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ΥΓΕΙΑ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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ΤΗΣΕΙΣ 

r ME ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ TOY ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, B' ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ N. ΙΩΝΙΑΣ, ΜΕΛΟΥΣ ∆.Σ. ΕΛΙΟΣ 

i  
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ; 
Πρόκειται για την πιο συνηθισµένη µορφή αρθρίτιδας και 
είναι µία εκφυλιστική φλεγµονώδης πάθηση των 
αρθρώσεων. Με τον χρόνο παρατηρούνται εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις στις αρθρώσεις (διαδικασία καταστροφής του 
χόνδρου) µε αποτέλεσµα την εκδήλωση των 
συµπτωµάτων. Στην εµφάνισή της σηµαντικό ρόλο, 
εκτός των άλλων, παίζει n καθηµερινή καταπόνηση της 
άρθρωσης είτε εξαιτίας του σωµατικού βάρους είτε από 
εξωτερικά φορτία καθώς και οι επαναλαµβανόµενοι 
τραυµατισµοί. 

ΠΟΙΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΚΥΡΙΩΣ; 
Τα άνω άκρα και κυρίως οι αρθρώσεις των δακτύλων 
των χεριών αποτελούν την πιο συνήθη περιοχή 
εµφάνισής της. Ακολουθούν n σπονδυλική στήλη, ο 
ώµος, ο αγκώνας, όµως τα πλέον συµπτωµατικά που 
εµφανίζουν πόνο και δυσλειτουργία είναι τα ισχία και τα 
γόνατα. 

i 
ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΑ; 
Τα άτοµα άνω των 60. Συγκεκριµένα αφορά περίπου 
25% των ανδρών και 40% των γυναικών ηλικίας 60-79 
χρόνων. Οι γυναίκες εποµένως προσβάλλονται πιο 
συχνά ειδικά στα χέρια και τα γόνατα. Σύµφωνα µάλιστα 
µε έρευνα του Ελληνικού Ιδρύµατος Οστεοπόρωσης, n 
οστεοαρθρίτιδα είναι εξαιρετικά συχνή στις 
µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες που πάσχουν από 
οστεοπόρωση, ειδικά στις ηλικίες άνω των 65. 

Ι∆Α 
i σε όλο τον κόσµο πάσχουν 
οποίας αυξάνεται µε την ηλικία. 
, ιένο ότι κάποια στιγµή είναι 

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ; 
Η πάθηση εξελίσσεται σταδιακά µε 
βασικά συµπτώµατα τον χρόνιο 
πόνο, τη δυσκαµψία και γενικά τη 
δυσκολία στην κίνηση και την 
παραµόρφωση της άρθρωσης που 
δυσκολεύουν όλο και περισσότερο 
το άτοµο. 

ΠΩΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ; 
Στον σχεδιασµό του θεραπευτικού 
προγράµµατος για την 
οστεοαρθρίτιδα περιλαµβάνονται 
ανάλογα µε το στάδιο της και την 
ένταση των συµπτωµάτων 
διάφοροι τρόποι αντιµετώπισης 
µεταξύ των οποίων είναι: 
Η απώλεια βάρους, οι ασκήσεις 
ενδυνάµωσης των µυών της 
άρθρωσης, n φυσικοθεραπεία, 
διάφορες υποστηρικτικές συσκευές 
(π.χ. νάρθηκες, µπαστούνια κ.λπ.), 
n φαρµακευτική θεραπευτική 
αντιµετώπιση (κρέµες, αναλγητικά, 
αντιφλεγµονώδη φάρµακα, 
εγχύσεις στην άρθρωση, 
σκευάσµατα για την ενίσχυση και 
προστασία του αρθρικού 
χόνδρου) και n χειρουργική 
αντιµετώπιση ως τελευταία 
εναλλακτική αλλά δυστυχώς 
τελική λύση. 

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ME ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΕΣ, 
ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΑΓΧΟΣ, ΦΟΒΙΕΣ 
ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ 
ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ME ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ 
ΤΟΥΣ. ∆Ε∆ΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ. 

ώερείδ ότι... 
-»n µείωση του βάρους 
κατά 5 κιλά µειώνει τον 
κίνδυνο εµφάνισης 
οστεοαρθρίτιδας του 
γονάτου κατά 50%; 
-* 15' άσκηση την ηµέρα 
ή 90' την εβδοµάδα 
βοηθούν στη διατήρηση 
της κινητικότητας; 
->διατροφή πλούσια σε ω-3 
λιπαρά και ασβέστιο µπορεί 
να βοηθήσει στην πρόληψη 
της οστεοαρθρίτιδας; 

48 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 / www.formamag.gr 

' fii) J 

www.clipnews.gr


