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Περίληψη
Παρουσιάζεται περίπτωση νεαρής γυναίκας με προοδευτική αύ-

ξηση του μεγέθους του δείκτη σε όλες της διαστάσεις του και νευ-
ρολογικά φαινόμενα που αντιστοιχούν σε εκείνα του συνδρόμου 
καρπιαίου σωλήνα. Το ιστορικό κάκωσης προ εικοσαετίας οδήγησε 
στην χειρουργική διερεύνηση του μέσου νεύρου και την αναζήτη-
ση υπολειμμάτων ξέων σωμάτων και σχηματισμού ενδονευρικού 
νευρώματος. Αποκαλύφθηκε  ινολιπωμάτωση του μέσου νεύρου 
που αφαιρέθηκε και το χάσμα γεφυρώθηκε με ελεύθερο μόσχευμα 
γαστροκνημιαίου νεύρου, που αποτελούσε το υπόβαθρο της μα-
κροδακτυλία της υπό αυτό εφορευομένης περιοχής. Διενεργήθηκε 
απολέπτυνση του δείκτη και απεξάρθρωση της ονυχοφόρου φά-
λαγγας για τη σμίκρυνση του δακτύλου. Εξετάζεται το φαινόμενο 
υπό το φως των σύγχρονων απόψεων ελέγχου της παθολογικής 
ιστογένεσης. 

Macrodactyly in a young woman

Bischiniotis I St, Koulouris A, Giannarakis A. 

Abstract 
A case of a young woman with progressive growth of her 

left index in all dimensions is presented, with clinical signs cor-
responded in carpal tunnel syndrome. A history of a penetrat-
ing wound in the past led us in median nerve exploration and 
looking for foreign body residues and posttraumatic intraneural 
neuroma formation. In contrary a fibrolipomatous hamartoma 
of the median nerve was found, resected followed by bridging 
of the remaining gap by a free solar nerve graft.  Disarticulation 
through the distal interphalangeal joint was performed followed 
by debulking of the finger. Macrodactyly as a mere case of focal 
gigantism is studied in the view of newest knowledge gathered 
in molecular biology of mosaicism.
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Εισαγωγή
Εστιακός γιγαντισμός (focal gigantism) ή 

εντοπισμένος γιγαντισμός (localised gigantism) 
είναι μία κατάσταση, κατά την οποία, ένα συγκεκρι-
μένο μέρος του σώματος προσλαμβάνει μεγαλύ-
τερο από το φυσιολογικό μέγεθος, τούτου οφει-
λομένου σε υπερβολική αύξηση των ανατομικών 
στοιχείων που το αποτελούν ή στην εναπόθεση 
παθολογικών στοιχείων που αφορούν πρακτικώς 
σε όλους τους ενυπάρχοντες στην περιοχή ιστούς 
/ όργανα, έχει πολλαπλή προέλευση (Bloem και 
Donner 1981, McCartney et al 1982) και είναι 
γνωστή από πάρα πολύ παλιά (Ruggieri και Polizzi 
2003). Η επίκτητη φύση αυτών των καταστάσεων 
που έχει και διαφορετική προέλευση έχει μελετηθεί 
στο πλαίσιο της πιο συνήθους από παλιά μεταλαξι-
ογόνου νοσηρής κατάστασης που είναι η νευρινω-
μάτωση (Inglis 1938) αλλά και άλλων ανάλογων 
συγγενών και επίκτητων διαταραχών (Wilches et al 
2003). Κατά τα τελευταία έτη έχουν προκύψει νε-
ότερα δεδομένα για την αιτιοπαθογένεια του εστι-
ακού γιγαντισμού με δεδομένο ότι έχουν προκύψει 
γενετικά δεδομένα που αφαιρετικά εξηγούν πότε 
είναι δυνατό και πώς να αναμένεται το φαινόμενο 
(Lau et al 2012, Rios JJ et al 2013). Υπό το φως 
των νεότερων αυτών δεδομένων παρουσιάζουμε 
παλιότερη περίπτωση ασθενούς με μακροδακτυλία 
του δείκτη και θέτουμε το πρόβλημα προς προβλη-
ματισμό τόσο όσον αφορά στην πιθανή πρόληψη, 
στις επιλογές της αντιμετώπισης αλλά και γενικό-
τερα συμπεράσματα πάνω στο φαινόμενο της ορ-
γάνωσης της ιστογένεσης και πιθανότατα και της 
ογκογένεσης. 

