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CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW
CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW OBWODOWYCH

Czym jest choroba zwyrodnieniowa stawów?
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszym
schorzeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Jest
wynikiem nieprawidłowych procesów biomechanicznych lub zaburzeń genetycznych zachodzących w organizmie, które prowadzą do uszkodzenia i zmian
kształtu chrząstki stawowej. Przebudowa chrząstki
stawowej jest naturalnym procesem rozwijającym się
z wiekiem. Jeśli jednak nastąpi szybka utrata chrząstki
i zwężenie przestrzeni stawowej - szerokość przestrzeni
zmniejszy się o 2 mm lub o 50% w skali roku – wtedy uznaje się, że nastąpił gwałtowny rozwój choroby. Wraz z rozwojem choroby uszkodzeniu ulegają również powierzchnie
kości znajdujące się pod chrząstką stawową, torebka stawowa
oraz więzadła, ścięgna i mięśnie otaczające staw. Chorobie towarzyszy proces zapalny w obrębie stawu i tkanek okołostawowych
oraz powstawanie wyrośli kostnych. Najbardziej narażone na zmiany
zwyrodnieniowe są stawy biodrowe i kolanowe.

Co się dzieje w chorobie zwyrodnieniowej stawów?
Zdrowy staw. Staw to miejsce, w którym spotykają się kości (Rycina 1). W zdrowym stawie powierzchnie stawowe kości pokryte są twardą, gładką i śliską tkanką
zwaną chrząstką stawową. Zadaniem chrząstki stawowej jest amortyzowanie nacisku, minimalizowanie tarcia i zapewnienie płynnego przesuwania się kości względem siebie. Staw otoczony jest od wewnątrz błoną maziową, która wytwarza niewielką ilość mazi stawowej. Funkcją mazi stawowej jest odżywianie chrząstek stawowych oraz zmniejszanie tarcia kości w stawie poprzez smarowanie powierzchni
stawowych. Zewnętrzną część błony maziowej tworzy twarda tkanka zwana torebką stawową. Na zewnątrz torebki biegną grube, silne pasma tkanki łącznej zwane
więzadłami. Razem z torebką stawową więzadła łączą kości, utrzymują je w miejscu
i zapobiegają nieprawidłowemu przemieszczaniu się w stawie. Przez staw przebiegają mięśnie, które przyczepiają się do kości za pomocą bardzo mocnych pasm
tkanki włóknistej zwanych ścięgnami. Dzięki skurczom mięśnie potraﬁą utrzymywać
stawy w stabilnej pozycji, a podczas skracania się potraﬁą ciągnąć kości za pomocą
ścięgien i wprawiać je w ruch.
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Rycina 1. Zmiany zachodzące w stawie pod wpływem procesu zwyrodnieniowego.

Staw ze zwyrodnieniem. Gdy chrząstka stawowa zaczyna się zużywać lub zostaje
uszkodzona, tkanki wewnątrz stawu stają się bardziej aktywne biologicznie. W stawie dochodzi do naprzemiennie następujących po sobie procesów, tzw. zużycia
i naprawy. Proces naprawy może zmienić tkankę strukturalnie, jednak nie musi to
wiązać się z bólem, czy sztywnością stawu. Jeśli natomiast procesy naprawcze
przebiegają nieprawidłowo, wtedy zmiany w strukturze stawu prowadzą do rozwoju zmian zwyrodnieniowych i powstania bólu, sztywności oraz ograniczenia zakresu ruchu. W stawie, w którym rozwija się proces zwyrodnieniowy, chrząstki stawowe stają się cienkie, a powierzchnie stawowe chropowate. Znaczące zużycie i uszkodzenie chrząstek może prowadzić do ścierania się kości. Wtedy ruchowi stawu
towarzyszy odgłos skrzypienia lub chrzęszczenia. Oznacza to, że kości nie poruszają się płynnie względem siebie. Na krawędziach stawu może dojść do nadmiernego wzrostu kośćca w postaci wyrośli kostnych, tak zwanych osteoﬁtów. Mogą one
ograniczać zakres ruchu w stawie i ocierać się o inne tkanki. Błona maziowa może
ulec pogrubieniu i wytwarzać nadmierną ilość mazi stawowej. To często prowadzi
do obrzęku stawu. Torebka stawowa i więzadła mogą się rozciągnąć i wydłużyć,
co po pewnym czasie może spowodować niestabilność stawu. Mięśnie wykonujące
ruchy w stawie mogą stać się mniej rozbudowane i osłabione.

Które stawy najczęściej ulegają zwyrodnieniu?
Choroba najczęściej obejmuje stawy, które są najbardziej narażone obciążeniem ciężaru ciała, np. stawy kolanowe i biodrowe (Rycina 2). Ponadto często upośledza inne
stawy, używane podczas podstawowych czynności życia codziennego, np. stawy rąk.

szyja
kciuk i palce

lędźwie
biodra

kolana

paluchy
Rycina 2. Stawy, które choroba dotyka najczęściej .

Biodro. Często dochodzi do zwyrodnienia jednego lub obu bioder. Staw biodrowy to staw kulisty, który charakteryzuje się obszernym zakresem ruchów
w różnych kierunkach i narażony jest na przeciążenia podczas dźwigania ciężaru
własnego ciała. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych jest równie powszechna u mężczyzn jak i kobiet i zwykle zaczyna się pod koniec 40 roku życia.
Kolano. Bardzo często zwyrodnieniu ulegają powierzchnie stawowe kości udowej, kości podudzia (piszczeli) i rzepki w stawie kolanowym jednej lub obu nóg.
Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że staw ten jest narażony na przeciążenia podczas ruchów skrętnych oraz dźwigania ciężaru własnego ciała.
Stopa i kostka. Zwyrodnienie na ogół dotyka stawu u podstawy palucha, choć
powszechne są również zwyrodnienia stawów śródstopia. Spośród wszystkich

stawów stopy, choroba najrzadziej dotyka stawu skokowego (kostki).
Poza dużymi stawami choroba zwyrodnieniowa może dotyczyć każdego innego
stawu, np. stawu skroniowo-żuchwowego, stawów kręgosłupa, barku, stawu łokciowego oraz stawów ręki i nadgarstka.

