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Οταν πονούν οι αρθρώσεις 
Η οστεοαρθρίτιδα ταλαιπωρεί το 13% των ενηλίκων στην Ελλάδα. 

Σύµφωνο µε το Ελληνικό Ιδρυµα 
Ρευµατολογικών Ερευνών, το 
13% και πλέον των ενηλίκων 
στην Ελλάδα πάσχει από οστεοαρθρίτιδα, 

µια χρόνια πάθηση 
των αρθρώσεων. Ο πόνος είναι 
το βασικό σύµπτωµα και εντοπίζεται 

πιο συχνά στο ισχίο, στο 
γόνατο και στη σπονδυλική στήλη, 

καθώς και στην κεντρική άρθρωση 
του αντίχειρα ή του µεγάλου 

δαχτύλου του ποδιού. Συχνά 
συνυπάρχει και δυσκαµψία 

-δηλαδή δυσκολία κίνησης- της 
άρθρωσης ή και διόγκωσή της, 
που µπορεί να είναι περιοδική ή 
µόνιµη. Αυτό συµβαίνει όταν n 
«φλάντζα», δηλαδή ο αρθρικός 
χόνδρος που καλύπτει την επιφάνεια 

των οστών µέσα στην 
άρθρωση, αρχίζει σταδιακά να 
φθείρεται. Συνεπεία αυτού, αναπτύσσονται 

στις παρυφές των 
αρθρώσεων νέα οστά (οστεόφυτα), 

τα γνωστά µας «άλατα». Η 
αντιµετώπιση της οστεοαρθρίτιδας, 

ανάλογα µε την περίπτωση, 
είναι είτε συντηρητική (φαρµακευτική 

αγωγή, φυσιοθεραπεία, 
βελονισµός, κινησιοθεραπεία) 
είτε, σε προχωρηµένα περιστατικά, 

χειρουργική. 

Ποιος είναι ο «ένοχος» • 

Τραυµατικές κακώσεις ιου χόνδρου, καταπόνηση 

ιων αρθρώσειυν. καθώς και µεταβολικές (n.x. παχυσαρκία), 

ορµονικές και γενετικές διαταραχές. • 

Επιβάρυνση των αρθρώσεων που οφείλεται όχι µόνο στην 

κακή στάση του σώµατος, αλλά και σε συγκεκριµένες στάσεις 

που «βολεύουν» στην εργασία. Εηαγγέλµατο υψηλού κινδύνου 

-εάν εξασκούµε κάποιο από. αυτά πρέπει να επιδείξουµε 
µεγαλύτερη προσοχή- είναι υδραυλικοί, µηχανικοί αυτοκινήτων, 

οικοδόµοι, ηλεκτρολόγοι, αλλά και χειρουργοί και χείριστες 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
• Η επιβάρυνση λόγω αυξηµένης καταπόνησης των ορθρώσεων 

και αθλητικών κακώσεων (γόνατα, ποδοκνηµικές) στην περίπτωση 

των αθλητών. 

• Ευχαριστούµε τον ορθοπεδικό χειρουργό Ελευθέριο Ζαιιτιάκο. 

Λειτουργική λύσεις 

> Στον... πάγο: Η τοποθέτηση πάγου 
αποτελεί µια συνήθη και πρακτική 
µέθοδο αντιµετώπισης του πόνου 
και κάποιες φορές µειώνει και το 
πρήξιµο. Τα παγάκια µπορούν να 
τοποθετηθούν σε µια πετσέτα -όχι 
απευθείας στο δέρµα- για ένα 
τέταρτο, 3 µε 4 φορές την ηµέρα. ¦ 
Λήψη απλών µέτρων: 
Αποφεύγουµε τις µη απαραίτητες 
καταπονήσεις (όπως το τροχάδην 
ή το ανέβασµα σκάλας)· 
Χρησιµοποιούµε µπαστούνι. 
Χάνουµε κιλά εάν χρειάζεται. Ολα 
αυτά είναι µέτρα που προστατεύουν 
τις αρθρώσεις που πάσχουν ano το 
φόρτο και την καταπόνηση. 
Τα τακπκά διαστήµατα πλήρους 
ανάπαυσης επίσης ανακουφίζουν. 

• Αλλαγές στο σπια: Τα ανυψωτικά 
καθίσµατος τουαλέτας και οι 
χειρολαβές στην µπανιέρα 
µειώνουν την επιβάρυνση των 
αρθρώσεων των κάτω άκρων και 
διευκολύνουν την ανεξαρτησία 
ατόµων µε οστεοαρθρίυδα. Επίσης, 
τα υποπόδια κάνουν ασφαλέστερο 
το ανέβασµα και κατέβασµα από το 
κρεβάτι για τους πάσχοντες από 
οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και του 
ισχίου. 

• Μεσογειακή διατροφή: Ερευνες 
δείχνουν ότι µια δίαιτα που περιέχει 
µικρές µερίδες άπαχου κρέατος, 
µονοακόρεστα λιπαρά οξέα και 
αρκετά λαχανικά µπορεί να µειώσει 
τη φλεγµονή, βοηθώντας το σώµα 
να εξαλείψει υς χηµικές ενώσεις 
σου την προκαλούν. 

¦ ∆εν ξεχνάµε την άσκηση: Η 
γυµναστική για την οστεοαρθρίτιδα 
απαιτεί µισή ώρα σχεδόν 
καθηµερινά. Ανακουφίζει από τον 
πόνο και βελτιώνει την κινητικότητα 
της άρθρωσης. Επιπλέον, βοηθά στη 
µείωση του σωµατικού βάρους 
γεγονός που είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό για όσους είναι 
υπέρβαροι και οι αρθρώσεις τους 
καταπονούνται περισσότερο. 
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