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Abstract 

Background. Extra-articular tenosynovial chondromatosis is a rare, benign tumour arising from tendon 

sheath. We report a rare case of tenosynovial chondromatosis of the wrist and its unusual presentation as a 

deformity of the fingers that was successfully treated surgically. 

Case report.75-year-old female patient presented with a pain, hard lump above the wrist and flexion 

deformity of the left hand. She complained of slightly numb fingers which she could not extend. There was 

a slight palmar numbness of the 5th finger. Mass with a hard and rough surface was observed above distal 

wrist crease, which was also visible on X-ray. There was a clinical suspicion that the mass was the cause 

for ulnar neuropathy and decision to perform an excision was made. During the surgery, tumour was found 

attached to the flexor tendons and was extending to the carpal tunnel on the ulnar side. After the excision 

of the tumour and release of carpal tunnel and Guyon’s canal, patient was able to extend her fingers more 

and with less pain. Pathohistological examination confirmed tenosynovial chondromatosis type tumour. 

Patient was re-examined 5 months after the surgery. 

Conclusions. Tenosynovial chondromatosis is a rare, benign, slow growing tumour which most commonly 

occurs within hands and feet. Treatment of choice is surgical, although the risk for local recurrence is high. 

This case report might be the first to describe tenosynovial chondromatosis causing flexion deformity of 

the fingers and compressing the ulnar nerve at the hand.  
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Santrauka 

Įvadas. Ekstrasąnarinė tenosinovinė chondromatozė yra retas gerybinis auglys, susidarantis iš sausgyslės 

dangalų. Šiame straipsnyje pristatomas neįprastas tenosinovinės chondromatozės atvejis riešo srityje, 

sukėlęs plaštakos pirštų fleksinę deformaciją ir alkūninę neuropatiją, bei sėkmingas chirurginis gydymas. 

Atvejo aprašymas. 75-erių metų pacientė gydyta dėl kairės plaštakos deformacijos, skausmo, pirštų 

tirpimo ir riešo darinio. Pirštų tiesimas ribotas ir ypač skausmingas. Stebėtas silpnas nuolatinis tirpimas 5-

to piršto palmarinėje pusėje, skausminga Guyon kanalo projekcijos palpacija. Rentgenogramose matomas 

pailgas kontrastingas darinys. Įtarta, kad auglys gali būti alkūninės neuropatijos priežastis. Nuspręsta šalinti 

auglį ir atlikti nervo dekompresiją Guyon kanale. Operacijos metu rasti 2 dariniai, kurie buvo prisitvirtinę 

prie fleksorių sausgyslių ir tęsėsi į riešo kanalą ulnarine puse, kur distalinis auglio kraštas įsirėmęs į Guyon 

kanalo projekciją. Atlikta auglio ekscizija, atverti riešo ir Guyon kanalai. Iš karto po operacijos pirštų 

judesių amplitudė padidėjo. Ekcizuotas auglys makroskopiškai panašus į spongiozinį kaulą, o 

mikroskopiškai sudarytas iš spongiozinio kaulo su riebaliniais kaulų čiulpais, hialinine kremzle ir sinovija. 

Histologinio tyrimo atsakymas: tenosinovinė chondromatozė. Pacientė pakartotinai apžiūrėta po 5-ių 

mėnesių nuo operacijos: pasiekti beveik pilnos amplitudės aktyvūs neskausmingi plaštakos pirštų judesiai, 

pacientė jau galėjo be skausmo suimti daiktus, tačiau dar išliko nežymus tirpimas 5-to piršto palmarinėje 

pusėje. 

Išvados. Tenosinovinė chondromatozė yra retas, gerybinis, lėtai prograsuojantis susirgimas, kuris įprastai 

pasireiškia plaštakoje ir pėdoje. Tenosinovinė chondromatozė gydoma tik chirurgiškai, tačiau pooperacinio 

ligos atsinaujinimo rizika aukšta. Šis atvejo aprašymas gali būti pirmasis, kai tenosinovinė chondromatozė 

pasireiškė fleksine plaštakos pirštų deformacija ir alkūninio nervo užspaudimu plaštakoje. 