Jakie są symptomy trwającego procesu zwyrodnieniowego?
Ból. W chorobie zwyrodnieniowej stawów głównym objawem jest ból w obrębie
jednego lub kilku stawów. Ból może obejmować cały staw lub jego części (występować z przodu, z tyłu, lub po stronie bocznej stawu). Objawy bólowe są zmienne i bywają lepsze i gorsze dni. Niekiedy ból pogarsza się pod koniec dnia, szczególnie podczas poruszania stawem. Ból może nasilać się podczas wykonywania
czynności życia codziennego (np. chodzenia po schodach, schylania). Natomiast
często zmniejsza się w czasie odpoczynku. Ból czasami zależy od natężenia aktywności ﬁzycznej, a czasami występuje bez wyraźnego powodu w spoczynku.
W ciężkim zapaleniu kości i stawów, ból może być tak intensywny, że potraﬁ wybudzić ze snu.
Sztywność. Niekiedy (szczególnie w godzinach porannych) staw staje się sztywny,
szczególnie jeśli wcześniej był utrzymywany w bezruchu. Jednak taka sztywność
dość szybko mija, gdy w stawie będą wykonywane ruchy np. po kilku minutach
chodzenia. U wielu ludzi sztywność stawowa w ogóle nie występuje, nawet mimo
silnego zwyrodnienia stawów.
Obrzęk. Niekiedy staw ulega pogrubieniu, które może być twarde i guzowate, na
skutek rozrostu kostnego, bądź miękkie, na skutek pogrubienia tkanek okalających
staw i zbierania się płynu w torebce stawowej. Zakres i swoboda ruchu w stawie
mogą być ograniczone, a podczas ruchu może dochodzić do trzasku, trzeszczenia
i chrobotania.
Zmiany w postawie ciała i sposobie chodzenia. Proces zwyrodnieniowy może
postępować znacznie szybciej u osób z rzeczywistym skróceniem kończyny dolnej.
Wśród przyczyn tego zaburzenia wyróżnia się: złamanie szyjki kości udowej, złuszczenie głowy kości udowej, chorobę Perthesa, wrodzone biodro szpotawe, zapalenie stawu biodrowego, dysplazję stawu biodrowego, przebyte złamanie kości
podudzia, kości udowej, czy też zaburzenia rozwojowe kości i stawów powstałe
w wyniku infekcji. Skrócenie kończyny może być również spowodowane przykurczem w obrębie mięśni, torebki i więzadeł stawu biodrowego lub kolanowego.
W takim przypadku dochodzi do utrwalonego utrzymywania nogi w pozycji zgięciowej. Osoba z takim zaburzeniem charakteryzuje się sylwetką pochyloną w przód.
Pojawia się kompensacyjne ustawienie miednicy, co często stanowi przyczynę pojawienia się deformacji kręgosłupa w okolicy lędźwiowej. Dochodzi również do zmian
we wzorcu chodu, który cechuje się utykaniem na jedną z nóg.

Co stanowi przyczynę choroby (czynniki ryzyka)?
Szereg czynników może wpływać na wzrost ryzyka wystąpienia choroby zwyrodnieniowej stawów (Rycina 3).
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Rycina 3. Najważniejsze czynniki ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów

Czynniki genetyczne. Czynniki genetyczne zwiększają prawdopodobieństwo zwyrodnienia przede wszystkim w stawach rąk, kolan i bioder. Przykładem choroby
dziedzicznej jest prawdopodobnie guzkowe zwyrodnienie stawów palców (narośla
kostne pogrubiające stawy palców), które obserwuje się u niektórych kobiet od
4 i 5 dekady życia. W bardzo rzadkich postaciach choroby zwyrodnieniowej stawów dochodzi do mutacji pojedynczych genów białek wchodzących w skład kolagenu, który tworzy chrząstkę stawową. W tym wypadku zwyrodnienie rozwija się
we wczesnym wieku w wielu stawach naraz.
Wiek. Choroba zwykle zaczyna się pod koniec 4 dekady życia. Dotychczas nie ustalono z jakiego powodu ryzyko zapadalności wzrasta z wiekiem. Jednak sugeruje
się, że może to być spowodowane stopniowym osłabianiem się siły mięśni, utratą
zdolności ciała do samoleczenia lub zużywaniem się stawów.

Płeć. W przypadku większości
stawów, choroba zwyrodnieniowa występuje znacznie częściej
u kobiet niż u mężczyzn. U kobiet ma też ostrzejszy przebieg.
Otyłość. Istotnym czynnikiem
powodującym chorobę zwyrodnieniową stawów jest otyłość. Szczególnie narażone są
stawy, które pełnią funkcję
podporową dla ciała, takie jak
staw biodrowy czy kolanowy.
Uszkodzenie stawu.
Urazowe uszkodzenie lub operacja stawu zwiększa kilkukrotnie
ryzyko wystąpienia choroby zwyrodnieniowej. Złamania, zwichnięcia – z zerwaniem i naciągnięciem
więzadeł - mogą znacznie zwiększyć
ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów, która występuje u około 50 %
osób, które doznały urazu.

Wykazano,
że u osób z nadwagą dalszy wzrost wskaźnika BMI o 1,
powoduje wzrost ryzyka rozwoju
choroby zwyrodnieniowej o 15%.
Zależność ta jest silniej zaznaczona
u kobiet niż u mężczyzn. W przypadku
choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, wzrost masy ciała w jednakowym
stopniu zwiększa ryzyko choroby
w prawej i lewej nodze. Nadmierna masa ciała odgrywa znacznie mniejszą
rolę w rozwoju choroby
zwyrodnieniowej stawów
biodrowych.

Bardzo intensywna, powtarzana aktywność ﬁzyczna lub ciężka praca ﬁzyczna może również zwiększać ryzyko choroby. Podobnie przedwczesne
wprowadzanie ćwiczeń po urazie, zanim
tkanki stawowe zdążą się wygoić, może
prowadzić do zwyrodnienia w późniejszym
okresie życia.
Inne choroby. Niekiedy przyczyną zwyrodnienia stawów są inne choroby, takie
jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy też dna moczanowa.

CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW KRĘGOSŁUPA
Czym jest choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa?
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa charakteryzuje się postępującym rozpadem chrząstki (degradacją kolagenu i rozpadu proteoglikanów) i uszkodzeniem
krążków międzykręgowych w stawach szyi i dolnej części pleców. Wskutek zachodzących w organizmie procesów naprawczych powstaje miejscowy stan zapalny. W konsekwencji dochodzi do miejscowego pogorszenia się biomechaniki
stawów i uszkodzenia torebki stawowej oraz układu więzadłowego kręgosłupa.
Jeśli stan przeciążenia kręgosłupa jest długotrwały, ostry stan zapalny przechodzi w przewlekły, który powoduje zmiany o charakterze zwyrodnieniowym. Z biegiem czasu obserwuje się rozrost tkanki kostnej i powstaRwa
wanie tzw. narośli i dziobów kostnych. Ponadto choroba
kulszowa
często wiąże się z zaburzeniami stabilności kręgosłupa,
związana z patolopowstawaniem przepukliny krążków międzykręgowych
gią krążka międzykręgowego stanowi bardzo
lub zwężeniem kanału kręgowego. Procesy te mogą
niewielki odsetek
również
powodować uszkodzenie układu nerwowego
wszystkich zespołów
bólowych
w postaci ucisku na nerwy wychodzące z kręgosłupa.
kręgosłupa.
W rezultacie u chorego może występować osłabienie
i ból rąk lub nóg.