Παρουσίαση ασθενούς
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς γυναίκας 

ηλικίας 36 ετών, κατοίκου αγροτικής περιοχής με 
κύρια γεωργοκτηνοτροφική απασχόληση με εστι-
ακό γιγαντισμό του αριστερού δείκτη. Η γυναίκα 
αυτή παρουσίαζε σταθερή αύξηση όλων διαστά-
σεων κατά μήκος, περίμετρο και τελικώς όγκο του 
αριστερού δείκτη. Η γυναίκα εκτός από το αισθητι-
κό πρόβλημα παρουσίαζε ταυτόχρονη επιδείνωση 
της κινητικότητας, λόγω δυσκαμψίας, άλγους κατά 
της κινήσεις των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων και 
προϊούσα απώλεια της αισθητικότητας κατανομής 
μέσου νεύρου. Η κατάσταση από πλευρά συμπτω-
μάτων προσομοίαζε εκείνης του συνδρόμου καρ-

πιαίου σωλήνα. Κατά την κλινική εξέταση του σώ-
ματος δεν παρατηρήθηκαν καφεοειδείς κηλίδες ή 
οζίδια (φακώματα) ούτε άλλα στοιχεία από το δέρ-
μα ή από το περιφερικό νευρικό σύστημα. Ο εργα-
στηριακός έλεγχος ήταν εντός των φυσιολογικών 
ορίων. Ακτινολογικώς εκτός από τη μεγέθυνση του 
δακτύλου καθ’ όλες τις διαστάσεις, παρατηρήσα-
με σχηματισμό υπεροστωτικών αποφύσεων με τη 
μορφή οστεοφύτων κατά τη βασική και την περι-
φερική μεσοφαλαγγική άρθρωση (εικ. 1).

Εικ. 1. – Ακτινολογική εικόνα της μακροδακτυλίας του δείκτη. 
Εκτός από τη μεγέθυνση όλων των διαστάσεων και επιφυ-
σιακή υπερόστωση των φαλάγγων με έναρξη εκφυλιστικών 

αλλοιώσεων

Από την εξέταση του ιστορικού της ασθενούς 
αναφέρεται τραυματισμός με χοντρή βελόνα κατά 
τη συρραφή (μπούρλιασμα) των φύλλων καπνού 
στη νεότητά, όταν ήταν δηλαδή 15-16 ετών. Το 
ιστορικό του τραυματισμού και η μακροχρονιότη-
τα ως προς την εγκατάσταση των συμπτωμάτων 
και η πιθανότητα παραμονής ξένου σώματος στην 
περιοχής της καμπτικής επιφάνειας της αριστεράς 
πηχεοκαρπικής μας οδήγησε στη χειρουργική διε-
ρεύνηση της περιοχής, με την αρχική διάγνωση του 
μετατραυματικού ενδονευρικού νευρώματος.

 Μετά την ολοκλήρωση του προαναισθητι-
κού ελέγχου και βάση το ιστορικό του τραυματι-
σμού από νύσσουν όργανο διενεργήθηκε παλαμι-
αία προσπέλαση κατά την παλαμιαία επιφάνεια της 
αριστεράς πηχεοκαρπικής προς διερεύνηση του 
μέσου νεύρου. Μετά τη διάνοιξη του εγκαρσίου 
συνδέσμου του καρπού αποκαλύφθηκε το μέσου 
νεύρου δεκαπλάσιας διαμέτρου από τη φυσιολογι-
κή σε έκταση άνω των 15 - 20 εκατοστών (εικ. 2). 
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Εικ. 2. – Χειρουργική διερεύνηση του μέσου νεύρου σε 
όλη την έκταση της παθολογικής υπερτροφίας. Είναι ορατά τα 
υπερτροφικά τροφοφόρα αγγεία (vasa nervorum) της περιο-
χής 

Αξιοσημείωτη είναι η συνακόλουθη υπερτροφία 
του τροφικών αγγείων (vasa nervorum) του μέσου 
νεύρου στην παθολογική περιοχή. Η παθολογική 
περιοχή παρασκευάστηκε σε όλη την έκτασης και 
αφαιρέθηκε. Καταλείπεται υγιής κοίτη, η οποία 
ελέγχεται και ακολουθεί μεταφορά ελευθέρου μο-
σχεύματος γαστροκνημαιίου νεύρου προς γεφύ-
ρωση του κενού που συρράπτεται με επινευρική 
συρραφή. Το μόρφωμα απελευθερώνεται και γίνε-
ται μακροσκοπική εκτίμησή του (εικ. 3). 

