμφανίζεται σε ποσοστό 4% (Natsis et 
al 2011). Οι επιπολής δυσπλασίες εμφανίζονται 
σαν κυανές ή πορφυρές δερματικές κηλίδες οι 
οποίες μερικές φορές φαίνεται να υπερκαλύπτουν 

μαλακές υποδόριες μάζες (Enneking 1983, Apley 
1993, Campbell 1998). Οι δυσπλασίες που βρί-
σκονται εν τω βάθει μπορεί να εκτείνονται μέσα 
στην περιτονία ή στους μυς και μερικές φορές 
προσβάλλεται ολόκληρο το άκρο(Torreggiani et 
al 2000, Kim et al 2007). Κατά τον ακτινολογικό 
έλεγχο μπορεί να διακρίνονται ασβεστοποιημένοι 
φλεβόλιθοι μέσα στους σηραγγώδεις κόλπους. 
Δεν υπάρχει κίνδυνος κακοήθους εξαλλαγής. Η 
μαγνητική τομογραφία είναι απαραίτητη για την 
αξιολόγηση του μεγέθους, του μορφώματος, τη 
σχέση του με τους περιβάλλοντες ιστούς και την 
ύπαρξη δορυφορικών βλαβών (Caroli et al 1991, 
Papp et al 2007). Θεραπεία χρειάζεται μόνο όταν 
υπάρχει σημαντική δυσφορία ή διαταραχή της 
λειτουργικότητας. Αυτή περιλαμβάνει την τοπι-
κή εκτομή, η οποία παρουσιάζει υψηλό ποσοστό 
υποτροπής, ενώ η ριζική εκτομή είναι ιδιαίτερα 
καταστροφική (Azdad et al 1995).
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Εικόνα. 1: Μόρφωμα στην παλαμιαία επιφάνεια του θέναρος, μαλακό ευκίνητο 
και ιδιαίτερα επώδυνο στην κίνηση.
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Υλικό – Μέθοδος

Γυναίκα ασθενής 28 ετών προσήλθε στα 
εξωτερικά ιατρεία της κλινικής μας με επώδυνη 
διόγκωση (μόρφωμα) άκρας χείρας εντοπισμένο 
στην παλαμιαία επιφάνεια στο ύψος της παλα-
μιαίας γραμμής του θέναρος (εικ. 1). Κατά την 
κλινική εξέταση διαπιστώθηκε μόρφωμα μαλακό 
ευκίνητο και ιδιαίτερα επώδυνο στην πίεση. Η 
ασθενής υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία 
άκρας χειρός, όπου ανευρέθη μάζα σαφώς περι-
γεγραμμένη εξορμούμενη από τη λοξή κεφαλή 
της γαστέρας του προσαγωγού του αντίχειρα στο 
επίπεδο του δευτέρου μετακαρπίου (εικ. 2). Υπό 
περιοχική αναισθησία με μασχαλιαίο αποκλεισμό 
και τοποθέτηση ίσχαιμου περίδεσης διενεργή-
θηκε χειρουργική εκτομή της μάζας διαστάσεων 
1x1,5cm, ερυθροκύανου χρώματος σχήματος 
ατρακτοειδούς, η οποία στάλθηκε για βιοψία 

ενώ ο αντίχειρας ακινητοποιήθηκε με νάρθηκα 
Zimmer για δύο εβδομάδες (εικ. 3). Η ιστοπαθο-
λογική εξέταση έδειξε σηραγγώδες αιμαγγείωμα 
μαλακών μορίων. Η ασθενής επανήλθε πλήρως 
στις δραστηριότητες της 4 εβδομάδες μετεγχει-
ρητικά. Ένα χρόνο μετεγχειρητικά δεν παρατηρή-
θηκε υποτροπή.

Συζήτηση

Σε μελέτη που περιλάμβανε 15 ασθενείς 
τα σηραγγώδη αιμαγγειώματα της άκρας χείρας 
περιγράφονται ως επώδυνη διόγκωση και σε πα-
ραμελημένες περιπτώσεις ακτινολογικά παρατη-
ρούνταν αποτιτανώσεις. Η εξαίρεση της βλάβης 
οδήγησε σε πλήρη ίαση (Al-Qattan 2004). Τα 
άκρα υφίστανται συχνούς τραυματισμούς και ο 
νοσοκομειακός γιατρός βρίσκεται αντιμέτωπος 

Εικόνα. 2: Μαγνητική τομογραφία σε εγκάρσιες και μετωπιαίες τομές. 
Παρατηρείται καθαρά η μάζα μαλακών μορίων στην παλαμιαία επιφάνεια.