Jak rozpowszechniona jest choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa?
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest bardzo powszechna i stanowi poważny
problem medyczno-społeczny. Można ją rozpoznać u ponad połowy
osób po 40 roku życia. Niemal u co piątej osoby z jej
powodu stwierdza się istotne ograniczenie
sprawności ﬁzycznej. Występuje z podobną
częstością u kobiet i mężczyzn, aczkolwiek cięższe postaci dotyczą na
ogół kobiet. Zmiany zwyrodnieniowe można stwierdzić na
zdjęciach radiologicznych
u ponad 80% osób po 55 roku życia. Mogą one jednak
nie dawać żadnych objawów
klinicznych. Wielu chorych
cierpi więc z powodu patologii
innych struktur kręgosłupa.

Dlaczego ból jest pierwszym symptomem choroby?
Ból jest jednym z objawów miejscowego stanu zapalnego w obrębie struktur kręgosłupa. Najczęściej pojawia się w okolicy lędźwiowej (składającej się z 5 kręgów
lędźwiowych: od L1 do L5) lub w okolicy szyjnej (składającej się z 7 kręgów szyjnych: od C1 do C7). Objaw ten jest z reguły początkiem przewlekłych, często postępujących dolegliwości. Ból może być miejscowy. Bardzo często lokalizowany jest
w tylnej części ciała poniżej klatki piersiowej.
Może jednak również występować
tuż nad miednicą, w okolicy
Warto
lędźwiowej kręgosłupa.
wiedzieć, że ból rejestrowany jest przez obwodowy układ
nerwowy dzięki zakończeniom włókien
nerwowych zlokalizowanych w różnych tkankach
organizmu. W obrębie tych zakońSpecyﬁka, ale i zaczeń znajdują się receptory nerrazem fenomen bólu
wowe zwane nocyceptorami,
Ból
wyraża się też w zróżktóre reagują na szkodliwe
jest deﬁniowanicowaniu czasu jego
bodźce mechaniczne, cheny jako nieprzyjemne
trwania. Wyróżnia się
miczne i termiczne oddziadoznanie zmysłowe
ból ostry i przewlekły. Ze
łujące na organizm. Natoi emocjonalne, które zwiąwzględu na obszar
miast ból uświadamiany jest
zane jest z aktualnie
występowania, ból może
dzięki procesom nerwowym
występującym lub
być zlokalizowany lub
zachodzącym w ośrodkowym
potencjalnym uszkouogólniony. Ból może
układzie nerwowym. Na oddzeniem tkanek.
powstawać wskutek
czucie bólu ma wpływ szereg
bodźców ﬁzjoloczynników podlegających
gicznych lub zmian
zmianie, takich jak: wiek, płeć,
patologicznych.
stan psychiczny (wcześniejsze
doświadczenia i doznania bólowe, poziom
stresu, poziom wsparcia innych osób),
czy wykonywany wysiłek
ﬁzyczny.

Ból często promieniuje
do pośladków. Wtedy określa
się go jako ból o charakterze korzeniowym, który wynika z kompresji krążka
międzykręgowego na korzenie nerwowe rdzenia kręgowego. Ucisk na nerw może
prowadzić również do uczucia mrowienia i/lub drętwienia w nogach. W przypadku
zmian o charakterze korzeniowym, w 95% przypadków dochodzi do patologii
krążka międzykręgowego na poziomie L4/L5 oraz L5 i pierwszym kręgiem krzyżowym. Ból korzeniowy nie występuje jednak aż tak często. W większości przypadków chorób kręgosłupa pacjenci doświadczają bólu o charakterze rzekomo korzeniowym. W tym przypadku ból jest wynikiem nieprawidłowej pracy aparatu mięśniowo-powięziowego. Źródło tego rodzaju bólu może być odległe i pochodzić ze
stawu krzyżowo-biodrowego lub biodrowego.
Czynnikami biomechanicznymi sprzyjającymi chorobie zwyrodnieniowej są również

powtarzające się nadwyrężenia i przeciążenia kręgosłupa, które powstają wskutek długotrwale wykonywanej pracy ﬁzycznej, czy długotrwaBadania
łego przyjmowania nieprawidłowej poepidemiologiczne pokazują,
zycji siedzącej. W tym przypadku ból
że bóle w okolicy lędźwiowej kręgosłupa oraz miedniczej występują
może być również spowodowany
także u 45-56% kobiet w ciąży. W czasie
uszkodzeniem aparatu mięśniowociąży dochodzi do zmian biomechanicznych
szkieletowego. Warto wiedzieć, że
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Często
przeciążeniu ulegają krążki międzykręgowe
ból lokalizowany w dolnej części
kręgów L4-L5, L5-S1. Dodatkowym czynnikiem
pleców, czyli między linią ostatryzyka wystąpienia dolegliwości bólowych
nich żeber a fałdami pośladkowypodczas ciąży jest pogłębienie się naturalnej
krzywizny (tzw. hiperlordoza) i usztywnienie
mi, może być spowodowany przez
kręgosłupa lędźwiowego. Sytuacja ulega
inne schorzenia niż zwyrodnienie
dalszemu pogorszeniu wraz ze
wzrostem aktywności mięśni
kręgosłupa. Do niektórych takich
przykręgosłupowych w tej
przyczyn należą infekcje, zapalenia
okolicy ciała.
nieinfekcyjne, choroba nowotworowa
i choroby metaboliczne (np. osteoporoza).
Co może zwiększać ryzyko rozwoju choroby?
W obecnych czasach duża zachorowalność na chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa
wynika z szybko postępujących zmian w trybie życia współczesnego człowieka.
Wśród nich wyróżnia się znaczny spadek dobowej aktywności ruchowej i związane
z tym osłabienie mięśni szkieletowych oraz otyłość. Najnowsze badania wskazują, że
50–60% dorosłych Polaków cechuje zbyt mała aktywność ﬁzyczna. Dotyczy to przede
wszystkim kobiet, mieszkańców dużych aglomeracji miejskich (w wieku powyżej 35
lat) oraz osób o niższym statusie socjoekonomicznym. Ponadto statyczny tryb życia
i przeciążanie kręgosłupa podczas pracy (np. monotonnie i długotrwale powtarzane
ruchy) prowadzi do utrwalania się nieprawidłowej postawy ciała.
Główne czynniki ryzyka występowania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa:
wiek powyżej 40 lat, nadwaga, wady postawy, czynniki mechaniczne (praca zawodowa, sport wyczynowy), choroby metaboliczne, wady wrodzone i nabyte kończyn.
Oprócz powyższych czynników należy również uwzględnić:
zmiany degeneracyjne, procesy zapalne o podłożu infekcyjnym i immunologicznym,
wady rozwojowe kręgosłupa i rdzenia kręgowego, zmiany naczyniopochodne w kręgosłupie, zakrzepicę naczyń krwionośnych rdzenia kręgowego, nowotwory pierwotne i przerzutowe, urazy i ich następstwa, choroby narządów sąsiadujących (układu
oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowo-płciowego, chłonnego, krwiotwórczego, zaburzenia metaboliczne m.in. dnę moczanową, osteoporozę, osteomalację,
chorobę Pageta, początkowe stadium ostrego poprzecznego zapalenia rdzenia i zespołu Guillaina i Barrégo, bóle mięśniowe, zaburzenia psychogenne.

