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Περίληψη

Οι ακρωτηριασμοί της τελικής φάλαγγας των δακτύλων είναι 
μια αρκετά συχνή κάκωση. Παρά το γεγονός ότι η κάκωση μπορεί 
να μην είναι εκτεταμένη σε αρκετές περιπτώσεις προκαλείται ανι-
κανότητα σημαντικού βαθμού. Για την αποκατάσταση τέτοιου εί-
δους κακώσεων έχουν περιγραφεί κατά καιρούς διάφορες χειρουρ-
γικές επεμβάσεις αλλά καμία από αυτές δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως απόλυτα επιτυχής. Στη μελέτη που ακολουθεί εξετάζονται τα 
αποτελέσματα της μεθόδου Tranquilli-Leali (πλαστική V-Y) σε 22 
περιπτώσεις ακρωτηριασμών της τελικής φάλαγγας (19 ασθενείς). 
Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη 
αποκατάσταση στην πλειονότητα των περιπτώσεων που εφαρμό-
σθηκε και χωρίς να παρατηρηθούν ιδιαίτερες επιπλοκές. Συμπε-
ρασματικά, η πλαστική Tranquilli-Leali είναι μια απλή επέμβαση 
αντιμετώπισης ακρωτηριασμών των ακροδακτύλων που συνοδεύ-
εται από καλά αποτελέσματα.

Η αντιμετώπιση του ακρωτηρια-
σμού της τελικής φάλαγγας των 
δακτύλων με τη μέθοδο της πλα-
στικής V-Y (Tranquilli-Leali)
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Εισαγωγή

Οι ακρωτηριασμοί στο ύψος της τελικής φά-
λαγγας των δακτύλων είναι οι συχνότεροι στο 
άνω άκρο και συνήθως αφορούν στον αντίχειρα, 
το μέσο και το δείκτη (Martin and Gonzalez del 
Pino 1998). Έχουν περιγραφεί πολλές τεχνικές 
για την αντιμετώπιση των τραυματισμών αυτής 
της μορφής, από τις πιο απλές (συντηρητική θε-
ραπεία-επούλωση κατά δεύτερο σκοπό) έως τις 
πλέον πολύπλοκες που απαιτούν γνώση και εξο-
πλισμό μικροχειρουργικής. Στις περιπτώσεις των 
εγκαρσίων και ραχιαίων ακρωτηριασμών (εικ. 1) 
στις ζώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (εικ. 2) κατά Allen (Allen 
1980, Rosenthal 1983), συνήθως εφαρμόζεται η 
τεχνική V-Y που περιγράφηκε αρχικά από τον 
Tranquili-Leali το 1935 και που διαδόθηκε σε 
πολύ μεγάλο βαθμό αργότερα από τον Atasoy 
(Atasoy et al. 1970).

Η χειρουργική αντιμετώπιση των κακώσεων αυ-
τών αποσκοπεί κατά βάση στην επαναφορά της 
αισθητικότητας του πολφού, στην αποκατάσταση 
του μήκους, της αισθητικής εμφάνισης και λειτουρ-
γικότητας του δακτύλου, καθώς και στην ταχύτερη 
επούλωση του τραύματος (Stevenson 1992).

Υλικό – Μέθοδος

Κατά την τριετία 2003-2005 στην Ορθοπαιδική 
Κλινική του Γ.Ν.Τρικάλων αντιμετωπίστηκαν με 
τη συγκεκριμένη τεχνική συνολικά 24 ασθενείς 
με 27 εγκάρσιους ή ραχιαίους ακρωτηριασμούς 
της τελικής φάλαγγας των δακτύλων. Από αυ-
τούς οι 19 ασθενείς (22 ακρωτηριασμοί) παρακο-
λουθήθηκαν ως εξωτερικοί ασθενείς για χρονικό 
διάστημα ενός έτους και συμπεριληφθήκαν στη 
μελέτη ενώ οι υπόλοιποι 5 αποκλείσθηκαν γιατί 
δεν προσήλθαν στην ετήσια εκτίμηση. Από τους 
19 ασθενείς της μελέτης οι 14 ήταν άνδρες και 
οι 5 γυναίκες. Η ηλικία των ασθενών κυμάνθη-
κε από 19 έως 58 έτη με Μ.Ο. τα 38.7 έτη. Τρεις 
ακρωτηριασμοί αφορούσαν στη ζώνη Ι, 8 τη ζώνη 
ΙΙ (εικ. 3) και οι υπόλοιποι 11 τη ζώνη ΙΙΙ. Η κα-
τανομή των ακρωτηριασμών ανά δάκτυλο ήταν: 
αντίχειρας 2, δείκτης 5, μέσος 10, παράμεσος 4 και 
μικρός 1.

