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Θεωρείται ότι είναι η αρχαιότερη νόσος, βρέθηκε σε σκελετό δεινόσαυρου 70 εκατ. χρονών αλλά και σε 
Αιγυπτιακές μούμιες. 

Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι μια επώδυνη νόσος που οφείλεται στην απώλεια του αρθρικού χόνδρου, ο 
οποίος αποτελεί το βασικό στοιχείο απορρόφησης των κραδασμών και προφύλαξης των οστών 
Παλαιότερα εθεωρείτο ότι αποτελεί εκφυλιστική νόσο των ηλικιωμένων. Τα τελευταία χρόνια έγινε 
κατανοητό ότι είναι αποτέλεσμα και πολλών άλλων παραγόντων όπως γενετικών, μηχανικών, ακεραιότητας 
της άρθρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνυπάρχει και φλεγμονώδης μηχανισμός.  

Προσβάλλονται σχεδόν όλες οι αρθρώσεις συχνότερα όμως τα χέρια, τα γόνατα, τα ισχία και η σπονδυλική 
στήλη. Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι ο πόνος, η δυσκολία στην κίνηση και η δυσκαμψία. 

Η ΟΑ είναι χρόνια νόσος που προοδευτικά επιδεινώνεται. Η θεραπεία μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα, 
να επιτρέψει στον ασθενή να παραμείνει δραστήριος και ενεργός στην ζωή, και πιθανό να καθυστερήσει 
την εξέλιξη της νόσου.  

Η θεραπεία περιλαμβάνει φάρμακα αλλά και μη φαρμακολογικά μέτρα. Ενίοτε χρειάζονται χειρουργικές 
επεμβάσεις. 

Πρέπει ο ασθενής να συνεργάζεται με τον γιατρό του για να προγραμματισθεί η κατάλληλη θεραπεία η 
οποία διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο ανάλογα με την ένταση του πόνου, την δυσκαμψία, τις 
προσβεβλημένες αρθρώσεις και ανάλογα με την ευαισθησία του κάθε ατόμου. 

Υπάρχουν θεραπείες με και χωρίς φάρμακα που συνήθως αποτελούν το πρώτο θεραπευτικό βήμα. 

 

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 

Σε ΟΑ τα συμπτώματα συνήθως χειροτερεύουν με την κόπωση και βελτιώνονται με την ανάπαυση. Η 
απραξία όμως και η τεμπελιά ατροφούν τους μυς και αυξάνουν την δυσκαμψία. Συνίσταται σε φάσεις με 
έξαρση του πόνου, της διόγκωσης και φλεγμονής των αρθρώσεων, ανάπαυση για 12-24 ώρες και μετά 
προοδευτική επάνοδο στις δραστηριότητες μας.  

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 

Η παχυσαρκία ενοχοποιείται για την ΟΑ κυρίως στα γόνατα. Οπότε η μείωση του βάρους ξεκουράζει 
σημαντικά όλες τις αρθρώσεις που φέρουν το βάρος. 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η φυσικοθεραπεία και η άσκηση βοηθούν στην δύναμη και την ελαστικότητα των μυών. Αυτοί που 
γυμνάζονται συστηματικά έχουν λιγότερους πόνους και καλύτερη λειτουργικότητα  

 



ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

Ο ρόλος τους αμφισβητείται. Σίγουρα τα οστά χρειάζονται την Βιταμίνη D και το ασβέστιο όπως και τη 
σωστή διατροφή αλλά δεν έχει αποδειχθεί η βοήθεια των βιταμινών σε ΟΑ. 

 

ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΚΡΥΑ 

Η ζεστασιά και τα θερμά επιθέματα ανακουφίζουν τον πόνο και την δυσκαμψία. Τα πολύ ζεστά 
χρησιμοποιούνται μόνο για 20 λεπτά γιατί μπορεί προκαλέσουν εγκαύματα.  

Το κρύο ανακουφίζει τον πόνο και μειώνει τον σπασμό. Τοποθετείται πάγος ή spray ψυκτικό για λίγο χρόνο 
συνήθως σε οξείες κακώσεις. 

 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

Η γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη δεν αποδείχθηκε να προσφέρουν σημαντικά παρά μια μικρή ανακούφιση 
σε ορισμένους ασθενείς.  

Για τα διάφορα βότανα δεν έχουν γίνει σοβαρές μελέτες που να τεκμηριώνουν την δράση τους και 
πιθανότατα δεν βοηθούν 

 

ΚΡΕΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΟΙΦΕΣ 

Φαίνεται ότι ανακουφίζουν γενικά και όσες περιέχουν αντιφλεγμονώδη και όσες περιέχουν 
καψαϊνη(προέρχεται από το πιπέρι). 

 

Οι μαγνήτες, τα βραχιόλια χαλκού, τα ομοιοπαθητικά, οι χειροπρακτικοί χειρισμοί και ο βελονισμός αν και 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλή δεν έχουν αποδεδειγμένα οφέλη σε αρθρίτιδες. 

 

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Τα απλά αναλγητικά φάρμακα ανακουφίζουν χωρίς να δρουν στην φλεγμονή και  

βοηθούν στις περισσότερες περιπτώσεις. Συνήθως χρησιμοποιείται η παρακεταμόλη. Σε δύσκολες 
περιπτώσεις με έντονο πόνο ή και φλεγμονή χορηγούνται μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) ή ακόμη 
και ναρκωτικές ουσίες αν χρειαστεί (κωδεϊνη).Τα ΜΣΑΦ πρώτης γενιάς (πχ. Ναπροξένη, ιβοπρουφαίνη 
κλπ) έχουν καλή αντιφλεγμονώδη δράση αλλά προκαλούν προβλήματα στο γαστρεντερικό. Τα νέας γενιάς 
ΜΣΑΦ οι κοξίμπες έχουν ικανοποιητική δράση με λιγότερα προβλήματα στο στομάχι. Όλων των ειδών τα 
ΜΣΑΦ δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε πάνω από 10-15 ημέρες λόγω παρενεργειών και πάντα με την 
συνεργασία του γιατρού σας. 

Ενίοτε μπορεί να χρησιμοποιηθούν επί αποτυχίας των προηγουμένων κολχικίνη ή υδροξυχλωροκίνη. 

 

 

 

 



ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ 

Χορηγούνται ενδοαρθρικά κορτικοειδή όταν υπάρχει φλεγμονή και πόνος στην άρθρωση με ΟΑ, όταν με τα 
ΜΣΑΦ δεν βελτιώνεται. Συνιστάται να μην χρησιμοποιούνται ενδοαρθρικές ενέσεις πάνω από 3-4 φορές 
τον χρόνο. 

Εκχύσεις με υαλουρονικό έχουν τις ίδιες ενδείξεις με τα κορτικοειδή και ανάλογα αποτελέσματα.  

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Είναι η μέθοδος εκλογής σε βαρεία αρθρίτιδα που περιορίζει σημαντικά τις δραστηριότητες του πάσχοντος 
και δεν ανταποκρίνεται με τις προηγούμενες θεραπείες. Το είδος του χειρουργείου επαφίεται στον 
Ορθοπεδικό σας. 

 

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

Το 2013 στην βιβλιογραφία προτάθηκαν δύο σχετικά νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις α) με στρόντιο που 
θεωρείται ότι ενισχύει την δημιουργία χόνδρου όπως και β) η έκχυση ενδοαρθρικά πλάσματος με πολλά 
αιμοπετάλια που είναι πλούσια σε αυξητικούς παράγοντες.  
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