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Ο novos και n 
δυσκαµψία otis 

αρθρώσει είναι 
συµπτώµατα που 
ταλαιπωρούν συχνά 
άτοµα µέσηε και 
Tprms nXiKias και τα 
αναγκάζουν να αναζητήσουν 

ιατρική 
Βοήθεια. Πολύ συχνά 
τα συµπτώµατα αυτά 
οφείλονται στην 
οστεοαρθρίτιδα. 

Γράφει ο θοδωρήε 
Σαρλάνηε 

laipos - Ρευµατολόγοι 

Oopos αναφέρεται σε 

προσβολή Tnsάρθρωons 
που οφείλεται 

σε προοδευτική φθορά του 

αρθρικού χόνδρου και βλάβη 

του υποκείµενου οστού 

µε δηµιουργία οστεοφύτων 

(αλάτων) 

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσµα 

διαταραχήε Tns ισορponias 

µεταξύ σύνθεση^ 

- ano6opnons του χόνδρου 

µε πολύπλοκου$ βιοχηµικούε 

µηχανισµού$ που καταλήγουν 

σε δοµικέε και µηχανικέε αλλαγέε 

στην άρθρωση. Η νόoos 

λέγεται και εκφυλιστική 

αρθροπάθεια ή, εκλαϊκευµένα, 

γεροντική αρθρίτιδα, 

όπου τονίζεται ο poAos Tns 

ηλικίαε στην πάθηση. Ektos 

όµω$ από την ηλικία και άλλοι 

παράγοντα συµβάλλουν στην 

εµφάνιση Tns: Προηγηθείσε$ 

αρθρίτι5es ή αρθροπάθειεε 

Οστεοαρθρ(ρευµατοειδήε, 
ουρική, σηπτική 

αρθρίτιδα, διαβητική 

αρθροπάθεια ), n φυλή, το 

φύλο (π.x. µεγαλύτερη συχνότητα 

οστεοαρθρίτιδαε 

δακτύλων παρατηρείται otis 

γυναίκε$), n κληρονοµικότητα, 

το επάγγελµα, τα σπορ, 

συγγενεί$ δυσµορφίε$ oncjs 

το ραιβό ή βλαισό γόνατο, 

το συγγενέ$ εξάρθρηµα του 

ισχίου κ.a. 

Από τα παραπάνω συνάγεται 

ότι n vooos είναι πολυπαραγοντική, 

αλλά n ηλικία 

είναι βασικόε παράγων/Ετσι 

το 80% των ανθρώπων θα 

αναπτύξει τελικά οστεοαρθρίτιδα, 

αν φτάσει σε µεγάλη 

ηλικία, µε tis πρώτα βλάβεε 

να συµβαίνουν από τα 3540 

έτη, xcjpis να υπάρχουν 

πάντα συµπτώµατα.Αφορά 

περισσότερο tis αρθρώσει 

που είτε κινούνται περισσότερο 

π.x. οι αρθρώσει των 

δακτύλων, του αυχένα, είτε 

φέρουν βάροε oncjs οι αρθρώσει 

οσφυϊκή$ poipas 

σπονδυλική$ στήλη$, ισχίο, 

γόνατο. Αν παρουσιαστεί σε 

ασυνήθη θέση π.x. καρπό ή 

ποδοκνηµική θα πρέπει να 

ψάξουµε υποκείµενη νόσο 

oncjs αιµοχρωµάτωση ή χονδρασβέστωση. 

Τα συµπτώµατα που θα 

αναγκάσουν τον ασθενή να 

επισκεφθεί το γιατρό είναι: 

novos στην άρθρωση κατά 

την κίνηση ή την φόρτιση, δυσκαµψία 

µετά από ακινησία, 

µείωση Tns κινητικότηταε και 

Tns λειτουργικήε ικανότητα$ 

του ατόµου στην εργασία, 

σπορ, x i s οικιακέε δραστηριότητεε 

και στην αυτοεξυπηρέτηση. 

Η υποψία Tns διάγνωons 

θα τεθεί από την εξέταση 

του ασθενού$ που µπορεί να 

παρουσιάζει: κριγµό (τρίξιµο) 

Tns άρθρωση$, περιορισµό 

Tns κινητικότηταs («κλείδωµα»), 

µυϊκή αδυναµία, κακή 

οστική ευθυγράµµιση, π.x. 