Η χειρουργική επέμβαση διενεργήθηκε υπό 
στελεχιαία αναισθησία (xylocaine 1%), εντός του 
πρώτου εξαώρου από τον τραυματισμό. Σε όλους 
τους ασθενείς χορηγήθηκε προφυλακτική αντι-
βίωση (κεφοξιτίμη 2gr I.V.), και όλοι οι ασθενείς 
εξήλθαν του Νοσοκομείου αυθημερόν. 

Τα στάδια της χειρουργικής τεχνικής που εφαρ-
μόσθηκε ήταν τα ακόλουθα:

1) καλός μηχανικός και χειρουργικός καθαρι-
σμός του τραύματος,

2) ομαλοποίηση του κολοβώματος,
3) τριγωνική τομή του δέρματος στην παλαμι-

αία επιφάνεια της τελικής φάλαγγας με τη βάση 
του τριγώνου προς το ακρωτηριασθέν άκρο του 
δακτύλου. Η τομή του δέρματος θα πρέπει να 
εκτείνεται σε όλο το πάχος του, έτσι ώστε να είναι 
εφικτή η ολίσθησή του.

4) έλξη της βάσης του τριγωνικού μοσχεύματος 
που σχηματίστηκε περιφερικά και συρραφή της 
βάσης του στην κοίτη του νυχιού με τη χρήση μη 
απορροφήσιμων ραμμάτων 4-0.
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Εικόνα 2:
Οι ζώνες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, κατά Allen 

για τους ακρωτηριασμούς 
της τελικής φάλαγγας των 

δακτύλων.

Εικόνα 1: 
Είδη ακρωτηριασμών 

τελικής φάλαγγας 
δακτύλων (ραχιαίος, 

εγκάρσιος και 
παλαμιαίος).

Εικόνα 3:
Ακρωτηριασμός 
στη ζώνη ΙΙ της 
τελικής φάλαγγας 
του μέσου δακτύ-
λου.



5) σύγκλειση των τραυματικών χειλέων που 
προκύπτουν με μη απορροφήσιμα ράμματα 4-0 
(εικ. 4).

6) ακολουθεί έλεγχος της αιμάτωσης του μο-
σχεύματος και επίδεση. Σε αρκετές περιπτώσεις η 
επαναφορά του χρώματος καθυστερεί για μερικά 
λεπτά. Στην περίπτωση που αυτό δεν επανέλθει 
θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ράμματα που προ-
καλούν τάση.

Στη συνέχεια οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν 
ως εξωτερικοί ανά εβδομάδα για συνολικό χρο-
νικό διάστημα 6 εβδομάδων, ενώ επανήλθαν μετά 
από ένα έτος για την τελική αξιολόγηση (εικ. 5).

Κατά την τελική αξιολόγηση τους χορηγήθη-
κε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωσαν και 
μέσα από αυτό τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν 
το τελικό αποτέλεσμα με βάση την κλίμακα: ικα-
νοποιημένος, μέτρια ικανοποιημένος και απογοη-
τευμένος. Επίσης τους ζητήθηκε να περιγράψουν 
πιθανά υποκειμενικά ενοχλήματα τα οποία αργό-
τερα ταξινομήθηκαν ως μείωση της αισθητικό-
τητας, βράχυνση του δακτύλου, υπερευαισθησία, 
δυσαισθησία, ικανότητα σύλληψης μικρών αντι-
κειμένων και παραμόρφωση του νυχιού. Τέλος 
καταγράφηκε ο χρόνος επιστροφής στις προη-
γούμενες δραστηριότητες και μετρήθηκε η από-
σταση διάκρισης μεταξύ δύο σημείων. 

