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Η οστεοαρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα 
είναι μια συνηθισμένη πάθηση που προσβάλλει 
συνήθως τις γυναίκες από την πέμπτη δεκαετία της 

ζωής τους και έπειτα. Αν και δεν έχει βρεθεί η κύρια αιτία 
πρόκλησης της νόσου, η γενετική προδιάθεση θεωρείται 
δεδομένη, με την καυκάσια φυλή να υπερτερεί έναντι των 
άλλων. Βασικό σύμπτωμα είναι ο πόνος και η ελάττωση 
της μυϊκής ισχύος, με συνέπεια να δυσχεραίνονται οι κα-
θημερινές δραστηριότητες. Όταν η συντηρητική θεραπεία 
αποτυγχάνει, τότε οι υπάρχουσες χειρουργικές λύσεις, 
χωρίς να είναι άμοιρες επιπλοκών, μπορεί να δώσουν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Διάγνωση 
Τα κυριότερα στοιχεία που προκύπτουν από τη λήψη του ιστο-

ρικού του ασθενούς είναι ο πόνος, η ελάττωση της συλληπτικής 
δύναμης του χεριού και η δυσχέρεια σε ό,τι αφορά στην επι-

τέλεση βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων όπως η ένδυ-
ση, η λήψη τροφής, το κλείδωμα-ξεκλείδωμα της πόρτας κ.ά. 
Οι ασθενείς σε ένα ποσοστό 30% παραπονιούνται για αιμωδίες 
στην κατανομή του μέσου νεύρου, όπου συνυπάρχει και σύν-
δρομο του καρπιαίου σωλήνα. Άλλες συνοδά ευρήματα μπο-
ρεί να είναι ο εκτινασσόμενος αντίχειρας, η τενοντοελυτρίτιδα De 
Quervain και τα γάγγλια στον καρπό ή στην καμπτική επιφάνεια 
των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων. 

Στην αντικειμενική εξέταση συνήθως ανευρίσκονται μια ευαι-
σθησία στη βάση του αντίχειρα, οίδημα μαλακών μορίων και 
υπεξάρθρημα της άρθρωσης λόγω της οστεοαρθρίτιδας (εικό-
να 1), καθώς και ελάττωση του διαστήματος μεταξύ του αντίχει-
ρα και του δείκτη (εικόνα 2). 

Σταδιοποίηση
Η επικρατούσα κατάταξη σήμερα είναι η κατά Eaton, σε τέσ-

σερα στάδια, με βάση κυρίως τα ακτινολογικά ευρήματα.
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• Στάδιο Ι: Χωρίς εμφανή στοιχεία οστεοαρθρίτιδας και με αύ-
ξηση του μεσάρθριου διαστήματος λόγω του οιδήματος.

• Στάδιο ΙΙ: Ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος, υποχόν-
δρια σκλήρυνση χωρίς καταστροφή της άρθρωσης (εικόνα 3).

• Στάδιο ΙΙΙ: Εκσεσημασμένη υποχόνδρια σκλήρυνση με κα-
ταστροφή της άρθρωσης. Η άρθρωση μεταξύ του σκαφοειδούς 
και του μείζονος πολυγώνου δεν έχει προσβληθεί (εικόνα 4).

• Στάδιο ΙV: Ανευρίσκονται όλα εκείνα τα στοιχεία του σταδί-
ου ΙΙΙ με τη συμμετοχή της άρθρωσης μεταξύ σκαφοειδούς και 
μείζονος πολυγώνου.

Θεραπεία
Η θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να είναι είτε συντηρητι-

κή ή χειρουργική.

Α) Συντηρητική θεραπεία
Επιχειρείται στα αρχικά στάδια και περιλαμβάνει τα εξής:
•  Αποφυγή και τροποποίηση των δραστηριοτήτων που επι-

βαρύνουν την άρθρωση του αντίχειρα
• Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα με αγωγή
• Νάρθηκες ακινητοποίησης και προστασίας του αντίχειρα
• Φυσικοθεραπείες.

Β) Χειρουργική θεραπεία
Η χειρουργική θεραπεία έχει θέση σε συμπτωματικούς ασθε-

νείς επί αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας. 
Υπάρχουν οι εξής μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας:
1.  Αρθροπλαστική με παρεμβολή μαλακών μορίων (interpo-

sition arthroplasty)
2. Αρθρόδεση
3.  Αρθροπλαστική με τοποθέτηση μοσχεύματος από σιλικό-

νη (silicone arthroplasty)
4. Aρθροπλαστική με τη χρήση μεταλλικών εμφυτευμάτων.

Αρθροπλαστική με παρεμβολή μαλακών μορίων 
(interposition arthroplasty)

Το υπόβαθρο στην επέμβαση αυτή είναι η νεαροποίηση των 
αρθρικών επιφανειών μεταξύ βάσεως του αντίχειρα και μείζο-
νος πολυγώνου και η παρεμβολή μαλακών μορίων στο μεσάρ-
θριο διάστημα. Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ο μακρός 
απαγωγός του αντίχειρα, ο μακρός παλαμικός και ο κερκιδικός 
καμπτήρας με καλά αποτελέσματα.