POSTĘPOWANIE
Kiedy warto zgłosić się do
specjalisty?
Szukaj porady zdrowotnej lub
medycznej, jeśli:
występują bóle stawów lub innych tkanek, które nie zostały
wywołane urazem
nie doszło do urazu a mimo to
staw jest obrzęknięty
po urazie występuje ciągły,
nieustępujący ból stawu
z powodu bólu stawu lub mięśni
okołostawowych niemożliwe jest
wykonywanie codziennych czynności
życiowych.
Dolegliwości bólowe stawu biodrowego należy
różnicować z innymi schorzeniami w obrębie stawu biodrowego, miednicy i kręgosłupa lędźwiowego, ponieważ ich objawy mogą być bardzo zbliżone.
Kto potraﬁ rozpoznać chorobę?
W przypadku podejrzenia choroby niezbędna jest
trafna diagnoza, ponieważ istnieje wiele
różnych chorób stawów, które mogą
dawać podobne symptomy, ale
wymagać innego sposobu leczenia niż choroba zwyrodnieniowa stawów. W pierwszej kolejności należy zgłosić się do
lekarza podstawowej opieki medycznej, który na podstawie rodzaju i historii symptomów
oraz objawów klinicznych podejmie decyzję
o dalszym leczeniu.

Wywiad. Podczas wywiadu należy podać lekarzowi informacje
na temat tego kiedy rozpoczęły
się symptomy, jak długo trwają,
jakie duże jest ich natężenie, czy
zmieniają się w czasie, które czynniki zmniejszają lub zwiększają ich
nasilenie oraz w jaki sposób odczuwane symptomy wpływają na czynności życia codziennego oraz wykonywaną pracę. Należy poinformować
również lekarza o innych chorobach
i stosowanych lekach.
Badanie kliniczne. Podczas badania lekarz
powinien ocenić czy w stawie występuje:
obrzęk i wysięk
ograniczenie zakresu ruchu, trzeszczenie
i strzelanie podczas ruchu, czy też niestabilność stawu
bolesność tkanek okołostawowych
zanik i osłabienie mięśni.

Zdjęcie RTG może
wykazać:
zniekształcenie obrysu stawu,
zwężenie szpary stawowej,
liczne osteoﬁty, występują brzeżne
i wewnątrzstawowo jako wały kostne,
starcie się fragmentów głów kości, np. grzybowate zniekształcenie głowy kości udowej,
zaostrzenia i wydłużenia stropów
i krawędzi panewki;
zwężenie się szpary stawowej;
sklerotyzację podchrzęstnej warstwy
kości,
wyrośla kostne (osteoﬁty),
pozorne skrócenie
kości.

Najczęściej
lekarz specjalista zaleca
wykonanie:
przednio-tylnego i bocznego zdjęcia
RTG stawu,
scyntygraﬁę kości i rezonans magnetyczny
(w przypadku podejrzenia martwicy
aseptycznej niepotwierdzonej radiologicznie),
artroskopię stawu,
badania płynu stawowego (obserwuje się
zmiany stanu płynu stawowego
w przebiegu choroby),
badania krwi (w celu wykluczenia
infekcyjnego lub reumatoidalnego zapalenia
stawów).

W celu postawienia diagnozy lekarz może zlecić wykonanie zdjęcia RTG, żeby stwierdzić
czy nie ma ognisk zwapnienia w obrębie stawu. Pomocne może być także wykonanie badania obrazowego metodą magnetycznego rezonansu jądrowego, może
ono pokazać zmiany w tkankach miękkich i kości niewidoczne w obrazie RTG.

Skierowanie do innych specjalistów. Jeśli zwyrodnienie stawu jest znaczne i prowadzi do poważnych komplikacji zdrowotnych i funkcjonalnych, lekarz pierwszego
kontaktu może skierować chorego do reumatologa, lekarza rehabilitacji medycznej, ortopedy, ﬁzjoterapeuty, ortotyka, czy dietetyka.

Kim są specjaliści służby zdrowia, którzy mogą pomóc w leczeniu?
Reumatolog. Lekarz medycyny zajmujący się zapobieganiem, rozpoznawaniem
i leczeniem chorób reumatycznych (metabolicznych, zapalnych, zwyrodnieniowych) kości i stawów, a także ogólnoustrojowymi stanami zapalnymi tkanki łącznej
(kolagenozy).
Lekarz rehabilitacji medycznej. Lekarz medycyny zajmujący się leczeniem różnorodnych schorzeń mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów, kości, stawów, więzadeł,
mięśni i ścięgien. Lekarz rehabilitacji medycznej m.in. diagnozuje i leczy ból powstały w wyniku urazu, choroby lub niepełnosprawności, wypisuje wnioski na zaopatrzenie ortopedyczne, przeprowadza badania stanowiące podstawę do skierowania na
leczenie sanatoryjne i kwaliﬁkuje pacjentów do zabiegów ﬁzjoterapeutycznych.
Ortopeda. Lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie ortopedii, przeprowadzający
zabiegi i operacje chirurgiczne w zaburzeniach kości, stawów i innych struktur zaangażowanych w wykonywanie ruchów ciała, powstałych zarówno wskutek chorób
jak i urazów. Zazwyczaj specjalizuje się w konkretnych technikach chirurgicznych lub
wykonuje operacje stawów np. biodra, kolana, czy kręgosłupa.
Fizjoterapeuta. Świadczy usługi zdrowotne mające na celu rozwój, utrzymanie
i przywrócenie umiejętności ruchowych i funkcjonalnych przez cały okres trwania
życia. Rolą ﬁzjoterapeutów jest ocena i poprawa jakości życia oraz potencjału ruchowego poprzez promocję, prewencję, leczenie/terapię, dostosowywanie warunków
środowiska i szeroko rozumianą rehabilitację. Obecnie również ﬁzjoterapeuta po
otrzymaniu skierowania od lekarza na ﬁzjoterapię dokonuje badania i zleca wykonanie zabiegów ﬁzjoterapeutycznych.
Ortotyk. Specjalizuje się w doborze ortez usztywniających i odciążających osłabione stawy,
żeby ochronić je przed deformacjami
oraz zmniejszać napięcie i ból w stawach podczas wykonywania codziennych czynności.
Dietetyk. Osoba specjalizująca
się w proﬁlaktyce i leczeniu chorób za pomocą żywienia i posiadająca kwaliﬁkacje do planowania i układania jadłospisów.