Αποτελέσματα

Σε όλες τις περιπτώσεις η επούλωση του τραύμα-
τος υπήρξε ομαλή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήμα-
τα. Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση μετεγχει-
ρητικής λοίμωξης και όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν 
στις προηγούμενες δραστηριότητές τους. Ο χρό-
νος απουσίας από την εργασία διαφέρει σημαντικά 
από ασθενή σε ασθενή αλλά δε φαίνεται να υπάρ-
χει συσχετισμός με τον τύπο του τραυματισμού ή 
τη μέθοδο παρά μόνο με τη φύση της εργασίας του 
κάθε ασθενούς. Συγκεκριμένα οι αυτοαπασχολού-
μενοι επέστρεψαν στην εργασία τους εντός ολίγων 
ημερών, ενώ οι υπάλληλοι και οι χειρώνακτες με-
ταξύ 4 και 6 εβδομάδων.

Τα κυριότερα ενοχλήματα που αναφέρθηκαν 
αφορούσαν στην ύπαρξη ευαισθησίας σε 2 περι-
πτώσεις, τη βράχυνση του δακτύλου σε 9, ύπαρξη 
δυσαισθησίας (κυρίως κρυαλγία) σε 5, παραμόρ-
φωση του νυχιού σε 12, σύγκαμψη της τελικής 
φάλαγγας σε 2 και δυσκολία κατά τη σύλληψη 
μικρών αντικειμένων σε 6 (σχ. 1). Η απόσταση 
διάκρισης μεταξύ δύο σημείων κυμάνθηκε από 3 
έως 7 mm (Μ.Ο. 4,1 mm).

Από το σύνολο των 19 ασθενών που συμπερι-
λήφθηκαν στη μελέτη οι 12 ασθενείς (ποσοστό 
62%) δήλωσαν κατά την τελική επανεξέταση ικα-
νοποιημένοι, 4 ασθενείς (21%) μέτρια ικανοποι-
ημένοι και 3 ασθενείς (16%) απογοητευμένοι. Τα 
μέτρια και απογοητευτικά αποτελέσματα οφείλο-
νται κυρίως στην παραμόρφωση του νυχιού και 
στη  βράχυνση του δακτύλου και αφορούσαν σε 
ακρωτηριασμούς τύπου ΙΙ και ΙΙΙ. Οι δύο περιπτώ-
σεις των απογοητευτικών αποτελεσμάτων αφο-
ρούσαν σε ασθενείς που είχαν υποστεί ακρωτηρι-
ασμό τύπου ΙΙ στον αντίχειρα και η δυσαρέσκειά 
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Εικόνα 4:
Άμεση μετεγχει-
ρητική εικόνα της 
πλαστικής V-Y.

Εικόνα 5:
Το τελικό αποτέλε-
σμα της πλαστικής 
ένα έτος μετά την 
επέμβαση.

Σχήμα 1:Κατανομή των κυριότερων ενοχλημάτων των 
ασθενών. 



τους εντοπιζόταν κυρίως στην επιπέδωση της τε-
λικής φάλαγγας. Η δυσαισθησία και η ευαισθησία 
του κολοβώματος παρουσιάζουν βελτίωση με τη 
πάροδο του χρόνου και δε φαίνεται να ενοχλούν 
ιδιαίτερα τους ασθενείς. 

Συζήτηση

Οι ακρωτηριασμοί της τελικής φάλαγγας των 
δακτύλων αποτελούν μια αρκετά συχνή κάκωση 
για την οποία κατά καιρούς έχουν προταθεί δι-
άφοροι μέθοδοι αντιμετώπισης με άλλοτε άλλα 
αποτελέσματα, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γε-
γονός ότι μέχρι σήμερα καμία από τις μεθόδους 
αυτές δεν έχει εγκαταλειφθεί. Ο Atasoy και συν. 
(1970) περιέγραψαν παλαμιαία V-Y τεχνική υπο-
στηρίζοντας ότι με τη μέθοδο αυτή εξασφαλίζε-
ται η αποκατάσταση της φυσιολογικής αισθητι-
κότητας του άκρου του δακτύλου. Οι Weston και 
Wallace (1976) εφαρμόζοντας την ίδια τεχνική 
διαπίστωσαν ότι εξασφαλίζεται μια καλής ποιό-
τητας αισθητικότητα στην άκρη του δακτύλου, 
ενώ οι Tupper και Miller (1985) παρατήρησαν 
ότι ακόμη και αρκετά έτη μετά την κάκωση (μ.ο. 
παρακολούθησης 5,9 έτη) η αισθητικότητα πλη-
σιάζει μεν προς το φυσιολογικό ουδέποτε όμως 
ταυτίζεται με αυτό. Σε αντίθεση με τα παραπάνω 
ευρήματα οι Soderberg και συν. (1983), διατύπω-
σαν την άποψη ότι η χειρουργική αποκατάσταση 
των κακώσεων αυτών δεν είναι αναγκαία, αλλά 
μπορεί κανείς να προσδοκά καλύτερα αποτελέ-
σματα με τη συντηρητική αντιμετώπιση, ακόμη 
και στην περίπτωση που υφίσταται επικοινωνία 
του οστού με το περιβάλλον μέσω του υπάρχο-
ντος τραύματος.

