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Οστεοαρθρίτιδα 
Εµφανίζεται µετά τα πενήντα, αποτελεί την πλέον συνήθη 
αιτία πόνου και αναπηρίας στην τρίτη και τέταρτη ηλικία 

κι έχει σηµαντική κληρονοµική προδιάθεση. 

Είναι η συχνότερη µορφή αρθρίτιδας 
και οφείλεται στην ηλικιακή 

εκφύλιση της άρθρωσης και 
στην ποιοτική υποβάθµιση του 

χόνδρου και των µηχανισµών αναγέννησης 
των χονδροκυττάρων της συγκεκριµένης 

άρθρωσης. 
Η πάθηση αρχίζει από τους χόνδρους. 

Αυτοί σχηµατίζουν το «λευκό ηµίσκληρο 
µαξιλαράκι» που βρίσκεται µεταξύ των 
αρθρικών επιφανειών των οστών. Σκοπός 

n αποφυγή τριβών µεταξύ των σηµείων 
επαφής οστών, τα οποία στην αρχή 

της πάθησης εµφανίζονται υγιή και λεία 
Με την ηλικία, οι χόνδροι φθείρονται, n 
σύσταση των χόνδρων σκληραίνει και 
οι λείες αρθρικές επιφάνειες των οστών 
τρίβονται, τραχύνονται και προοδευτικά 
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καταστρέφονται. Η τριβή τους κατά την κίνηση 
προκαλεί άλγος που υποχωρεί κατά 

την ανάπαυση, ενώ επανεµφανίζεται µε 
τις κινήσεις. Η άρθρωση που πονά δείχνει 

υγιής χωρίς κοκκίνισµα στο δέρµα 
τοπική θερµότητα ή επώδυνο οίδηµα. 
Με τα χρόνια παρατηρείται διόγκωση 
και παραµόρφωση της άρθρωσης, χωρίς 
αυτή να παρουσιάσει σηµεία επώδυνης 
φλεγµονής. Ο ασθενής αλγεί κατά περιόδους 

και για χρόνια στις προσβεβληµένες 
κλειδώσεις, αλλά n γενική κατάσταση της 
υγείας του παραµένει καλή και n άρθρωση 

λειτουργική. 
Υπάρχουν τοθ είδη αρθρίτιδας. Αυτές 
διαχωρίζονται σε «φλεγµονώδεις» ττχ 

«ρευµατοειδής αρθρίτιδα» µε συµπτώµατα 
σοβαρά και ενοχλητικά λόγω της συµµε- 
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ΓΡΑΜΜΗ 
Ο Dr Ετέφανος Κοραγιαννόηουλος. 

Καθηγητής Παθολογίας του 
rkrvTJUOTnpioti Αθηνών, θα δέχεται 

όλες σας ιις απορίες στο 
drtruth»«pegasue.gr. 

Οι απαντήσεις θα δηµοσιεύονται 
στα επόµενα τεύχη του 

«TV Εθνος.. 

τοχής άλλων οργάνων του σώµατος. Και 
στις «µη φλεγµονώδεις», όπως είναι n «οστεοαρθρίτιδα» 

όπου πλην του πόνου και 
της σχετικής µικράς ανςιπηρίας, n υγεία 
του υπερήλικα είναι ικανοποιητική. Η 
οστεοαρθρίτιδα, σε αντίθεση µε τις φλεγµονώδεις 

ρευµατοπάθειες, δεν «σκοτώνει» 
ούτε προκαλεί τροµακτικές αγκυλώσεις 
και µόνιµες αναπηρικές καταστάσεις. Η 
άρθρωση πονάει, αλλά λειτουργεί Επειδή 
n πάθηση είναι ηλικιοεξαρτώµενη και µοιραία 

σε κάθε τυχερό που έφθασε στην jn 
και 4η ηλικία σηµασία έχει n πρόληψη 
* Καθηµερινές ασκήσεις µέτριας και 

παρατεταµένης διάρκειας. Η καθιστική 
ζωή αποδυναµώνει µυς, κόκαλα 

τένοντες... και εγκέφαλο. Είναι 
αναγκαία n φυσική δραστηριότητα 
εφόσον αυτή δεν επιβαρύνει αρθρώσεις. 

Ως µοναδική λύση προσφέρεται 
n κολύµβηση, όπου ασκούνται οι 

µύες ελεύθερα, χωρίς το βάρος του 
σώµατος. Ακατάλληλο πρόγραµµα 
γυµναστικής, όπως είναι το τρέξιµο, 
βλάπτει. 

* To σωστό διαιτολόγιο αποσκοπεί στη 
σταθεροποίηση του ιδανικού βάρους 
του κάθε ατόµου. Επιτυγχάνεται µε 
επίπονη δίαιτα και άσκηση. Συνίσταται 

n συχνή κατανάλωση, ψαριών µε 
πολλά λιπαρά Ω3 (σολοµός, σαρδέλες, 

ρέγγες, σκουµπρί, κολιός). 
* Χρήση ψυχρών ή θερµών επιθεµάτων 

στην πάσχουσα άρθρωση, καθώς 
και άλλες µορφές φυσικοθεραπείας. 

* Αναλγητικά και αντιφλεγµονώδη 
φάρµακα ανάλογα της κατάστασης. 
Αλλοι συνιστούν εντριβές µε αλοιφές 
που περιέχουν κάµφορα ή καψαίνη. 

* Να φοράτε πάντα κατάλληλα ελαφρά 
παπούτσια µε αερόσολα. · 
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