Εικ. 3. – Η παθολογική μοίρα του μέσου νεύρου

Το τραύμα συγκλείεται σε δύο στρώματα υπό 
παροχέτευση. Ακολουθεί απεξάρθρωση της ονυχο-
φόρου φάλαγγας και απολέπτυνση του υπολειπό-
μενου δακτύλου προκειμένου να καταστεί πιο λει-
τουργικό το άκρο (εικ. 4). Μετεγχειρητικώς ετέθη 

ελαφρός νάρθηκα επί 6 εβδομάδες προς προστα-
σία της μεταμόσχευσης. 

Εικ. 4. – Απεξάρθρωση της ονυχοφόρου φάλαγγας και 
απολέπτυνση του υπολειπόμενου δακτύλου προκειμένου να 

καταστεί πιο λειτουργικό το άκρο

Πορεία 
Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν 

απρόσκοπτη. Το τραύμα επουλώθηκε ομαλώς και 
είχε καλή διαχείριση του χεριού μα καλό λειτουργι-
κό αποτέλεσμα. Η αποκατάσταση της αισθητικότη-
τας ήταν ικανοποιητική. Το κοσμητικό αποτέλεσμα 
θεωρήθηκε ανεκτό (εικ. 5). 

Εικ. 5. – Τελικό αποτέλεσμα

Ιστολογική εικόνα
 Η ιστοπαθολογική εικόνα του παρασκευά-

σματος έδειξε ότι επρόκειτο για  ινολιπομάτωση με 
συνοδό τοπικό γιγαντισμό της εφορευόμενης από 
το μέσο νεύρο περιοχής. Η νοσηρά κατάσταση έχει 
περιγραφεί ως λιπωματώδης μακροδυστροφία.  
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Συζήτηση
 Ο εστιακός γιγαντισμός με τη μορφή της 

μακροδακτυλίας ή μεγαλοδακτυλίας ως αποτέλε-
σμα διαταραχών της νευροτροφικότητας είναι μια 
οντότητα καλώς αναγνωρισμένη. Αποτελεί σπάνια 
συγγενή διαφοροποίηση, που χαρακτηρίζεται 
από εντοπισμένη υπερπλασία όλων των ιστών και 
δυνατόν να προσβάλλει ίνα ή περισσότερα δάκτυ-
λα, ολόκληρο το άκρο ή σπανιότερα το μισό του 
σώματος. Συχνότερα προσβάλλεται το άνω άκρο. 
Ο El-Shami (1969), πρότεινε τον όρο «δακτυλικός 
γιγαντισμός», για την περιγραφή της συγγενούς 
παθολογικής υπερπλασίας των μαλακών μορίων, 
σε συνδυασμό με υπερπλασία του σκελετού. Έτσι 
αποκλείει καταστάσεις, που προκαλούν μεγέθυν-
ση των δακτύλων, όπως αιμαγγειώματα, αρτηρι-
οφλεβώδεις αναστομώσεις, λιπωμάτωση, νευρινω-
μάτωση (Βεκρής 1995). Η μακροδακτυλία είναι από 
τις λιγότερο συχνές συγγενείς διαφοροποιήσεις. 
Ο Flatt (1994) αναφέρει συχνότητα 0,9%, ενώ 
ο Wood (1969), σε μία αναδρομική μελέτη, πα-
ρουσίασε 176 ασθενείς, που είχαν μέχρι τότε κα-
ταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Η ανάλυση 
των ασθενών αυτών δείχνει, ότι πιθανά υπάρχει 
ίση κατανομή στα δύο φύλα και ότι σε ποσοστό 
90% η διαφοροποίηση είναι ετερόπλευρη. Συχνό-
τερα εμφανίζεται στο κερκιδικό χείλος του χεριού, 
με τον δείκτη να προσβάλλεται συνηθέστερα. 
Όταν περισσότερα του ενός δάκτυλα εμφανί-
ζουν μακροδακτυλία, είναι συνεχόμενα δάκτυλα, 
χωρίς παρεμβολή φυσιολογικού δακτύλου, θεω-
ρείται ότι η πολλαπλή προσβολή είναι τρεις φορές 
συχνότερη της προσβολής ενός δακτύλου.