Στην παρούσα μελέτη διαταραχές της αισθη-
τικότητας (ευαισθησία και δυσαισθησία) διαπι-
στώθηκαν σε 7 περιπτώσεις (ποσοστό 37%), ενώ 
η πλειονότητα των ασθενών αναφέρει βελτίωση 
των ενοχλημάτων τους με την πάροδο του χρό-
νου. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συμφωνούν 
με αυτά της μελέτης του Brown (1996), σύμφωνα 
με την οποία αλλαγές στην αισθητικότητα παρα-
τηρούνται μέχρι και στο 50% των περιπτώσεων 
αλλά που συνήθως υποχωρούν με την πάροδο 
του χρόνου. 

Η πλέον συνήθης ενόχληση των ασθενών που 
συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη μας ήταν η παρα-
μόρφωση της άκρης του δακτύλου. Για την απο-
φυγή της παραμόρφωσης της άκρης του δακτύλου 
“δίκην ράμφους παπαγάλου” συνιστάται η αφαίρε-
ση της κοίτης του νυχιού που περισσεύει (Kumar 
and Satku 1993). Η ελάττωση του όγκου του πολ-
φού ήταν αποδεκτή από το σύνολο των ασθενών 
της σειράς μας, ενώ η λέπτυνση του πολφού του 
αντίχειρα συνοδεύτηκε από δυσφορία και στις δύο 
περιπτώσεις των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν 
χειρουργικά. Οι Goitz και συν. (1997), συστήνουν 
να αποφεύγεται η πλαστική Kutler στον αντίχειρα 
γιατί “στενεύει” την τελική φάλαγγα. Παρά το γε-
γονός ότι ο αριθμός των περιστατικών που αντιμε-
τωπίσαμε είναι περιορισμένος, θεωρούμε ότι στον 
αντίχειρα καλό είναι να αποφεύγεται και η πλαστι-
κή Tranquilli-Leali, γιατί λεπτύνεται ο πολφός και 
συνοδεύεται από δυσαισθησία ιδίως στην ισχυρή 
πίεση και σύλληψη.

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να αναφέ-
ρουμε ότι η πλαστική Tranquilli-Leali είναι μια 
απλή επέμβαση αντιμετώπισης των ακρωτηρια-
σμών της τελικής φάλαγγας των δακτύλων που 
συνοδεύεται από καλά αποτελέσματα. Είναι μια 
επέμβαση που μπορεί να εκτελεστεί με επιτυχία 
από μη εξειδικευμένους στη χειρουργική του χε-
ριού Ορθοπαιδικούς, χωρίς να είναι απαραίτητος 
ο εξοπλισμός της μικροχειρουργικής, με ελάχιστες 
επιπλοκές και σύντομο χρόνο αποκατάστασης.

Αbstract

The V-Y Plasty (Tranquilli-Leali) in the Treat-
ment of Fingertip Amputations

C. Alexandropoulos, S. Tsourvakas, P. Soukouli, 
A. Siros, A. Raptis
Orthopaedic Department General Hospital of 
Trikala

Fingertip amputation is a common injury. Al-
though the damage may not be extensive, the dis-
ability produced can be considerable. Different sur-
gical procedures are available for reconstruction, 
but none is absolutely satisfactory. Twenty-two cas-
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es (19 patients) of fingertip amputation have been 
treated by primary skin closure using the V-Y plasty 
(Tranquilli-Leali). All of the flaps survived and 
achieved normal or adequate two-point discrimina-
tion. Two patients had some loss of distal interpha-
langeal joint extension and five patients had cold 
hypersensitivity. Rapid return to work was possible 
in most cases. The technique is simple and presents 
an excellent method for fingertip reconstruction in 
Allen type I, II and III injuries.

Key words: fingertip amputation, V-Y plasty.
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