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Περίληψη 
Ο όρος μηχανική ορίζεται ο κλάδος της φυσικής για την ανάλυ-
ση των ενεργειών των δυνάμεων στα σωματίδια και τα μηχανικά 
συστήματα. Στο παρόν άρθρο, υποστηρίζεται ότι η οστεοαρθρίτι-
δα (ΟΑ) προκαλείται σχεδόν πάντοτε από τις αυξημένες δυνάμεις 
που προκαλούν βλάβη σε μια άρθρωση. Παρότι τα παραδείγματα 
του αρθρικού τραυματισμού που προκαλεί οστεοαρθρίτιδα είναι 
πολυάριθμα, υποστηρίζεται ότι το περισσότερο ποσοστό των περι-
πτώσεων οστεοαρθρίτιδας προκαλείται από τη μηχανικά προκλη-
θείσα βλάβη των αρθρικών ιστών. Περαιτέρω, μόλις αναπτυχθεί 
η αρθρική παθολογία, όπως συμβαίνει στις σχεδόν όλες τις πε-
ριπτώσεις της κλινικής οστεοαρθρίτιδας, η παθολογική μηχανική 
υποσκιάζει όλους τους άλλους παράγοντες που προκαλούν την 
εξέλιξη της νόσου. Οι θεραπείες που διορθώνουν την παθολογι-
κή μηχανική έχουν μακροχρόνιες ευνοϊκές επιδράσεις στον πόνο 
και στη λειτουργία των αρθρώσεων σε σύγκριση με τις θεραπείες 
που καταστέλλουν τη φλεγμονή και έχουν μόνο προσωρινά απο-
τελέσματα. Τελικά υποστηρίζεται ότι ο μηχανικά προκαλούμενος 
τραυματισμός της άρθρωσης οδηγεί σε μεταβλητές φλεγμονώδεις 
αποκρίσεις αλλά και ότι ο ρόλος αυτής της φλεγμονής στην επι-
δείνωση της δομικής βλάβης σε μια ήδη οστεοαρθριτική άρθρωση, 
δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.
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Osteoarthritis: a disease as a result οf 
mechanics
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Abstract
Mechanics means relating to or caused by movement οr physi-
cal forces. In this paper, ΟA is contended to be almost always 
caused by increased physical forces causing damage to a joint. 
While examples of joint injury causing osteoarthritis are numer-
ous, it is contend that most or almost all types of osteoarthritis 
are caused in part by mechanically induced injury to joint tissues. 
Further, once jοint pathology has developed, as is the case far 
almost all clinical osteoarthritis, pathomechanics overwhelms all 
other factors in causing disease progression. Treatments which 
correct the pathomechanics have long lasting favοrable effects 
on pain and joint function compared with treatments that sup-
press inflammation which have only temporary effects. Lastly 
in this paper it is contended that the mechanically induced joint 
injury leads to variable inflammatory responses but that the role 
of this inflammation in worsening structural damage in an al-
ready οsteοarthritic joint has not yet been proven.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μηχανική ορίζεται ο κλάδος της φυσικής για 

την ανάλυση των ενεργειών των δυνάμεων στα 
σωματίδια και τα μηχανικά συστήματα. Το παρόν 
άρθρο ουσιαστικά υποστηρίζει ότι η οστεοαρθρί-
τιδα (ΟΑ) προκαλείται σχεδόν πάντοτε από τις αυ-
ξημένες φυσικές δυνάμεις που προκαλούν βλάβη 
σε μια άρθρωση. Η υπόθεση της παρούσας μελέ-
της είναι ότι η ΟΑ προκαλείται από αυξημένες δυ-
νάμεις σε μια τοπική περιοχή μιας άρθρωσης είτε 
από α) ανώμαλη ανατομία (συγγενής ή επίκτητη) 
που οδηγεί σε αυξημένη εστιακή καταπόνηση με 
το συνολικό φορτίο σε όλη την άρθρωση να είναι 
φυσιολογικό, β) υπερβολικό συνολικό φορτίο είτε 
σε οξεία είτε χρόνια βάση όπως μπορεί να συμβεί 
με τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αθλητισμού 
ή σε χρόνια παχυσαρκία ή γ) συνδυασμό ανατομί-
ας και υπερβολικού φορτίου. Το τελευταίο μπορεί 
να συμβεί σε μια κατάσταση όπου ένα παχύσαρκο 
άτομο έχει ελαφρώς παραμορφωμένη άρθρωση, 
ίσως σε συγγενή βάση, και αναπτύσσει ΟΑ σε αυτή 
την άρθρωση. (Fairbank TJ, 1948)