 

Raktiniai žodžiai: tenosinovinė chondromatozė, plaštakos auglys, plaštakos deformacija.
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Įvadas 

Sinovinė chondromatozė – retas susirgimas, 

kurio metu iš sąnario sinovijos, sausgyslės 

dangalų arba tepalinių maišelių sinovijos 

formuojasi kremzliniai kaulėjantys dariniai (1). 

Atsižvelgiant į tai, iš kokios struktūros 

formuojasi, išskiriama intrasąnarinė, 

tenosinovinė ir tepalinio maišelio (bursinė) 

chondromatozės formos. Seniau vartoti, tačiau 

vis dar sutinkami sinonimai: sinovinė 

osteochondromatozė, chondrometaplazija. 

Reikėtų skirti pirminę sinovinę chondromatozę 

nuo daug dažniau pasitaikančios antrinės – laisvų 

sąnarinių kūnų, susidariusių dėl traumos ar 

degeneracinio proceso sąnaryje (2). Šioje 

publikacijoje nagrinėjama tik pirminė sinovinė 

chondromatozė ir pristatomas labai neįprastas 

tenosinovinės chondromatozės atvejis riešo 

srityje, sukėlęs plaštakos pirštų fleksinę 

deformaciją ir alkūninę neuropatiją bei jo 

sėkmingas chirurginis gydymas.  

Atvejo aprašymas 

75-erių metų pacientė Vilniaus Universiteto 

Santaros Klinikų Plastinės ir rekonstrukcinės 

chirurgijos centre konsultuota dėl prieš pusę 

metų atsiradusios kairės plaštakos deformacijos 

ir skausmo. Pacientė skundėsi skausmu, pirštų 

tirpimu. Pirštų tiesimas ženkliai ribotas, todėl 

skundėsi patirianti sunkumų kasdienėje veikloje. 

Pastaruoju metu pastebėjo kietą ir pamažu 

didėjantį darinį šiek tiek aukščiau riešo.  

Apžiūrint pacientę matomos kairės plaštakos 3-

čio, 4-to ir 5-to pirštų fleksinės deformacijos: 

proksimalinių interfalanginių (toliau – PIF) 

sąnarių tiesimas ribotas atitinkamai 40˚, 60˚ ir 

60˚, o metakarpofalanginių sąnarių 50˚, 45˚ ir 

40˚. Abiejų plaštakų 5-to piršto deformacijos per 

PIF sąnarį įgimtos. 3-čias pirštas rotuotas į 

ulnarinę, o 5-tas į radialinę pusę (1, 2 paveikslai).  

 
1 paveikslas. Apžiūra prieš operaciją: 
maksimalus pirštų ištiesimas. 

 
2 paveikslas. Apžiūra prieš operaciją: plaštaka 
sulenkus pirštus.  

Tiek aktyvus, tiek ir pasyvus pirštų tiesimas 

ribotas ir ypatingai skausmingas. Stebėtas silpnas 

nuolatinis tirpimas 5-to piršto palmarinėje 

pusėje, Guyon kanalo projekcijos palpacija 

skausminga. Matomas ir čiuopiamas kietas 

pailgas darinys gruoblėtu paviršiumi, apie 2 cm 

aukščiau distalinės riešo raukšlės. 

Rentgenogramose darinys kontrastingas (3 pav.). 

Operacijos metu, 2 skirtingo dydžio (5 x 1,5 cm 

ir 1,5 x 1,5 cm) kieti dariniai rasti prisitvirtinę 

prie fleksorių sausgyslių ir tęsėsi į riešo kanalą 

ulnarine puse. Distalinis auglio kraštas iš riešo 

kanalo pusės įsirėmęs į Guyon kanalo projekciją. 

Atlikta auglio ekscizija, atverti riešo ir Guyon 

kanalai (4 paveikslas). Iš karto po operacijos 

pacientė galėjo pirštus ištiesti tiek, kiek leido dėl 

ilgalaikės deformacijos susidariusios sąnarinės 

kontraktūros (5, 6 paveikslai).  
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3 paveikslas. Dviejų krypčių plaštakos 
rentgenogramos: auglys pažymėtas rodyklėmis. 

 
4 paveikslas. Operacijos nuotrauka: iš dalies 
nuo sausgyslių atpreparuotas darinys.  

 
5 paveikslas. Apžiūra kitą dieną po operacijos: 
maksimalus pirštų ištiesimas. 