συνεχώς με το δύσκολο έργο της διάκρισης μετα-
ξύ ενός αιμαγγειώματος και μιας μετατραυματικής 
βλάβης. Σε δέκα περιπτώσεις βλαβών που αρχικά 
χαρακτηρίστηκαν ως αιμαγγειώματα, τα αποτε-
λέσματα μετά την εξαίρεση και τη βιοψία τους 
έδειξαν ότι επτά μάζες αποτελούσαν αιμαγγειώ-
ματα, δύο αποτελούσαν μετατραυματική θρόμ-
βωση και μια επιθηλίωμα (Kodachi et al 1990). Τα 
αιμαγγειώματα της άκρας χειρός πρέπει να δια-
κριθούν από το αιμαγγειοεπιθηλίωμα,ο σάρκωμα 
Kaposi το αιμαγγείωμα Masson και κυρίως από 
το αγγειοσάρκωμα ( Kuo et al 1976, Stoffmann 
and Ki 2003, Natsis et al 2011). Επίσης έχουν πε-
ριγραφεί στη βιβλιογραφία περιπτώσεις με πολ-
λαπλά αιμαγγειώματα άκρας χειρός (Takimoto 
et al 1995). Σηραγγώδες αιμαγγείωμα μπορεί να 
εντοπιστεί επίσης στους μυς του αντιβραχίου. 
Η εξαίρεση του ακολουθώντας την πορεία των 
μυών εξασφαλίζει την διατήρηση της λειτουργίας 
των μυών και τον αποκλεισμό της υποτροπής της 
βλάβης (Bienek et al 2008). Αναφέρεται η περί-
πτωση ασθενούς με σηραγγώδες αιμαγγείωμα και 
πίεση του μέσου νεύρου που παρουσίαζε συμπτώ-

ματα οξέος συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Η διά-
νοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου, η αφαίρεση του 
αιμαγγειώματος και η αποσυμπίεση του νεύρου 
οδήγησαν σε πλήρη αποκατάσταση του ασθενούς 
(Meena et al 2007). Περιγράφεται επίσης στη βι-
βλιογραφία παλαμιαία εντόπιση σηραγγώδους 
αιμαγγειώματος, στο παλαμιαίο αρτηριακό τόξο 
και ανάμεσα στους καμπτήρες μυς των δακτύλων. 
Το αιμαγγείωμα κλινικά μιμούνταν την εικόνα 
βαρείας τενοντίτιδας. Η αφαίρεση του οδήγησε 
σε πλήρη ίαση (Kalbermatten et al 2002).

Συμπέρασμα
 
 Παρά την καλοήθη φύση του σηραγγώ-
δους αιμαγγειώματος της άκρας χειρός, η αμαρ-
τωματώδης φύση του και η κλινική πολυμορφία, 
με την οποία εκδηλώνεται αλλά και η συχνή υπο-
τροπή του θέτουν όχι μόνο διαγνωστικά αλλά και 
σημαντικά θεραπευτικά διλήμματα.   
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Εικόνα. 3: Χειρουργική εκτομή της μάζας.
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Abstract

Cavernous hemangioma of the hand

Paraschou S., Savidis M*, Flegkas P., Andreadou 
E., Chatziliadis G.

Orthopaedic Department-
General Hospital of Kilkis
* 1st Orthopaedic Department 424 M. H. TH

 We present the case of a woman 28 years 
old who arrived at our clinic with a painful swell-
ing of the hand located in the palmar surface at 
the height of palmar thenar line. The clinical ex-
amination revealed a soft and mobile mass, par-
ticularly painful in the pressure. The patient was 
submitted in magnetic tomography of the hand 
revealing a mass with clear margins starting from 
the belly of thumb (sidelong head) at the level of 
second metacarpus. The mass was excised (di-
mensions 1x1.5 cm) and it was sent for biopsy. 
The thumb was immobilised with a Zimmer splint 
for two weeks. Histopathological examination 
showed cavernous haemangioma of soft tissues. 
The cavernous haemangioma must be included in 
the differential diagnosis of masses of hand soft 
tissues. Its operative removal constitutes the final 
treatment. 

key words: Cavernous haemangioma of the hand.
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