µηρού- κνήµη$ στην Ο.A. του 
YOvotos, πόνο στην κίνηση 

ή ψηλάφηση ή .σπανιότερα, 

σηµεία φλεγµονή$ (οίδηµα, 

θερµότητα). Η διάγνωση θα 

επιβεβαιωθεί µε ακτινογραφία 

Tns n0oxouoas άρθρωons 

όπου τα τυπικά σηµεία 

είναι στένωση των αρθρικών 

επιφανειών, πύκνωση στο 

υποκείµενο οστό και οστεόφυτα 

(άλατα). ∆υσκολίε$ στην 

διάγνωση µπορεί να υπάρχουν 

στα αρχικά στάδια, όπου 

δεν υπάρχουν στην ακτινογραφία 

τα παραπάνω σηµεία. 

Σ' αυτήν την περίπτωση µεγάλη 

βοήθεια θα προσφέρει 

n µαγνητική τοµογραφία που 

µπορεί να αποκαλύψει µικρέε 

βλάβεε αόρατε$ στην απλή 

ακτινογραφία. ∆υσκολίε$ 

υπάρχουν επίση$ όταν υπάρχει 

φλεγµονώδη$ αρθρίτιδα. 

Εδώ θα απαιτηθούν επιπλέον 

εργαστήρια^ εξετάσει 

αίµατοε, ούρων, αρθρικού 

υγρού για να αποκλειστούν 

άλλε$ αρθρίτιδεε ή αρθροπάθειεε 

oncjs n ρευµατοειδήε 

αρθρίτιδα, n ουρική και ψευδοουρική 

vooos, n σηπτική 

αρθρίτιδα κ.a. 

Η θεραπεία Tns οστεοαρθρίτιδαε 

για να είναι πετυχηµένη 

απαιτεί ολοκληρωµένε$ 

και πολύπλευρε$ παρεµβάσειε. 

∆εν εξαντλείται στην 

συνταγογράφηση ενό$ φαρµάκου 

αλλά περιλαµβάνει µια 

ολοκληρωµένη σειρά παρεµβάσεων. 

Τα γενικά µέτρα περιλαµβάνουν 

την ορθή χρήση 

Tns άρθρωση$ και τη σωστή 

θεραπευτική άσκηση σε συνδυασµό 

µε επαρκή ανάπαυση. 

Ο ρευµατολόγο5 ενθαρρύνει 

τον ασθενή να συµµετέχει 

σε όλε$ tis δραστηριότητεε 

στα πλαίσια των δυνατοτήτων 

του. Τον στηρίζει ψυχολογικά, 

του εξηγεί την φύση Tns 

πάθηση$ και του µαθαίνει να 

αποκτά έλεγχο σε αυτήν, θα 

του διδάξει ασκήσει, αλλά 

αν χρειαστεί θα τον παραπέµψει 

για φυσικοθεραπεία. 

Η φαρµακευτική αγωγή 

περιλαµβάνει παυσίπονα, θρίτιδα σκολίε$ ν 

υπάρθρίτιδα.  

επιπλέξετάσει ρθρικού ειστούν ρθροπάτοειδήε 

και ψευσηπτική στεοαρ 

πετυχηρωµένε$ αρεµβάαντιφλεγµονώδη, 

ένεσες 

µέσα στην άρθρωση µε κορτιζόνη 

2-3 φορέ$ τον χρόνο 

ή σκευάσµατα υαλουρονικού 

οξέοε (τεχνητή λίπανση Tns 

άρθρωση$). Τελευταία στην 

θεραπευτική φαρέτρα έχουν 

προστεθεί και φάρµακα αναπλαστικά 

του χόνδρου, oncjs 

n γλυκοζαµίνη (donarot). Επιβραδύνουν 

ή και αναπλάθουν 

τ i s φθορέ$ του αρθρικού 

χόνδρου. Λαµβάνονται για 

µεγάλα διαστήµατα και χρειάζεται 

αρκετό$ xpovos για να 

αποδώσουν. Αποτελούν την 

πιο «αιτιολογική» θεραπεία 

που διαθέτουµε σήµερα. 

Όταν τα συντηρητικά 

µέσα δεν επαρκούν πλέον 

και n αρθρική καταστροφή 

είναι µεγάλη, n λύση είναι n 

χειρουργική αποκατάσταση. 

Γεγονό$ είναι ότι σήµερα 

ο ασθενή$ µε οστεοαρθρίτιδα 

µπορεί να αντιµετωπιστεί 

αποτελεσµατικά, µε µεγάλο 

κέρδο$ στην ποιότητα Tns 

ζωή$ του, xcjpis πόνο και 

αναπηρία._ 
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