Kiedy rozpoznaje się zwyrodnienie
stawu obwodowego?
Kryteria diagnostyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego zostały ustalone przez American College of Rheumatology.
By zdiagnozować chorobę u pacjenta należy
wykonać przede wszystkim badanie kliniczne,
laboratoryjne i radiologiczne. Chorobę zwyrodnieniową rozpoznaje lekarz specjalista, gdy
spełnione są kryteria 1, 2 lub 1, 3 wg. American
College of Rheumatology:
1. Ból biodra przez większość dni w okresie
ostatniego miesiąca
2. Obecność w obrazie radiologicznym
osteoﬁtów w obrębie głowy kości udowej
i/lub panewki stawu biodrowego.
3. OB <20 mm/h
4. Zwężenie szpary stawowej w obrazie radiologicznym

Jakie jest postepowanie w przypadku bólu dolnej
okolicy kręgosłupa?
Podane wytyczne są przykładem standardowego postępowania z pacjentem
w Wielkiej Brytanii. Brytyjski NICE (National Institute for Health and Care Excellence) to instytucja opracowująca i wprowadzająca w życie zalecenia terapeutyczne,
które mówią, że:
1. U pacjentów z bólem dolnej okolicy kręgosłupa bez lub z rwą kulszową
związaną z patologią krążka międzykręgowego należy przeprowadzić stratyﬁkację ryzyka. Celem tej stratyﬁkacji jest zidentyﬁkowanie pacjentów,
u których można obawiać się niekorzystnych funkcjonalnych konsekwencji
choroby lub przewlekłości schorzenia. Poprzez stratyﬁkację będzie można
zindywidualizować stopień zaangażowanych środków w opiekę nad poszczególnymi pacjentami.
2. U dorosłych pacjentów z bólem dolnej okolicy kręgosłupa bez lub z rwą
kulszową związaną z patologią krążka międzykręgowego należy zlecać badania obrazowe w warunkach poradni ogólnej (bez konsultacji specjalistycznej), za wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie o groźnej dla życia
przyczynie objawów (na przykład bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej u pacjenta z wywiadem nowotworowym).

3. Pacjent z bólem dolnej okolicy kręgosłupa bez lub z rwą kulszową związaną
z patologią krążka międzykręgowego powinien otrzymać zalecenia odnośnie „samoleczenia”. Informacja powinna dotyczyć charakteru schorzenia oraz
wskazywać na zasadność takich działań jak szybki powrót do normalnej aktywności (w tym zawodowej) oraz regularna aktywność ﬁzyczna.
4. U dorosłych pacjentów z bólem dolnej okolicy kręgosłupa bez lub z rwą kulszową związaną z patologią krążka międzykręgowego nie należy stosować
paracetamolu, leków przeciwdepresyjnych oraz leków przeciwdrgawkowych.
Autorzy zaleceń uznali, że nie ma dowodów na istotną skuteczność tych preparatów w bólach dolnej okolicy kręgosłupa, niezależnie od występowania
objawów podrażnienia korzeni nerwowych.
5. U dorosłych pacjentów z bólem dolnej okolicy kręgosłupa bez lub z rwą kulszową związaną z patologią krążka międzykręgowego nie należy stosować leków przeciwbólowych stosowanych do leczenia długotrwałych i silnych bólów
tzw. opioidów. Według autorów zaleceń stosowanie opioidów nie przynosi istotnych korzyści klinicznych, zwłaszcza w kontekście możliwych działań ubocznych.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak można proﬁlaktycznie pomóc sobie samemu?
Być aktywnym ﬁzycznie. Niski poziom
aktywności ﬁzycznej uznawany jest
Uważa się, że najlepsze
za istotny czynnik zwiększający
efekty zdrowotne uzyskuje się
umieralność ogólną z pouprawiając aktywność ﬁzyczną
wodu chorób układu krącodziennie. Bardzo dobre korzyści przynosi
szybki trzydziestominutowy marsz wykonywany
żenia i nowotworów.
każdego dnia lub przez większość dni tygodnia. Zalecany
Do niedawna za jedną
czas trwania ćwiczeń wynosi 30 minut. Jednakże nawet
kilka krótkich sesji, tak aby łącznie osiągnąć 30 min dziennie,
z głównych przyczyn
daje korzystne efekty z punktu widzenia poprawy stanu zdrowia.
zapadalności i przeDzieci i młodzież powinny dwa razy częściej niż dorośli
biegu chorób uwapodejmować aktywność ﬁzyczną o umiarkowanej lub dużej
intensywności.
żano jakość i ilość
Aktywność ﬁzyczna ma wiele zalet, warto pamiętać że:
spożywanych posiłzwiększa ogólną wytrzymałość organizmu,
poprawia stabilność ciała (równowagę),
ków. Mniejszą uwawpływa na wytrzymałość tkanki kostnej,
gę przywiązywano
zwiększa pojemność płuc,
do aktywności ﬁzyczwzmacnia szczególnie mięśnie dolnej części pleców i nóg,
poprawia sprawność układu sercowo-naczyniowego,
nej. Obecnie to nastaułatwia spalanie nadmiaru tkanki tłuszczowej,
wienie uległo gruntowpoprawia gibkość,
poprawia ogólne samopoczucie,
nym zmianom. Aktywność
zmniejsza ból stawów
ﬁzyczna została uznana za
nieodzowny element łączący się
z prawidłowym żywieniem.

Utrzymywać prawidłową masę ciała.
Każde zwiększenie masy ciała o pół kilograma, to dodatkowo 2-3 krotny wzrost
obciążenia dla stawów kolanowych i stawów
biodrowych. Z biegiem czasu wysiłek związany
Ocenę
z dźwiganiem dodatkowej masy ciała powoprawidłowej masy
duje uszkodzenie i rozkładanie się chrząstki
ciała można dokonać
wyliczając
wskaźnik BMI
stawowej, która pełni funkcję amortyzującą
na podstawie wzoru:
dla kości w stawie. Jednak nie tylko stres
masa ciała
BMI= (wysokość
mechaniczny jest problemem dla utrzyciała)2
mania stawów w zdrowiu. Tkanka tłuszPrawidłowa wartość tego wskaźnika
czowa produkuje białka zwane cytokinamieści się między 18,5 a 24,99.
Wartość większa od 25 oznacza
mi, które mogą powodować stan zapalny
nadwagę. Skonsultuj się
w całym organizmie. Przybieranie na waz dietetykiem, jeśli chcesz
dze skutkuje zwiększeniem wytwarzania
schudnąć dzięki
zmianie diety.
i uwalniania się tych białek w ciele. Cytokiny
niszczą tkankę stawową poprzez zmianę czynności komórek chrząstki. W przypadku gdy nadwaga nie jest znaczna, utrata nawet kilku kilogramów masy ciała może zmniejszyć ryzyko wystąpienia
choroby zwyrodnieniowej stawów nawet o połowę.
Zadbać o dietę. Poza aktywnością ﬁzyczną bardzo
ważnym elementem dobrego i zdrowego życia
jest dieta. Oto kilka wytycznych przygotowanych przez:
INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
w Warszawie w 2016 roku.
ź Spożywać posiłki regularnie (4-5
posiłków dziennie, co 3-4 godziny)
ź Jak najczęściej spożywać warzywa
i owoce. Zalecana proporcja to
¾ warzyw i ¼ owoców
ź Spożywać produkty zbożowe,
zwłaszcza pełnoziarniste
ź Codziennie spożywać 2 szklanki
mleka, (można je zastąpić keﬁrem
lub jogurtem)
ź Ograniczyć spożycie mięsa, zwłaszcza czerwonego, przetworzonych
produktów mięsnych. Jeść ryby,
nasiona roślin strączkowych i jaja

