
Μέρος 1ο 

Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα

Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί την πιο συχνή μορφή αρθρίτιδας 
και επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. 
Συχνά αποκαλείται εκφυλιστική, και εμφανίζεται όταν ο αρθρικός 
χόνδρος που καλύπτει τα άκρα των οστών, φθείρεται με την 
πάροδο του χρόνου. 
Η οστεοαρθρίτιδα, είναι μια πάθηση που προσβάλλει τις 
αρθρώσεις. Σε μια φυσιολογική άρθρωση, τα άκρα των οστών 
καλύπτονται από ένα στρώμα χόνδρου. Ο χόνδρος βοηθά στην 
ομαλή κίνηση της άρθρωσης και προστατεύει τα άκρα των 
οστών. Στην οστεοαρθρίτιδα, ο χόνδρος λεπταίνει. Αυτό αφήνει 
τα άκρα των οστών απροστάτευτα. Τελικά, όταν ο χόνδρος εκ-
φυλιστεί πλήρως, υπάρχει τριβή οστού με οστό και η άρθρωση 
χάνει την ικανότητά της να κινείται ομαλά (Εικόνα 1). 

Προσβάλλει κυρίως άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών, αλλά 
μπορεί να παρουσιαστεί και σε νεαρότερους ανθρώπους. Η 
οστεοαρθρίτιδα είναι διαφορετική από την οστεοπόρωση. Η 
οστεοπόρωση είναι μια πάθηση όπου τα κόκκαλα καθίστανται 
εύθραυστα και ευπαθή, πράγμα που τα κάνει να σπάνε πιο 
εύκολα.
Μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε άρθρωση, με συχνότερη 
εντόπιση τα χέρια (Εικόνα 2), τον αυχένα, τον ώμο, τη μέση, τα 
γόνατα και τα ισχία. 

Παρουσιάζει προοδευτική επιδείνωση με το χρόνο και οι 
θεραπείες που εφαρμόζονται έχουν στόχο την επιβράδυνση της 
εξέλιξης, την ανακούφιση από τον πόνο και την βελτίωση της 
λειτουργίας των αρθρώσεων. 

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας συνηθέστερα εξελίσσονται 
αργά και χειροτερεύουν με την πάροδο του χρόνου. Τα συ-
μπτώματα και σημεία της οστεοαρθρίτιδας περιλαμβάνουν:
• Πόνο. Οι αρθρώσεις σας μπορεί να πονούν κατά τη διάρκεια 
ή μετά από δραστηριότητα κίνησης (Εικόνα 3).
• Ευαισθησία. Οι αρθρώσεις σας μπορεί να είναι ευαίσθητες 

στην εφαρμογή ελαφράς πίεσης. 
• Δυσκαμψία. Συνήθως το πρωί ή μετά από περιόδους ακινη-
σίας.
• Απώλεια του εύρους κίνησης. Μπορεί να μην είναι δυνατόν 
να κινήσετε τις αρθρώσεις σας στο πλήρες εύρος κίνησης 
αυτών.
• Αίσθημα προστριβής. Μπορεί να ακούτε ή να αισθάνεστε 
προστριβή όταν χρησιμοποιείτε την πάσχουσα άρθρωση. 

Παράγοντες που αυξάνουν τον κίν-
δυνο εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας

• Μεγάλη ηλικία
• Φύλο (γυναίκες)
• Οστικές παραμορφώσεις 
• Τραυματισμοί
• Παχυσαρκία
• Καθιστική ζωή
• Τύπος επαγγέλματος (επαναλαμβανόμενα φορτία)
• Συνοδές παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης, υποθυρεοειδι-
σμός, ουρική αρθρίτιδα, νόσος Paget)

Επιπλοκές
Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική νόσος που επιδεινώ-
νεται με την πάροδο του χρόνου. Ο πόνος και η δυσκαμψία 
μπορεί να χειροτερεύσουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθιστούν 
τις καθημερινές δραστηριότητες δύσκολα πραγματοποιήσιμες. 
Μερικοί ασθενείς αδυνατούν να εργασθούν. Όταν ο πόνος 
είναι πολύ έντονος, τότε θα πρέπει να προτείνεται η λύση της 
αρθροπλαστικής. 

Πότε θα πρέπει να 
ζητήσετε ιατρική 
συμβουλή
 
Εάν παρουσιάζετε οίδημα ή 
δυσκαμψία στις αρθρώσεις σας 
που διαρκούν περισσότερο από 
μερικές εβδομάδες (2-3), τότε 
θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού 
με ορθοπαιδικό χειρουργό 
(Εικόνα 4).