Έχουν αναφερθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με 
την αιτία που προκαλεί την παραμόρφωση, όπως 
αγγειακή υπερτροφοδοσία της περιοχής ή ανώμα-
λος νευρικός έλεγχος της ανάπτυξης.

Η δεύτερη άποψη φαίνεται να ευσταθεί πε-
ρισσότερο, δεδομένης της κατανομής της μα-
κροδακτυλίας, κατά μήκος της αισθητικής κατανο-
μής μεγάλων περιφερικών νεύρων.

Διαφορική διάγνωση
Οιδηματώδη δάκτυλα εμφανίζονται στις παρα-

κάτω περιπτώσεις: 

Πολυοστική ινώδης δυσπλασία (Albright)1. 

Οστεοειδές οστέωμα2. 

Λεμφοίδημα3. 

Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία4. 

Λεμφαγγείωμα5. 

Αιμαγγείωμα6. 

Σύνδρομο Klippel -Trenaunay · Weber7. 

Νευρινωμάτωση (νόσος Von Recklinghaus-8. 
en).

Μπορεί να συνυπάρχουν, σύνοδες διαφοροποι-
ήσεις όπως συνδακτυλία (10% περίπου). πολυδα-
κτυλία, κρυψορχία κλπ.

Ο Upton (1990) προτείνει τέσσερεις τύπους. Η 
ταξινόμηση έχει ως εξής:

Τύπος Ι; Γιγαντισμός και λιποϊνωμάτωση. Η συ-
χνότερη μορφή. Δεν κληρονομείται, δεν παρουσι-
άζει στοιχεία νευρινωμάτωσης και είναι συνήθως 
ετερόπλευρη. Η σχέση μεταξύ αγοριών και κορι-
τσιών είναι 32 και σε ποσοστό 8-10%  συνυπάρχει 
συνδακτυλία.

Υπάρχει συσχέτιση με υπερπλασία περιφερικού 
νεύρου. Ο Wood (1969), σε ανασκόπηση 76 ασθε-
νών από τη μέχρι τότε διεθνή βιβλιογραφία, βρήκε 
ότι συχνότερα προσβάλλεται η αισθητική περιοχή 
του μέσου νεύρου (ποσοστό 85%), ενώ η αντίστοι-
χη περιοχή του ωλενίου προσβάλλεται σε ποσοστό 
15%. Η συχνότητα προσβολής για κάθε δάκτυλο 
ήταν η εξής: δείκτης (37%), μίσος (30%), παρά-
μεσος (12%) και μικρός (3%). Φαίνεται ότι η σα-
φής προτίμηση της διαφοροποίησης στην περιοχή 
κατανομής του μέσου νεύρου. Το προσβεβλημένο 
νεύρο είναι φυσιολογικό μέχρι το κάτω τριτημόριο 
του αντιβραχίου. Προοδευτικά υπερπλάσσεται και 
στην περιοχή του καρπού και μπορεί να προκαλέσει 
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα στους ενήλικες Στην 
παλάμη και τα δάχτυλα η υπερπλασία του νεύρου 
είναι εντονότερη. Ιστολογικά οι νευράξονες είναι 
φυσιολογικοί σε μέγεθος και αριθμό, ενώ η αφή 
και διακριτική ικανότητα δύο σημείων είναι επίσης 
φυσιολογικές.

Ο αυλός των φαλαγγών είναι διευρυμένος, γε-
μάτος από ανώμαλο σπογγώδες οστούν, με λιπώ-
δη μυελό. Τα μετακάρπια προσβάλλονται μονό σε 
σοβαρές μακροδακτυλίες και με την πάροδο της 
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ηλικίας. Η οστική ανακατασκευή είναι φυσιολογική 
ως προς την δομή του οστού αλλά με επιτάχυν-
ση από το φυσιολογικό. Τα αγγεία, οι τένοντες και 
τα περιβλήματα τους δεν προσβάλλονται. Καθώς 
το χέρι αναπτύσσεσαι. Συχνά εμφανίζεται αγγεια-
κή δυσπραγία. λόγω ανακόλουθης ανάπτυξης των 
αγγείων.