ź
ź
ź
ź
ź

Ograniczyć spożycie tłuszczów zwierzęcych, zastąpić je olejami roślinnymi
Unikać spożywania cukru i słodyczy, zastąpić je owocami i orzechami
Nie dosalać potraw i kupować produkty
o niskiej zawartości soli, używać ziół
Pamiętać o piciu wody w objętości minimum 1,5 litra dziennie
Rozważyć użycie
Nie spożywać alkoholu
suplementów diety. Na rynku
dostępnych jest wiele suplementów
diety, witamin czy minerałów, które powszechnie uważa się za pomocne w poprawie
Innym
symptomów związanych z chorobą zwyrodsuplementem jest
nieniową. Wśród nich można wyróżnić glukochondroityna, która naturalzoaminę (skuteczniejszy siarczan i mniej
nie występuje w organizmie i prawskuteczny wodorochlorek glukozoaminy),
dopodobnie odpowiada za sprężystość
która występuje naturalnie w więzadłach,
chrząstki stawowej. Istnieją ograniczone
ścięgnach i chrząstce stawowej. W prodowody, że jej suplementacja spowalnia
dukcji otrzymywana jest z organizmów
rozpad chrząstki u zwierząt.
morskich. Są pewne dowody, że może
Innym suplementem są oleje uzyskiwane
pomagać w zwyrodnieniu stawu
z ryb, których suplementacja wydaje się poprzebiegającym z towarzyszącym
magać w redukowaniu symptomów chobólem, jednak wymaga wieloroby. Należy pamiętać, że informacje
miesięcznego stosowania, żeby
o zasadności stosowania, dawkowaniu
zmniejszyć objawy.
i efektach ubocznych należy
uzyskać od lekarza,
farmaceuty.

Kontrolować zawartość cukru we krwi.
Wysoki poziom glukozy we krwi przyspiesza powstawanie pewnych cząsteczek,
które powodują, że chrząstka staje się sztywniejsza i bardziej
wrażliwa na stres mechaniczny. Cukrzyca może wywoływać
ogólnoustrojowe stany zapalne, które prowadzą do utraty
Prawidłowy
poziom glukozy
chrząstki.
we krwi żylnej
Chronić swoje stawy przed uszkodzeniem. Należy nosić
na czczo wynosi od
70 do 99 mg/dL (od
odzież ochronną podczas uprawiania dodatkowej aktyw3,9 do 5,5
ności ﬁzycznej lub zajęć sportowych, np. wkładki i ochrammol/L)
niacze stawów i kości, rękawice oraz odpowiednio dobrane
buty. W pracy i w domu należy wykorzystywać najsilniejsze
grupy mięśniowe i duże stawy podczas dźwigania i przenoszenia przedmiotów.
Należy robić częste i odpowiednio długie przerwy na odpoczynek podczas wytężonej pracy ﬁzycznej. Po urazie stawu należy dbać o utrzymywanie prawidłowej
masy ciała.
Zmienić nawyki i zasady ergonomii. W sytuacji gdy rozwinie się choroba zwyrodnieniowa, należy zadbać o stawy, które są bolesne podczas aktywności ﬁzycznej lub mało stabilne i podatne na odkształcenie. Dokonuje się tego przez różne-

go rodzaju modyﬁkacje w sposobie wykonywania życiowych czynności, żeby stopniowo stały się one codzienną rutyną.
Zaplanować działania, ustalić priorytety. Należy mierzyć siły na zamiary. Dzień
powinno planować się tak, aby mieć czas na obowiązki oraz przyjemności. Należy
unikać niepotrzebnych prac i umieć poprosić o pomoc innych. Należy również
umieć odmówić wykonania czynności zleconych przez inne osoby wtedy, gdy oczekiwania są zbyt wygórowane. Należy również studzić zbyt ambitne własne plany.
Odpoczywać. Należy dobrze wysypiać się w nocy (zaleca się 8 godzin snu w całkowitej ciemności). Każdego dnia należy starać się chodzić spać o tej samej porze.
Przed snem należy wykonać ćwiczenia rozciągające mięśni, wziąć kąpiel lub prysznic, posłuchać relaksującej muzyki, należy dostosować do ciała twardość i sprężystość materaca, aby był wygodny i właściwie podpierał ciało podczas spania.
W przypadku bólu szyi i karku należy używać poduszek ortopedycznych.
Zapobiegać bólowi. Ból jest sygnałem ostrzegawczym. Należy natychmiast przerwać
wykonywaną czynność i przemyśleć czy w przyszłości nie da się wykonać jej w inny,
bardziej bezpieczny sposób. Można zakupić ortezy stosowane na różne stawy np.
sprężyste ortezy na rękę i kciuk, lub rękawice kompresyjne. Ortezy mogą być używane podczas wykonywania czynności dnia codziennego oraz podczas odpoczynku,
aby zmniejszać odczuwany ból w stawie. Gdy staw jest mocno niestabilny i bolesny
podczas niewielkich ruchów, można również zakupić ortezy usztywniające staw, które
ustabilizują go w bezruchu.
Dostosować stanowisko pracy. Stanowisko pracy powinno być dostosowane indywidualnie do wysokości ciała. Ponadto należy starać się stać lub siedzieć jak najbliżej
przestrzeni roboczej, żeby się nie pochylać nie rozciągać ciała. Jeśli jest to możliwe
należy starać się przyjmować pozycję siedzącą zamiast stojącej. Krzesło powinno być
dostosowane pod względem wysokości i głębokości siedziska oraz
posiadać odpowiednie oparcie dla pleców, żeby podczas siedzenia kolana i biodra były zgięte pod
kątem prostym, a odcinek lędźwiowy
kręgosłupa był należycie podparty.
Podczas stania należy starać się
równomiernie rozkładać ciężar
ciała na obu nogach.
Zwracać uwagę na warunki atmosferyczne
i zmiany pogody.
U wielu osób z chorobą
zwyrodnieniową ból stawów zwiększa się wraz ze
zmianą pogody. Niskie ciśnienie atmosferyczne,