Προετοιμασία για το ραντεβού σας 
Θα μπορούσατε να γράψετε μια λίστα που να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα:
• Λεπτομερή περιγραφή των συμπτωμάτων σας.
• Πληροφορίες για άλλες παθήσεις που τυχόν πάσχετε.
• Πληροφορίες για παθήσεις που τυχόν πάσχουν οι συγγενείς 
σας.
• Τα φάρμακα που λαμβάνετε σε χρόνια βάση.
• Ερωτήσεις που μπορεί να θέλετε να μας κάνετε.

Πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να 
σας απευθύνει ο ορθοπαιδικός:
• Πότε ξεκίνησε ο πόνος;
• Ο πόνος είναι συνεχής ή έρχεται και φεύγει;
• Υπάρχουν δραστηριότητες που βελτιώνουν ή επιδεινώνουν 
τον πόνο;
• Έχετε ποτέ τραυματίσει στο παρελθόν την άρθρωση που 
πονάει;

Διαγνωστική προσπέλαση
Κατά τη διάρκεια της κλινικής εκτίμησης (Εικόνα 5), θα εξετα-
σθεί προσεκτικά η προσβεβλημένη άρθρωση για τη διαπίστωση 
της παρουσίας ή όχι ευαισθησίας, οιδήματος ή ερυθρότητας. 
Επίσης, θα εκτιμηθεί το εύρος κίνησης. Υπάρχει περίπτωση να 
ζητηθούν εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις. 

Εργαστηριακές εξετάσεις 
(δεν είναι εξετάσεις ρουτίνας)

• Εξετάσεις αίματος. Θα βοηθήσουν να αποκλεισθούν άλλες 
αιτίες αρθρικού πόνου, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. 
• Ανάλυση αρθρικού υγρού. Μπορεί με τη χρήση βελόνης να 
αναρροφηθεί υγρό από την προσβεβλημένη άρθρωση. Η εξέ-
τασή του είναι δυνατόν να καθορίσει εάν υπάρχει φλεγμονή και 
έαν ο πόνος σας οφείλεται σε ουρική αρθρίτιδα ή φλεγμονή. 

Απεικονιστικές εξετάσεις
• Ακτινογραφίες (Εικόνες 6, 7). Ο αρθρικός χόνδρος δεν 
είναι ορατός στις ακτινογραφίες. Η απώλειά του όμως είναι 
προφανής από τη μείωση του μεσάρθριου διαστήματος (του 
χώρου μεταξύ των οστών της άρθρωσης). Επίσης, μπορεί 
να αποκαλυφθεί υποχόνδρια σκλήρυνση με την παρουσία 

οστικών κύστεων, καθώς και 
οστεόφυτα στις παρυφές των 
αρθρικών επιφανειών. Πολλοί 
ασθενείς είναι δυνατόν να 
έχουν ακτινολογικές αλλοι-
ώσεις ενδεικτικές οστεοαρ-
θρίτιδας, πριν παρουσιάσουν 
συμπτώματα.
• Μαγνητική τομογραφία 
(δεν είναι εξέταση ρουτίνας). 
Η μαγνητική τομογραφία 
χρησιμοποιεί κύματα και ένα 
ισχυρό μαγνητικό πεδίο για 
να δημιουργήσει λεπτομερείς 
εικόνες των οστών και των 
μαλακών μορίων, συμπε-

ριλαμβανομένου του 
αρθρικού χόνδρου. Μπο-
ρεί να βοηθήσει στον 
καθορισμό της ακριβούς 
αιτίας του πόνου σας.

*Στο 2ο μέρος θα 
συζητήσουμε την 
αντιμετώπιση του πόνου 
στις αρθρώσεις λόγω 
οστεοαρθρίτιδας. 
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Εικόνα 1. Φυσιολογικό (αριστερά) και οστεοαρθριτικό γόνατο (δεξιά) με 
εμφανείς τις αλλοιώσεις του χόνδρου.

Εικόνα 3. Πόνος στο γόνατο

Εικόνα 5. Κλινική εξέταση γόνατος

Εικόνα 4. Αναζητήστε ιατρική 
συμβουλή Εικόνα 6. Ακτινογραφική απεικόνιση 

οστεοαρθρίτιδας δεξιού γόνατος

Εικόνα 7. Ακτινογραφική απεικόνιση 
οστεοαρθρίτιδας αριστερού ισχίου (κίτρινος 
κύκλος)

Εικόνα 2. Οστεοαρθρίτιδα χεριών