 
6 paveikslas. Apžiūra kitą dieną po operacijos: 
plaštaka sulenkus pirštus. 

Ekcizuotas auglys makroskopiškai panašus į 

spongiozinį kaulą (7 paveikslas). Darinys ištirtas 

patohistologiškai: sudarytas iš spongiozinio 

kaulo su riebaliniais kaulų čiulpais, hialinine 

kremzle ir sinovija. Kremzlėje nevienodo dydžio 

chondrocitai ir enchondralinės osifikacijos 

židiniai. Toks histologinis vaizdas būdingas 

tenosinovinei chondromatozei.  

 
7 paveikslas. Makroskopinis auglio vaizdas. 

Pacientė pakartotinai apžiūrėta po 5-ių mėnesių 

nuo operacijos: pasiekti beveik pilnos amplitudės 

aktyvūs neskausmingi plaštakos pirštų judesiai, 

pacientė galėjo be skausmo suimti daiktus, tačiau 

dar išliko nežymus tirpimas 5-to piršto 

palmarinėje pusėje (8, 9 paveikslai). 



Journal of Medical Sciences. Nov 26, 2022 - Volume 10 | Issue 4.  Electronic - ISSN: 2345-0592   

66 
 

 
8 paveikslas. Apžiūra praėjus 5 mėn. po 
operacijos: maksimalus pirštų ištiesimas. 

 
9 paveikslas. Apžiūra praėjus 5 mėn. po 
operacijos: plaštaka sulenkus pirštus.  

Diskusija 

1. Pasireiškimo ypatumai, demografija ir 

etiologija. Aprašomi tik pavieniai sinovinės 

chondromatozės atvejai plaštakos ir riešo srityje, 

o daugiau nei pusė visų atvejų užfiksuojami vien 

kelio sąnaryje (3–6). Tuo tarpu plaštaka ir pėda 

yra tipinės tenosinovinės chondromatozės 

pasireiškimo anatominės zonos (7). Įprastai 

susirgimas vienpusis, tačiau aprašomi ir 

pavieniai abipusiai atvejai (8). Paprastai 

pasireiškia 30-50 metų amžiaus pacientams, 

vyrai sega 2-4 kartus dažniau (9, 10). Tiksli 

etiologija nežinoma ir nėra iki galo sutariama dėl 

to, ar tai gerybinis neoplastinis, ar metaplastinis 

procesas (2,7,11) 

2. Klinikinis pasireiškimas. Dažniausi ligonių 

skundai yra darinio skausmingumas ir aplinkinės 

srities tinimas (5). Plaštakos ir riešo srityje 

chondromatozė dažnai pažeidžia lenkiamąsias 

sausgysles, todėl pasireiškimas gali imituoti 

stenozuojantį tenosinovitą – spragsintį pirštą 

(12–15). Aprašomi ir pavieniai chondromatozės 

sukelti nervų spaudimo atvejai. Pirštų 

lenkiamųjų sausgyslių chondromatozė riešo 

srityje gali spausti vidurinį nervą taip sukeldama 

riešo kanalo sindromo simptomus (16–18). 

Aprašytas ir alkūninio nervo spaudimo atvejis, 

kai alkūnės srityje esanti chondromatozė sukėlė 

alkūnės tunelinio sindromo simptomus (19).  

3. Klinikinė eiga. Įprastai susirgimas iš lėto 

progresuoja, tačiau aprašoma ir savaiminių 

regresavimo atvejų (19, 20). Milgram išskyrė 3 

sąnarinės sinovinės chondromatozės stadijas: 

ankstyvą, pereinamąją ir vėlyvąją. Ankstyvoji 

apibūdinama kaip aktyvi sinovinė proliferacija 

be laisvų fragmentų, pereinamoji kaip aktyvi 

sinovinė proliferacija su esančiais laisvais kūnais 

sąnaryje, o vėlyvoji kaip daugybiniai laisvi kūnai 

sąnaryje pasibaigus sinovijos proliferacijai (21). 

Toks stadijavimas pabrėžia proliferacijos 

sinovijoje savaiminį sustojimą. Todėl, pašalinus 

laisvus sąnarinius kūnus vėlyvojoje stadijoje, 

galima tikėtis, jog susirgimas neatsinaujins. 

