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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πελματιαία ινωμάτωση ή νόσος του Ledderhose είναι μία σπάνια, καλοήθης και υπερπλαστική νόσος της
πελματιαίας απονεύρωσης. Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη και ταξινομείται στους εξωκοιλιακούς
δεσμοειδείς όγκους.(6) Η πελματιαία ινωμάτωση περιγράφτηκε πρώτη φορά το 1897 από τον Georg
Ledderhose.(5)

Η βλάβη αυτή συνήθως εμφανίζεται ως συμπαγής μονήρης πάχυνση ή οζίδιο, περιστασιακά επώδυνη, η οποία
εντοπίζεται ως επί το πλείστον στην έσω πελματιαία επιφάνεια του άκρου ποδός. (3)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Γυναίκα ασθενής, 45 ετών, παρουσιάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία αιτιώμενη άλγος στην έσω πελματιαία
επιφάνεια του αριστερού άκρου ποδός κατά τη βάδιση ή την ορθοστασία κατά το τελευταίο τρίμηνο. Κατά την
κλινική εξέταση ήταν δυνατή η ψηλάφηση, συμπαγούς και ελαστικής υφής, μορφώματος στην ανωτέρω
περιοχή το οποίο είχε ανώδυνο χαρακτήρα. Κατά την κλινική εξέταση, επίσης, εντοπίστηκε τυχαία ανάλογη
μάζα πολύ μικρότερου μεγέθους στο αντίστοιχο πέλμα χωρίς όμως κάποια συμπτωματολογία. Το λοιπό
αναμνηστικό ιστορικό της ασθενούς ήταν ελεύθερο.

Προγραμματίστηκε εξέταση με μαγνητική τομογραφία του αριστερού άκρου ποδός η οποία ανέδειξε μάζα με
μαγνητικό σήμα χαμηλής έντασης σε σχέση με αυτό των μυών στις Τ1 ακολουθίες και σήμα χαμηλής προς
μέτριας έντασης σε σχέση με το αντίστοιχο των μυών στις Τ2 ακολουθίες. Η παραπάνω οντότητα απεικονιζόταν
με σαφή όρια και μέσα στη μάζα της πελματιαίας απονεύρωσης.

(Εικ.1 : MRI όπου απεικονίζεται η πελματιαία ινωμάτωση της ασθενούς)

Η κλινική εξέταση σε συνδυασμό με τα απεικονιστικά ευρήματα συνηγορούσαν υπέρ της διάγνωσης
πελματιαίας ινωμάτωσης.

Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου διενεργήθη χειρουργική εκτομή του όγκου του αριστερού άκρου
ποδός, μεγέθους 1x4x0,6cm, επί υγιών ορίων.

(Εικ.2 : Διεγχειρητική εικόνα, όπου φαίνεται η χειρουργική αφαίρεση του όγκου)

(Εικ.3 : Αφαιρεθείς όγκος, διαστάσεων 1x4x0,6cm)

(Εικ.2) (Εικ.3)

Η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση της πελματιαίας ινωμάτωσης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

H πελματιαία ινωμάτωση ή νόσος Ledderhose εντοπίζεται συχνότερα κατά μήκος της έσω πελματιαίας χώρας,
σε μη φορτιζόμενη περιοχή της πελματιαίας απονεύρωσης. Χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία μονήρους ή

πολλαπλής οζώδους μάζας η οποία αυξάνεται σε μέγεθος με αργό ρυθμό αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ρίκνωση
και σκλήρυνσης ολόκληρης της πελματιαίας απονεύρωσης. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει
σύγκαμψη των δακτύλων. Στα αρχικά στάδια είναι ασυμπτωματική συνήθως, ωστόσο αργότερα ίσως γίνει
επώδυνη.(1,3,7)

Η πελματιαία ινωμάτωση μπορεί να παρατηρηθεί σε όλες τις ηλικίες, κυρίως όμως στην τέταρτη και πέμπτη
δεκαετία της ζωής. Εμφανίζεται με διπλάσια συχνότητα σε άνδρες και μπορεί να διαγνωσθεί αμφοτερόπλευρα
σε ποσοστό 20-50%. (3,7,8)

