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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι γιγαντοκυτταρικοί όγκοι των τενοντίων ελύτρων αποτελούν καλοήθεις, δυνητικά επώδυνους όγκους, αγνώστου αιτιολογίας, με

αυξημένα ποσοστά υποτροπών και βασική εντόπιση τα δάκτυλα των άνω και κάτω άκρων. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της

εντόπισης και του ποσοστού υποτροπής των όγκων αυτών.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Σε μια περίοδο 8 ετών, 43 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην κλινική μας για γιγαντοκυτταρικούς όγκους τενοντίων ελύτρων. Οι

όγκοι αφορούσαν συχνότερα τα άνω άκρα (80%) και εντόπιση παρόμοιας κατανομής σε όλα τα δάκτυλα με εξαίρεση τον παράμεσο. Η

ηλικίες των ασθενών είχαν εύρος μεταξύ 40 και 60 έτη και η αναλογία γυναικών – ανδρών ήταν 3:1.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εκτομή των όγκων σε όλες τις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε υπό περιοχική αναισθησία, με

παλαμιαία, ραχιαία ή μέση-έξω προσπέλαση και ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του

αγγειονευρώδους δεματίου. Συχνά απαιτήθηκε η μερική αφαίρεση του τενοντίου ελύτρου ή της

περίσσειας του υπερκείμενου δέρματος. Σε μέσο χρονικό διάστημα 4 ετών από την αφαίρεση, 3

όγκοι (7%) παρουσίασαν υποτροπή, ένας εκ των οποίων υποτροπίασε δις, ενώ σε έναν ασθενή

η ιστολογική εξέταση κατέδειξε κακοήθεια.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι γιγαντοκυτταρικοί όγκοι των τενοντίων ελύτρων αποτελούν τους δεύτερους σε συχνότητα όγκους του

χεριού και απαιτούν επιμέλεια από την πλευρά του χειρουργού κατά την αφαίρεσή τους, καθώς είναι

συχνή η ραχιαία ή παλαμιαία επέκτασή τους κατά μήκος του τενοντίου ελύτρου. Τα υψηλά ποσοστά

υποτροπής πρέπει να τονίζονται στον ασθενή προεγχειρητικά.