Η τεκμηρίωση-απόδειξη ότι οι ανώμαλες πιέσεις 
που ασκούνται σε όλη την άρθρωση προκαλούν 
ΟΑ δεν αποτελεί μια καινούρια πρόκληση. Σε σχε-
δόν όλες τις περιπτώσεις των ζωικών μοντέλων, η 
ΟΑ βασίζεται σε τραυματισμό της άρθρωσης για 
την πρόκληση της εκφύλισης. Επιπρόσθετα, είναι 
γνωστό για τουλάχιστον 60 χρόνια (Fairbank TJ, 
1948) ότι οι ρήξεις μηνίσκου και οι μηνισκεκτομές 
που έγιναν μετά από ρήξη, οδηγούν σε εξαιρετικά 
υψηλό κίνδυνο ΟΑ, υποδηλώνοντας ότι ασυνή-
θιστα εστιακές αυξημένες δυνάμεις στο γόνατο, 
προκαλούν ΟΑ. Στον παρόν άρθρο επιχειρείται να 
αποδειχθεί μια πιο προκλητική υπόθεση, το ότι οι 
μη φυσιολογικές μηχανικές δυνάμεις προκαλούν 
τις περισσότερες ή ακόμα και όλες τις περιπτώ-
σεις ΟΑ. Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι αιτιολογικοί 
παράγοντες δεν λειτουργούν από μόνοι τους για 
να προκαλέσουν εκφύλιση. Οι ασθένειες είναι συ-
χνά το αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των αιτιών, γεγονός που είναι εμφανές και στην 
ΟΑ. Ένας σοβαρός τραυματισμός (μία αιτία) όταν 
συνδυάζεται με μεγαλύτερη ηλικία κατά τη στιγμή 
του τραυματισμού (Rοοs H et al, 1995). είναι πιο 
πιθανό να φέρει ως αποτέλεσμα ΟΑ, συγκριτικά 
με έναν σοβαρό τραυματισμό που δρα μόνος του. 
Επιπλέον, οι υπέρβαροι νέοι έχουν μόνο μέτριο κίν-

δυνο εμφάνισης ΟΑ, αλλά τα μεγαλύτερα σε ηλικία 
υπέρβαρα άτομα διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο 
ΟΑ γόνατος, ενώ το ποσοστό εκείνων με ΟΑ γόνα-
τος αυξάνεται περαιτέρω όταν το άτομο δεν είναι 
μόνο παχύσαρκο και μεγαλύτερο, αλλά και θηλυ-
κού γένους. Κατά την εξέταση των αιτιών της ΟΑ, 
υποστηρίζεται ότι οι μηχανικές δυνάμεις παίζουν 
σημαντικό ρόλο σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 
ΟΑ αλλά και ότι δεν ενεργούν απαραίτητα μόνες 
τους για την πρόκλησή της. 

Η αιτιώδης σχέση είναι δύσκολο να αποδειχθεί 
για πολύπλοκες μη λοιμώδεις ασθένειες του αν-
θρώπου. Γενικά, η απόδειξη της αιτιώδους συνά-
φειας απαιτεί μια παρέμβαση στην οποία προστίθε-
ται ή απομακρύνεται ένας υποτιθέμενος αιτιώδης 
παράγοντας και ο οργανισμός παρακολουθείται για 
να βρεθεί εάν αναπτύσσει η ασθένεια. Στην ιδανι-
κή περίπτωση, τα ζωικά μοντέλα παρέχουν αυτή 
την ευκαιρία, αλλά στην οστεοαρθρίτιδα, τα ζωικά 
μοντέλα δοκιμάζουν τους αιτιολογικούς παράγο-
ντες προκαλώντας τραυματισμό σε μια κανονική 
μη εκφυλισμένη άρθρωση και αξιολογούν κατά 
πόσο ένας αιτιώδης ή προστατευτικός παράγοντας 
αποτρέπει την κοινή βλάβη ενάντια σε αυτόν τον 
τραυματισμό. Αυτό δεν αποτελεί πρότυπο για τις 
περισσότερες περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδα στους 
ανθρώπους, στην οποία εμφανίζονται τα συμπτώ-
ματα και οι ασθενείς είναι παρόντες για θεραπεία 
μόνο μετά από σημαντική παθολογική αρθρίτιδα. 
Είναι ηθικά αδύνατο να δοκιμαστούν πολλοί αι-
τιολογικοί παράγοντες στην οστεοαρθρίτιδα σε 
ανθρώπους, οπότε αυτή η ανασκόπηση θα συμπε-
ράνει την αιτιώδη συνάφεια όταν έχει διαπιστωθεί 
σταθερά και προσωρινά κατάλληλη σχέση μεταξύ 
ενός παράγοντα κινδύνου (π.χ. ρήξη του μηνίσκου) 
και της μεταγενέστερης εμφάνισης της νόσου (π.χ. 
οστεοαρθρίτιδα) και όταν η σχέση αυτή έχει βιολο-
γική αξιοπιστία (Rοthman, KJ et al, 1998).

