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Ηοστεοαρθρίτιδα γόνατος χαρακτηρίζεται 
από εκφυλιστικές αλλοιώσεις 

των αρθρικών επιφανειών, φθορά 
του αρθρικού χόνδρου που καλύπτει την 
επιφάνεια των οστών µέσα στην άρθρωση 

και οστική υπερπλασία στα όρια των 
αρθρικών επιφανειών. Αποτέλεσµα αυτών 
είναι η δηµιουργία οστικών προεξοχών, των 
λεγόµενων οστεοφύτων. Αυτό µπορεί να 
οφείλεται σε συγκεκριµένο τραυµατισµό 
ή να είναι το αποτέλεσµα της ανοµοιόµορφης 

µηχανικής φόρτισης και άσκησης µη 
φυσιολογικών φορτίων, που υπερβαίνουν 
τα όρια αντοχής των δοµών της άρθρωσης. 
Ο πόνος είναι χρόνιος, οξύς, αυξανόµενος 
κατά την κίνηση, προκαλώντας τη µείωση 
των δραστηριοτήτων του ατόµου µε την 
πάροδο του χρόνου. 
Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας µπορεί 
να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η 
φυσιοθεραπεία εντάσσεται στο πλαίσιο της 
συντηρητικής αποκατάστασης. 
Η συντηρητική αποκατάσταση της οστεοαρθρίτιδας 

περιλαµβάνει: 
1. Φαρµακευτική αντιµετώπιση. Χορηγούνται 

κυρίως απιοειδή και αντιφλεγµονώδη. 
Η λήψη χονδροϊτίνης µίας από 

τις σηµαντικότερες ουσίες του χόνδρου, 
συµβάλλει στην αποκατάσταση των φθαρµένων 

χόνδρων, αναπτύσσοντας αντιφλεγ¬ 

µονώδη δραστηριότητα. Τέλος, η λήψη 
γλυκοζαµίνης αµινοσάκχαρου απαραίτητου 
για την προστασία του συνδετικού ιστού, 
ανακουφίζει τα προβλήµατα του χόνδρου, 
στηρίζοντας τη δοµή καιτη λειτουργία των 
αρθρώσεων. 
2. Κρυοθεραπεία. Βοηθά στη µείωση 
της φλεγµονής, του πόνου και του µυϊκού 
σπασµού. 
3. Απώλεια βάρους στα παχύσαρκα άτοµα. 

Τα περιττά κιλά αυξάνουν τα φορτία που 
δέχεται η άρθρωση του γόνατος µε αποτέλεσµα 

τον περαιτέρω τραυµατισµό της. 
4. Ηλεκτροθεραπεία. Βοηθά στη µείωση 
της αίσθησης του πόνου. 
5. Πρόγραµµα ασκήσεων. Αποτελούν το 
βασικότερο κοµµάτι της αποκατάστασης. 
Στόχος είναι η διατήρηση και η αύξηση της 
τροχιάς κίνησης της άρθρωσης λόγω της 
πιθανής δυσκαµψίας αλλά και η αύξηση της 
µυϊκής ισχύος των µυών του γόνατος διότι οι 
µύες έχουν την ιδιότητα της απορρόφησης 
µέρουςτων φορτίων που δέχεται η άρθρωση. 

Η φλεγµονή και ο πόνος περιορίζουν 
την κίνηση της άρθρωσης και η εκτέλεση 
ισοµετρικών συσπάσεων του τετρακέφαλου 

όταν το γόνατο είναι πρησµένο θα 
ανακουφίσει από τον πόνο. 
6. Υδροθεραπεία. Η κινησιοθεραπεία 
µέσα σε θερµαινόµενη πισίνα µειώνει 
την ευαισθησία οτον πόνο και αυξάνει 
την ευκολία της κίνησης της άρθρωσης, 
βελτιώνοντας την τροχιά της, αλλά και τη 
µυϊκή δύναµη. 
7. Επανεκπαίδευση της βάδισης. Λόγω 
της αστάθειας που εµφανίζεται στη φάση 
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στήριξης της βάδισης, διορθώνεται ο 
τρόπος µε τον οποίο περπατά ο πάσχων. 
Σε µερικές περιπτώσεις δίνεται κάποιο 
βοήθηµα στο αντίθετο χέρι και εκπαιδεύουµε 

τον πάσχοντα πώς να περπατά και 
να ανεβοκατεβαίνει σκαλιά. 

Η χειρουργική αντιµετώπιση ενδείκνυται 
όταν έχει επέλθει ολοκληρωτική εκφυλιστική 
αλλοίωση της άρθρωσης µε µυϊκή ατροφία, 
παραµόρφωση σε θέση κάµψης µείωση της 
τροχιάς κίνησης και πόνο που διαταράσσει 
τη φυσιολογική ζωή του ατόµου. ¦ 
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