Ενώ ο El-Shami (1969) όπως αναφέρθηκε πα-
ραπάνω ότι η γνήσια μακροδακτυλία πρέπει να πε-
ριλαμβάνει μεγέθυνση του σκελετού και όχι μόνο 
των μαλακών μορίων κοινός παρονομαστής απο-
τελεί η σηματοδότηση ενός συγκεκριμένου υποδο-
χέα μιας μεταβολικής οδού. Που προκαλεί αυτήν 
την κυτταρική υπερπλασία. Όπως ήδη αναφέρθηκε 
το 2012 οι Lau και συν στη Βοστόνη απομόνωσαν 
την πλειοτροφίνη (PTN) σε χειρουργικά παρασκευ-
άσματα ασθενών με μακροδακτυλία. Η πλειοτρο-
φίνη (PTN) είναι ένας συνδεδεμένος με ηπαρίνη 
αυξητικός παράγοντας που ρυθμίζει τη μιτωτική 
λειτουργία (Lau et al 2-12). Κατά το αυτό χρονικό 
διάστημα οι Miura και συν στην Ιαπωνία απομόνω-
σαν μια μετάλλαξη ενός γονιδίου που ελέγχει τον 
υποδοχέα του νατριουρητικού πεπτιδίου 2 σε μια 
οικογένεια με μακροδακτυλία στα πόδια μαζί με 
μεγάλο ανάστημα και σκολίωση επί τρεις γενεές. 
Παράχθηκαν διαγενεακοί επίμυες με τα ίδια ευρή-
ματα με τους ανθρώπους με τη μετάλλαξη. Παρα-
τηρήθηκε αύξηση του κυκλικού (cAMP) στον χόν-
δρο των αυξητικών χόνδρων αυτών των επίμυων 
πράγμα που κατέτεινε στη συνέχιση της έρευνας 

με στόχο τον υποδοχέα NPR2 έτσι ώστε να αντι-
μετωπισθεί η μακροδακτυλία στο μέλλον (Miura et 
al 2012). 

Οι πιο συνηθισμένοι μακροδακτυλίας είναι αυ-
τές του τύπου Ι κατά Flatt, που χαρακτηρίζεται από 
την προσβολή μιας περιοχής που εφορεύεται από 
ένα συγκεκριμένο νεύρο (Nerve Territory Oriented 
Macrodactyly, NTOM), όπως είναι το λιπωματώ-
δες αμάρτωμα του νεύρου (Flatt 1994, Kelikian 
1974). Έχει παρατηρηθεί υπεροχή προσβολής των 
αρρένων έναντι των θηλέων σε αναλογία 3:2. 
Στο 90% η κατάσταση είναι ετερόπλευρη και δεν 
υπάρχει ένδειξη οικογενούς κληρονομικότητας 
(Kelikian 1974). Αυτός ο τύπος της μακροδακτυ-
λίας προκαλείται από τυχαία γενετική μετάλλαξη 
που προκαλεί σωματική ενεργοποίηση του μεταβο-
λικού δρόμου της P13K/AKT κυτταρικής σηματο-
δότησης. Η διαπίστωση αυτή έγινε στο Τέξας με 
τη σύγκριση των γενετικών προφίλ αφαιρεθέντος 
νευρικού ιστού από ασθενείς με μακροδακτυλία και 
στη συνέχεια συγκρίνοντάς το με το DNA του αίμα-
τος αναζητώντας τις διαφορές. Η μετάλλαξη αυτή 
παρατηρήθηκε στο νευρικό ιστό από πέντε άτομα. 
Η γονιδιακή αυτή μετάλλαξη φαίνεται ότι ενεργο-
ποιεί τα γονίδια E542K, H1047L ή J1047R, που με 
τη σειρά τους οδηγούν σε λειτουργικώς ευοδωτική 
μετάλλαξη. Υπάρχει η ελπίδα ότι εάν στοχοποιηθεί 
αυτή η μετάλλαξη και απενεργοποιηθεί θα είναι 
δυνατή η αποτροπή της τοπικής υπερανάπτυξης 
στο μέλλον (Rios et al 2013).
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