na przykład tuż przed wystąpieniem
opadów lub na skutek nadchodzącego frontu niżowego może prowadzić do wzrostu objętości stawów
i bólu. Nie należy wystawiać stawów
na bezpośrednie działanie zimna,
wilgoci i wiatru. Niska temperatura
może zagęszczać maź stawową i powodować sztywność stawów. Okres
zimowy sprzyja również aktywowaniu
genów odpowiedzialnych za powstawanie procesów zapalnych w organizmie. Wielowarstwowy ubiór stanowi
najlepszą ochronę dla stawów skutecznie podnosząc temperaturę ciała w okolicy stawów. Stosowanie poduszek termicznych może skutecznie podnosić temperaturę w przypadku oziębienia się ciała.
Jakie są medyczne sposoby leczenia
i terapii choroby?
Leczenie zachowawcze - ﬁzjoterapia.
Osoba, u której zdiagnozowano chorobę zwyrodnieniową stawów i u której występują bóle stawów powinna dążyć do tego, żeby możliwie często wykonywać
ćwiczenia terapeutyczne. Jest to najlepsza forma prewencji
przed pogorszeniem się stanu funkcjonalnego spowodowanego
chorobą zwyrodnieniową. W trakcie rehabilitacji najistotniejszym jest
wykonywanie trzech rodzajów ćwiczeń tzn. ćwiczeń rozciągających, wzmacniających i aerobowych. Odpowiednią formę ćwiczeń w ramach każdego z rodzajów należy dobrać na podstawie wskazówek ﬁzjoterapeuty. Na początku należy
dążyć do tego, żeby codziennie poświęcać od 5 do 10 minut na ćwiczenia terapeutyczne, tak by stały się one codzienną rutyną. Potem można powoli i stopniowo
zwiększać czas dążąc do wykonywania jednej 30 minutowej sesji ćwiczeń dziennie.
Jeśli nie jest to możliwe, można spróbować rozbić jedną sesję na kilka krótszych np.
3 x 10 minut dziennie.
Ćwiczenia rozciągające. Celem tych ćwiczeń jest zmniejszanie bólu i utrzymanie
pełnej biernej ruchomości stawów. Ćwiczenia te polegają na powolnym doprowadzaniu określonych części ciała do końcowego zakresu ruchu w stawie do momentu, gdy powstaje uczucie rozciągania mięśni. Należy stopniowo dążyć do utrzymy-

wania mięśni w rozciągnięciu
przez 20 s. Najlepiej, żeby ćwiczenia te były wykonywane codziennie i powtarzane 2-3 krotnie
dla każdej grupy mięśniowej.
Ćwiczenia wolne i wzmacniające.
Ćwiczenia te mają na celu utrzymanie
zakresu ruchomości stawów i wzmocnienie siły mięśni. Można je wykonywać wykorzystując wyłącznie ciężar własnego ciała, bez
potrzeby użycia jakiegokolwiek sprzętu dodatkowego.
Polegają one na poruszaniu częściami ciała w stawach w całym dostępnym zakresie ruchu. Należy dążyć do tego, żeby ćwiczenia wzmacniające wykonywać od 3 do 5 razy w tygodniu w 2-3 seriach dla każdej grupy mięśniowej. Na początku procesu treningowego należy wykonać tyle powtórzeń w serii, na ile pozwoli aktualny stan zdrowia. Potem należy stopniowo zwiększać liczbę powtórzeń
by wynosiła od 6 do 15 w jednej serii ćwiczeń.
Zajęcia na siłowni. Dobrą formą ćwiczeń wzmacniających są
zajęcia na siłowni, w której dostępny jest różnego rodzaju sprzęt do ćwiczeń. Dzięki temu można poprawić
sprawność ogólną organizmu. Podstawową zasadą
jest stosowanie niewielkich obciążeń np. lekkich
odważników i wykonywanie w sposób kontrolowany i powolny wielu powtórzeń ruchu
w pełnym zakresie. W ten sposób można
bezpiecznie wzmocnić mięśnie.
Ćwiczenia aerobowe. Trening aerobowy
(cardio) to ćwiczenia, podczas których
dochodzi do wzrostu częstości bicia serca i oddychania, a organizm wykorzystuje przemiany tlenowe do produkcji
energii niezbędnej dla skurczów mięśni. Podczas tego typu treningu spalane
są dodatkowe kalorie, co sprzyja
zmniejszaniu masy ciała.
Chodzenie. Spacer to prosta i skuteczna forma terapii, która umożliwia
wzmacnianie kości i stawów. Podczas
spaceru, należy stopniowo zwiększać
pokonywany dystans. Zacząć można
od pokonania kilku przecznic ulicznych

w najbliższej okolicy domu. Potem należy stopniowo zwiększać dystans i starać
się tak dobierać trasę, żeby pokonywać wzniesienia. Trening można kontrolować
za pomocą pedometrów (krokomierzy), tanich urządzeń pomiarowych, które
można zakupić w sklepie z różnymi artykułami. Należy dążyć do wykonania 5000
kroków dziennie.
Zajęcia ﬁtness. Zajęcia grupowe z instruktorem w formie aerobiku mogą być dobrą formą poprawy sprawności ﬁzycznej. Jednak niektóre formy zajęć ﬁtness mogą
działać niekorzystnie na stawy. Dlatego przed zapisaniem się na zajęcia należy zasięgnąć porady ﬁzjoterapeuty.
Jazda na rowerze. Jazda na rowerze jest szczególnie dobrą formą aktywności
dla stawów nóg i poprawy ogólnej sprawności ﬁzycznej. Ten typ aktywności można realizować przy użyciu roweru stacjonarnego lub podczas jazdy w terenie.
Pływanie. Pływanie jest dobrą formą dodatkowej aktywności ﬁzycznej dla osób ze
zwyrodnieniem stawów, ponieważ środowisko wodne powoduje odciążenie stawów. Z drugiej strony stwarza ono opór dla poruszającego się ciała i dzięki temu
może być wykorzystywane do wzmacniania mięśni podczas ćwiczeń ﬁzycznych.
Wodolecznictwo. Baseny do terapii w wodzie są cieplejsze niż te przeznaczone
do pływania. Ciepło działa kojąco i łagodzi ból i sztywność stawów.
Stymulacja prądem elektrycznym. Przezskórna stymulacja prądem elektrycznym wykonywana jest przy użyciu niewielkich aparatów do stymulacji elektrycznej. Bodźce elektryczne drażnią zakończenia nerwowe za pomocą podkładów (elektrod)
położonych na skórze. Zabieg wywołuje odczucie mrowienia w miejscu stymulacji. Uważa się,
że zmniejsza to siłę bodźców bólowych
przewodzonych do mózgu. Niektórzy pacjenci uważają tę metodę za pomocną
w zmniejszaniu bólu stawowego.
Ciepłolecznictwo. Zastosowanie okładów do terapii ciepłem na bolesny staw może pomóc złagodzić
ból. Na rynku są dostępne gotowe okłady żelowe wielokrotnego
użytku, które można ocieplać podczas gotowania wody w garnku
lub za pomocą kuchenki mikrofalowej. Okłady można również
przygotować samemu owijając
butelki z ciepłą wodą w ręcznik
frotte, żeby chronić skórę przed
oparzeniem. Można również