Το 1970 ο Froimson1 περιέγραψε την τεχνική της «αντσούγιας» 
(anchovy operation) όπου αφαιρείται το μείζον πολύγωνο και 
τοποθετείται τμήμα από τον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού (ει-
κόνα 5). Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά ως προς την ανα-
κούφιση από τον πόνο, αλλά το κόστος ήταν στο να ελαττωθεί 
στο 30% η συλληπτική ισχύς του αντίχειρα (pinch strength). 
Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν από 
τον Eaton2 το 1985, τους Barton και Pellegrini3 το 1986 και τον 
Tomaino4 το 1995. 

Η χρήση του μακρού παλαμικού τένοντα κερδίζει έδαφος, δεδο-
μένου ότι ο είναι ένας αναλώσιμος τένοντας και η επέμβαση έχει 
χαμηλά ποσοστά νοσηρότητας, όπως αποφυγή του υπεξαρθρή-
ματος της μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης, και δεν επηρεάζεται 
σημαντικά η συλληπτική δύναμη του αντίχειρα4 (εικόνα 6).

Αρθρόδεση
Η αρθρόδεση της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα έχει το 

πλεονέκτημα ότι σταθεροποιώντας την άρθρωση επιτυγχάνεται 
σημαντική ελάττωση του πόνου και διατηρείται η συλληπτική 
ισχύς του αντίχειρα. Έχει ένδειξη κυρίως σε νέους χειρώνακτες 
ασθενείς. Οι επιπλοκές που μπορεί να συνοδεύσουν την επέμ-
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βαση αυτή είναι η πρώιμη εκφυλιστική αρθρίτιδα στις παρακεί-
μενες αρθρώσεις, λόγω της διατάραξης της κινηματικής του καρ-
πού, το υπεξάρθρημα της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης και 
η δυσχέρεια στις λεπτές κινήσεις του αντίχειρα. 

Αρθροπλαστική με τοποθέτηση μοσχεύματος από 
σιλικόνη (silicone arthroplasty)

Η τεχνική αυτή ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 1972 από 
τον Swanson5. Η πρώτη μεγάλη μελέτη δημοσιεύτηκε από τον 
ίδιο το 1981 όπου, σε 150 περιπτώσεις με μέσο χρόνο παρακο-
λούθησης τους 42 μήνες, στο 98% των περιπτώσεων οι ασθε-
νείς ανέφεραν εξάλειψη του πόνου με καλύτερη μετεγχειρητική 
κινητικότητα, αλλά τα ποσοστά των εξαρθρημάτων ήταν γύρω 
στο 25%. Με βάση τους Pellegrini και Burton6, το ποσοστό των 
αναθεωρήσεων ήταν 16% στην πρώτη τριετία. 

Μια άλλη σημαντική επιπλοκή είναι η υμενίτιδα που προκα-
λείται από την αντίδραση στη σιλικόνη. Το 1991 ο Creighton7 

περιέγραψε την ιστολογική αντίδραση στη σιλικόνη σε 151 περι-
πτώσεις ασθενών. Υπήρχε η εικόνα της χρόνιας φλεγμονώδους 
αντίδρασης με γιγαντοκύτταρα γύρω από τα ελεύθερα σωμάτια 
της σιλικόνης, με συνοδές οστικές αλλοιώσεις όπως κύστες στο 
σκαφοειδές (56%) και στο πρώτο μετακάρπιο (74%). Λόγω του 
υψηλού ποσοστού των επιπλοκών, η επιλογή της αρθροπλαστι-
κής με τη χρήση της σιλικόνης έχει σχετικά περιοριστεί.

Αρθροπλαστική με τη χρήση μεταλλικών 
εμφυτευμάτων

Η ολική αρθροπλαστική της βασικής άρθρωσης με τη χρήση 
μεταλλικών εμφυτευμάτων έχει στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί, 
αλλά οι επιπλοκές αγγίζουν το 30% (Cooney and Linscheid)8. 
Xωρίς να είναι θεραπεία εκλογής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με περιορισμένες ανάγκες (εικόνα 7).

Summary
Diagnosis and treatment of the basal joint arthritis of the 
thumb
A. Mourikis, E. Kalantzi, N. Korres 

Basal joint arthritis of the thumb is a common entity usually 
affecting middle age women. Patients may complain of pain, 
decrease of pinch and grip strength and loss of hand dexteri-
ty that may hinder normal daily activities. Surgical options do 
exist if conservative treatment fails. The scope of this review 
study is to focus on the diagnosis and operative treatment of 
the basal arthritis of the thumb.

Key words: basal joint arthritis of the thumb, arthrodesis of the 
thumb, arthroplasty of the thumb.
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