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Βλαισός μέγας δάκτυλος:
Θεραπευτική προσέγγιση

O

βλαισός µέγας δάκτυλος (ή
κότσι) είναι µία σύνθετη παραµόρφωση της πρώτης
ακτίνας του άκρου ποδός
και συχνά συνοδεύεται µε
παραµορφώσεις και συµπτώµατα από
τα µικρότερα δάκτυλα. ∆ιακρίνεται
στον τύπο των ενηλίκων και στον νεανικό τύπο. Παρατηρείται συχνότερα
στις γυναίκες και το 70% των ασθενών
έχουν οικογενειακό ιστορικό.
Οι ενδογενείς παράγοντες κινδύνου είναι η κληρονοµικότητα, η αστάθεια της 1ης ταρσο-µετατάρσιας
άρθρωσης, η πλατυποδία, η ρευµατοειδής αρθρίτιδα και η εγκεφαλική παράλυση. Στους εξωγενείς παράγοντες
κινδύνου θεωρείται η χρήση υποδηµάτων µε υψηλό τακούνι και στενό πρόσθιο µέρος. Συχνά συνοδεύεται µε
σφυροδακτυλία και παρουσία κάλων
στο πέλµα. Ο νεανικός βλαισός µέγας
δάκτυλος συχνά είναι αµφοτερόπλευρος και οικογενής και συνοδεύεται από
εύκαµπτη πλατυποδία. Ο πόνος δεν
είναι κυρίαρχο σύµπτωµα και παρατηρείται ραιβότητα του 1ου µεταταρσίου
και αυξηµένη διαµετατάρσια γωνία µεταξύ 1ου-2ου µεταταρσίου.
Παρουσιάζεται µε δυσκολία στην
υπόδηση λόγω της εσωτερικής προβολής του ποδιού, µε πόνο στην 1η µεταταταρσο-φαλαγγική άρθρωση και µε
παραισθησία εξαιτίας συµπίεσης δακτυλικού νεύρου. Κλινικά παρατηρείται
βλαισότητα και πρηνισµός του µεγάλου
δακτύλου και µπορεί να διαπιστωθεί
δυσκαµψία της 1ης µεταταρσο-φαλαγγικής άρθρωσης, παθολογία της 1ης
ταρσο-µετατάρσιας άρθρωσης, σχηµατισµός κάλων και πόνος κάτω από τα
σησαµοειδή οστά.
Οι ακτινογραφίες υπό φόρτιση είναι
χρήσιµες για τη µέτρηση ειδικών παραµέτρων κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασµό, όπως η γωνία βλαισού µεγάλου
δακτύλου (φυσιολογικά <15°), η διαµετατάρσια γωνία (<9°), η γωνία µεταξύ της αρθρικής επιφάνειας της
κεφαλής του 1ου µεταταρσίου µε τον

άξονα του 1ου µεταταρσίου (<10°) και
η γωνία µεταξύ των αξόνων της εγγύος
και της τελικής φάλαγγας του µεγάλου
δακτύλου (<10°). Ελέγχεται επίσης η
προς τα έξω παρεκτόπιση των σησαµοειδών οστών, η επαλληλία και τυχόν εκφυλιστικές αλλοιώσεις της 1ης
µεταταρσο-φαλαγγικής άρθρωσης.
Η πρώτη γραµµή θεραπείας περιλαµβάνει τη χρήση άνετων υποδηµάτων µε ευρύ πρόσθιο µέρος και χαµηλό
τακούνι µε ευρεία βαση στην πτέρνακαι
τη χρήση ειδικών ενθέτων και ορθωτικών, κυρίως σε ασθενείς µε πλατυποδία και µεταταρσαλγία. Η χειρουργική
διόρθωση χρειάζεται όταν τα συµπτώµατα επιµένουν παρά τη συντηρητική
αγωγή και δε θα πρέπει να γίνεται µόνο
για κοσµητικούς λόγους.
Οι επεµβάσεις µαλακών µορίων
(τροποποιηµένη τεχνική McBride) γίνονται σε νεαρές γυναίκες µε πολύ
ήπια νόσο, σχεδόν πάντα συνοδεύονται
από οστεοτοµία. Οι επεµβάσεις περιφερικής οστεοτοµίας 1ου µεταταρσίου
(συχνότερα η Chevron) και εγγύος φάλαγγος µεγάλου δακτύλου (οστεοτοµία
Akin) ενδείκνυνται σε ήπια νόσο (διαµετατάρσια γωνία <13°). Οι επεµβάσεις
κεντρικής οστεοτοµίας (συχνότερα η
Scarf) ή ο συνδυασµός περιφερικής και
κεντρικής οστεοτοµίας 1ου µεταταρ-

σίου ενδείκνυνται σε µεγαλύτερες παραµορφώσεις (διαµετατάρσια γωνία
>13°).
Η αρθρόδεση της 1ης µεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης εκτελείται όταν
υπάρχει σοβαρή παραµόρφωση, εκφυλιστική αρθρίτιδα, ουρική ή ρευµατοειδής αρθρίτιδα, εγκεφαλική παράλυση,
σύνδροµο Down ήEhlers-Danlos. Η αρθρόδεση της 1ης ταρσο-µετατάρσιας
άρθρωσης µαζί µε επέµβαση µαλακών
µορίων (επέµβαση Lapidus) γίνεται
όταν υπάρχει µεγάλη παραµόρφωση,
αρθρίτιδα, ραιβό µετατάρσιο, αστάθεια
και συνοδός πλατυποδία. Σπάνια πλέον
γίνεται η αφαιρετική αρθροπλαστική
(επέµβαση Keller), µόνο σε πολύ γηραιούς ασθενείς χαµηλών απαιτήσεων.
Η αρθροπλαστική της 1ης µεταταρσο-φαλαγγικής άρθρωσης είναι µια
εναλλακτική θεραπεία σε σοβαρή αρθρίτιδα νέων ασθενών, διατηρώντας
λειτουργικό εύρος κίνησης. Τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα και πλεονεκτήµατα έναντι της αρθρόδεσης είναι
ακόµη υπό εξέταση.
Οι επεµβάσεις διόρθωσης σε εφήβους ασθενείς πρέπει να καθυστερούν
µέχρι τη σύγκλιση των οστικών επιφύσεων και τη σκελετική ωριµότητα.
Οι επιπλοκές περιλαµβάνουν την
υποτροπή της παραµόρφωσης, τη λοίµωξη, την άσηπτη νέκρωση, την πώρωση σε πληµµελή θέση, την
ψευδάρθρωση, τη µεταταρσαλγία
λόγω µεταφοράς φορτίων, τη νευραπραξία, τον ραιβό µεγάλο δάκτυλο και
την παραµόρφωση του µεγάλου δακτύλου σε υπερέκταση.
Πλέον οι επεµβάσεις αυτού του είδους γίνονται µε ηµερήσια νοσηλεία
χωρίς διανυκτέρευση και ο ασθενής κινητοποιείται άµεσα µε ειδικά υποδήµατα αποφόρτισης για 6 εβδοµάδες
περίπου.
Η χειρουργική µας οµάδα προσφέρει εξατοµικευµένες λύσεις για τον
βλαισό µεγάλο δάκτυλο µε πλήρη αποκατάσταση στη φυσιολογική δραστηριότητα.