Tačiau šis dėsningumas negalioja tenosinovinės 

chondromatozės atveju: po operacijos recidyvo 

tikimybė siekia net iki 60 procentų (5,7). Darinio 

supiktybėjimas mažai tikėtinas, o aprašyti 

pavieniai atvejai dažnai siejami su klaidinga 

pirmąja histologine diagnoze (2). 

4. Diagnostika. Tiksli darinio kilmės 

priešoperacinė diagnostika gana sudėtinga, 

tačiau įmanoma. Be nuoseklaus klinikinio 

ištyrimo, chondromatozės įtarimui esminę 

reikšmę turi radiologinis ištyrimas. 
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Patognominės reikšmės radiologiniai požymiai 

yra rentgenokontrastiški mazginės struktūros 

kremzliniai dariniai su lanką primenančiais 

(angl. arc-like) mineralizacijos židiniais (2). 

Radiologinis darinio vaizdas labai priklauso nuo 

Milgram stadijos ir darinio mineralizacijos 

laipsnio: lengviausiai identifikuojama 

pereinamoji ir vėlyvoji stadijos bei stipriai 

mineralizuoti dariniai. Rentgenografinis 

ištyrimas įprastai pakankamas, tačiau 

kompiuterinės tomografijos ar magnetinio 

rezonanso tomografijos tyrimai gali padėti 

teisingai identifikuoti chondromatozę ankstyvoje 

Milgram stadijoje ar diferencijuoti nuo 

piktybinio naviko.  

5. Patohistologija. Patologinis histologinis 

ištyrimas būtinas galutinės diagnozės 

patvirtinimui. Įprastai tyrimas atliekamas po 

ekscizijos, tačiau, esant abejonėms dėl piktybinio 

naviko, gali būti atliekama priešoperacinė 

biopsija (2). Mikroskopiniame vaizde matomos 

hialininės kremzlės lobulės apsuptos sinoviniu 

dangalu (1,2). Įprastai stebima mineralizacija ir 

enchondralinės osifikacijos židiniai, lengvo-

vidutinio laipsnio chondrocitų atipija (22).  

6. Gydymas. Įprasta sąnarinės chondromatozės 

gydymo taktika yra laisvų sąnarinių kūnų 

pašalinimas ir sinovektomija (3–5,7,10). Gydant 

tenosinovinę chondromatozę, vidutiniškai 

radikali ekscizija yra pakankama geram gydymo 

rezultatui pasiekti (23). Atsižvelgiant į tai, kad 

piktybinės transformacijos rizika minimali, 

reikėtų vengti perdėtai radikaliai šalinti 

chondromatozę taip sukeliant nepagrįstą riziką 

pažeisti aplinkines struktūras (1). Didžiųjų 

sąnarių chondromatozė įprastai gydoma 

artroskopiškai, o tenosinovinė chondromatozė 

atviru būdu. Aprašytas ir sėkmingas 

tenosinovinės chondromatozės gydymo 

artroskopu (tendoskopu) atvejis, tačiau patikimų 

įrodymų tokio metodo pagrįstumui nėra (24). 

7. Atvejo aprašymo aktualumas 

Tenosinovinės chondromatozės atvejų riešo 

srityje pasitaiko, tačiau manome, kad tai gali būti 

pirmasis dokumentuotas atvejis, kai 

chondromatozė pasireiškė fleksine plaštakos 

pirštų deformacija. Be to, nors ir yra aprašytas 

alkūninio nervo užspaudimas ties alkūne, 

literatūroje nepavyko rasti atvejų, aprašančių šio 

nervo spaudimą plaštakoje. Šiuo aprašomu 

atveju operacinis gydymas buvo sėkmingas – 

pasiektas reikšmingas plaštakos funkcijos 

pagerėjimas. 

Išvados 

1. Tenosinovinė chondromatozė yra retas, 

gerybinis, lėtai progresuojantis susirgimas, kuris 

įprastai pasireiškia plaštakoje ir pėdoje. 

2. Tenosinovinė chondromatozė gydoma tik 

chirurgiškai, tačiau pooperacinio ligos 

atsinaujinimo rizika yra aukšta. 

3. Šis atvejo aprašymas gali būti pirmasis, kai 

tenosinovinė chondromatozė pasireiškė fleksine 

plaštakos pirštų deformacija ir alkūninio nervo 

užspaudimu plaštakoje.
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