zamoczyć ręce lub nogi w misce z ciepłą wodą. Nie należy stosować terapii ciepłem w ostrym stanie zapalnym przebiegającym z obrzękiem stawu.
Zimnolecznictwo. W przypadku świeżego obrzęku stawu (do 72 godzin po jego
pojawieniu się) można zastosować okłady zimnem. Na rynku są dostępne gotowe
okłady żelowe wielokrotnego użytku, które można schładzać w zamrażalniku. Jednak najprostszym sposobem jest przygotowanie torebki foliowej z lodem wyjętym
z zamrażalnika. W obu przypadkach okład należy zawinąć w ręcznik frotte, żeby
chronić skórę przed odmrożeniem. Okłady należy stosować na obrzękniętą okolicę
ciała nie dłużej niż 20 minut i powtarzać procedurę co kilka godzin.
Leczenie uzdrowiskowe. W chorobach zwyrodnieniowych bardzo ważną rolę odgrywa lecznictwo uzdrowiskowe, które opiera się na naturalnych metodach leczenia.
Do najczęstszych zabiegów balneologicznych należą przede wszystkim zabiegi borowinowe. Mają one korzystny wpływ na rozluźnienie mięśni i więzadeł oraz działanie
przeciwbólowe i przeciwzapalne. Odgrywają ważną rolę w zwalczaniu dolegliwości
bólowych odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa. Oprócz borowin, działanie
lecznicze w przebiegu zmian zwyrodnieniowych wykazują solanki. Są to wody o stężeniu NaCl powyżej 1,5% (zwykle od 2% do 5%). Rozluźnienie mięśni, rozszerzenie
naczyń obwodowych, pobudzenie mikrokrążenia, działanie przeciwzapalne oraz
działanie hydrostatyczne solanek, szczególnie w kąpielach połączonych z ćwiczeniami ruchowymi, mają szczególne znaczenie w leczeniu chorób układu ruchu.
Jakie są inne formy terapii?
Terapia manualna, osteopatia, chiropraktyka. Są to formy terapii mające na celu
manualne oddziaływanie na tkanki za pomocą ucisku i przywracanie lub dostosowanie ułożenia części ciała względem siebie. Istnieją pewne dowody naukowe na
skuteczność chiropraktyki w zmniejszaniu objawów choroby
zwyrodnieniowej, jednak przede wszystkim
w obrębie kręgosłupa. Nie ma natomiast
przekonywujących dowodów na skuteczność osteopatii w leczeniu
choroby zwyrodnieniowej.
Masaż. Założeniem tego zabiegu jest rozluźnienie napiętych mięśni i zwiększenie
lokalnego przepływ krwi. Po
masażu wielu ludzi odczuwa odprężenie, jednak nie
ma dowodów naukowych na
to, że jest to skuteczny zabieg
w leczeniu objawów choroby
zwyrodnieniowej stawów.

Jakie leczenie farmakologiczne można
zastosować?
Zastrzyki
kwasu hialuronowego.
Hialuronian jest naturalnym składnikiem płynu stawowego. Bierze udział
Niesteroidowe
w smarowaniu powierzchni stawoleki przeciwzapalne. Zalecane
wych oraz tłumieniu drgań mechasą jako leki pierwszego rzutu w lenicznych w stawie. Dotychczas wyczeniu choroby. Te stosowane miejscowo
konane badania naukowe dostarwystępują w postaci maści, żelów i plastrów.
czają niejednoznacznych wyniPowinny być nakładane bezpośrednio na skórę
ków dotyczących jego długonp. w okolicy stawu kolanowego czy stawów rąk.
trwałej skuteczności w poTaka forma podawania leku nie sprawdza się jednak
prawie stanu zdrowia
w przypadku głęboko położonych stawów np.
u osób z chorobą
biodrowego. Większość z tych leków np. Ibuprofen
zwyrodnieniową.
jest dostępna bez recepty. Drugą grupą są
niesteroidowe leki przeciwzapalne podawane
doustnie, które są zwykle silniejszymi lekami
przeciwbólowymi niż paracetamol, ale mogą być
gorzej tolerowane i bardziej niebezpieczne.
Paracetamol.
Leki doustne
Jest to lek podawaprzepisuje
ny doustnie w tabletlekarz.
kach, który uważa się za
Zastrzyki
sterydowe. Leki
podawane dostawowo przez
lekarza są stosowane w przypadku nagłego ostrego bólu
w stawie. Lek zaczyna działać po
około dobie od podania i jego
działanie może utrzymywać się przez
wiele tygodni lub nawet miesięcy.
Niektóre międzynarodowe
towarzystwa naukowe nie
zalecają jednak jego
stosowania.

jeden z bezpieczniejszych leków stosowanych w celu uśmierzenia bólu o niedużym nasileniu. Jednak leku
tego należy używać z ostrożnością w sytuacji występowania innych chorób
towarzyszących. W przypadku
potrzeby zastosowania silniejszych
leków przeciwbólowych należy
zgłosić się po poradę do
lekarza.

Leczenie operacyjne.
Zabieg chirurgiczny. U większości osób
z chorobą zwyrodnieniową stawów zabieg chirurgiczny nie jest potrzebny. Może
być on jednak nieodzowny, gdy inne formy leczenia okazały się nieskuteczne,
a objawy znacząco pogarszają jakość życia chorego. W zależności od okoliczności
choroby, chirurg może zalecić całkowitą wymianę stawu, artroskopowe oczyszczenie stawu, usunięcie niewielkich i nieprawidłowych narośli kostnych (cheilektomia), całkowite lub częściowe usunięcie zmienionej maziówki lub tkanek wyściełających staw (synowektomia) lub też zespolenie kości w stawie. Przed decyzją
o zabiegu należy skonsultować się z chirurgiem w celu omówienia potencjalnych
przeciwwskazań i powikłań zdrowotnych po operacji oraz zdobycia informacji jak
należy się do niej przygotować.
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Zarówno
subiektywne jak
i obiektywne mierniki
stanu zdrowia ludności wskazują, że stan zdrowia społeczeństwa polskiego jest gorszy od przeciętnego dla ogółu mieszkańców Unii Europejskiej.
Województwo wielkopolskie jest trzecim w skali kraju pod
względem liczby ludności, a zachorowalność osób dorosłych w ostatnich latach w naszym województwie związana z chorobami układu
ruchu, stanowi trzeci co do wielkości odsetek przyczyn zachorowalności i jest to bardzo poważnym problemem współczesnego, zindustrializowanego społeczeństwa.

Rehabilitacja dla Ciebie
terapia, edukacja, działanie!!!
zapraszamy:
Biuro: 61-854 Poznań, ul. Mostowa 6 (wejście od ul. Grobla 26)
tel. 505 602 003
mail: kontakt@rehabilitacja-dla-ciebie.pl
www.rehabilitacja-dla-ciebie.pl