Έχει συσχετισθεί με διάφορες νόσους και καταστάσεις όπως η ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης (νόσος
Dupuytren), η νόσος Peyronie, ο σακχαρώδης διαβήτης, η επιληψία, ο αλκοολισμός, ο παγωμένος ώμος, το
κάπνισμα, η μακρά χρήση φαινοβαρβιτάλης,το χαμηλό βάρος σώματος, το επαναλαμβανόμενο τραύμα και
πιθανοί κληρονομικοί παράγοντες.(6,7)

Έχει αναφερθεί υψηλό ποσοστό επανεμφάνισης που κυμαίνεται από 11% ως 25% από τους Chung και
Enzinger το 1979 και από τους Humphreys και συν. το 1986.(4)

Η διάγνωση της πελματιαίας ινωμάτωσης τίθεται συνήθως μόνο από την κλινική εξέταση. Μπορούν ωστόσο να
χρησιμοποιηθούν επικουρικά διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις. Η απλή ακτινογραφία έχει περιορισμένη
συμβολή στη διάγνωση αλλά χρησιμοποιείται από αρκετούς ιατρούς ως πρώτο μέσο απεικόνισης.(6) Η αξονική
τομογραφία επειδή δεν παρουσιάζει ειδικότητα για τη συγκεκριμένη μάζα δεν χρησιμοποιείται.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος και η MRI είναι οι απεικονιστικές εξετάσεις εκλογής. Ο υπέρηχος παρουσιάζει το
πλεονέκτημα της εύκολης επαναληψιμότητας, του χαμηλού κόστους και της ταχύτητας διενέργειάς του. Ωστόσο
εξαρτάται από τις ικανότητες του ακτινολόγου.

Η μαγνητική τομογραφία είναι επίσης η απεικονιστική εξέταση εκλογής ιδιαίτερα όταν ο υπέρηχος δε βοηθά στη
διάγνωση. Στην Τ1 ακολουθία ο ιστός του κολλαγόνου μέσα στον όγκο εμφανίζεται με χαμηλό σήμα, ενώ στην
Τ2 ακολουθία έχει χαμηλής ή μέτριας έντασης σήμα.(3,6) Λόγω όμως του οιδήματος της μάζας ή της τριχοειδικής
κυκλοφορίας που την περιβάλλει μπορεί να εμφανίζει αυξημένο σήμα στην Τ2 ακολουθία.(3,4,10)

Η διαφοροδιάγνωση της πελματιαίας ινωμάτωσης περιλαμβάνει το λειομύωμα, το νευρίνωμα, το
ραβδομυοσάρκωμα και το λιποσάρκωμα.(3)

Η θεραπεία της νόσου του Ledderhose περιλαμβάνει τη συντηρητική αντιμετώπιση αρχικά, και επί
ανθεκτικότητας σε αυτή, τη χειρουργική αντιμετώπιση. Για τη συντηρητική αντιμετώπιση θα πρέπει να
επιλέξουμε μεταξύ της χρήσης πέλματος αποφόρτισης έσω υποδήματος, της ακτινοβολίας, των κρουστικών
υπερήχων, της τοπικής έγχυσης κορτιζόνης, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη από του στόματος, της διαδερμικής
χρήσης βεραπαμίλης και της τοπικής έγχυσης κολλαγενάσης.(3,6). Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει την
τοπική ή ευρεία εκτομή σε περίπτωση πρωτοεμφανιζόμενου όγκου ενώ σε περίπτωση υποτροπής συνιστάται
η ευρεία εκτομή του όγκου, υφολική ή ολική εκτομή της παλματιαίας απονεύρωσης.(1,3,4,5,6,7,8,9)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η πελματιαία ινωμάτωση είναι ένας σχετικά σπάνιος όγκος της πελματιάιας απονεύρωσης, άγνωστης
αιτιολογίας με προτίμηση στο άρρεν φύλο. Η θεραπεία, η οποία μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε
χειρουργική, έχει συνήθως καλά αποτελέσματα.
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