Για να αποδειχθεί ο κεντρικός ρόλος της μη 
φυσιολογικής μηχανικής στην πρόκληση της ΟΑ, 
παρουσιάζονται τρία επιχειρήματα: Πρώτον, η μη 
φυσιολογική μηχανική προκαλεί ΟΑ τόσο σε ζώα 
όσο και σε ανθρώπους. Δεύτερον, όταν η ΟΑ έχει 
αναπτυχθεί, η μη φυσιολογική μηχανική υποσκιά-
ζει όλους τους άλλους παράγοντες από την άποψη 
της επιδείνωσης της νόσου και τρίτον, η φλεγμο-
νή στην ΟΑ είναι ως επί το πλείστον συνέπεια των 
μη φυσιολογικών μηχανικών και δεν είναι σχεδόν 
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ποτέ εξ αρχής. Το παρόν άρθρο δεν πρόκειται για 
συστηματική ανασκόπηση, αλλά αντλείται από επι-
λεγμένα ερευνητικά ευρήματα για να επισημαν-
θούν ορισμένα σημεία. Επιπλέον, επικεντρώνεται 
στις δομικές αλλοιώσεις της ΟΑ και όχι στον πόνο, 
ο οποίος επηρεάζεται συχνά από ψυχοκοινωνικούς 
και άλλους παράγοντες, καθιστώντας πιο δύσκολο 
τον προσδιορισμό των αιτιών του.

Η ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Μεταξύ των καλύτερων παραδειγμάτων ότι η 
μη φυσιολογική μηχανική μπορεί να προκαλέσει 
ΟΑ είναι η ευρεία χρήση χειρουργικά επαγόμε-
νων τραυματισμών που προκαλούν ΟΑ σε ζωικά 
μοντέλα. Αυτά περιλαμβάνουν μοντέλα τραυματι-
σμών ΠΧΣ και μοντέλα τραυματισμού μηνίσκων σε 
πολλά στελέχη ζώων. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα 
που καταδεικνύει την επίδραση εστιακών περιοχών 
υπερφόρτισης παρήχθη πριν από πολλά χρόνια (Wu 
DD et al, 1990), κατά την οποία προκάλεσαν εκφύ-
λιση του χόνδρου σε κουνέλια, δημιουργώντας πα-
ραμόρφωση ραιβότητας 10°. Αυτά τα γόνατα στη 
συνέχεια συγκρίθηκαν με το ετερόπλευρο γόνατο 
και για κάθε κουνέλι, οι ιστολογικές μεταβολές της 
εκφύλισης του χόνδρου ήταν πολύ μεγαλύτερες 
στις χειρουργημένες περιπτώσεις λειτουργία από 
ό,τι στις μη-χειρουργημένες, γεγονός που υποδη-
λώνει ότι η ανώμαλη φόρτιση προκάλεσε οστεο-
αρθρίτιδα. 

Στους ανθρώπους υπάρχουν πολλά παραδείγ-
ματα μεγάλων τραυματισμών των αρθρώσεων ή 
μη φυσιολογικού σχήματος αρθρώσεων που πα-
ράγουν υψηλά επίπεδα εστιακού στρες κατά μήκος 
της άρθρωσης προκαλώντας ΟΑ. Πρώτον, είναι 
γνωστό για τουλάχιστον 60 χρόνια (Fairbank TJ, 
1948) ότι οι ρήξεις μηνίσκου και η αφαίρεση του 
μηνίσκου οδηγούν σε αυξημένο εστιακό στρες δι-
αμέσου της άρθρωσης και στη συνέχεια υψηλών 
ποσοστών ΟΑ. Οι μηνίσκοι χρησιμεύουν για την 
αύξηση της σταθερότητας μέσα στην άρθρωση και 
για τη διανομή του φορτίου έτσι ώστε όταν ο μηνί-
σκος είναι άθικτος, το εστιακό στρες διατηρείται σε 
χαμηλά επίπεδα (Fu FF and Thοmpsοn WΟ, 1992). 
Όταν οι μηνίσκοι απομακρύνονται (ή απομακρύ-
νονται μερικώς), ο τραυματισμός σε περιοχές της 
άρθρωσης από όπου αφαιρέθηκε ο μηνίσκος εί-
ναι πολύ πιθανός σύμφωνα με μία μεγάλη μελέτη 

παρακολούθησης που εκτιμά ότι το 50% από τα 
γόνατα που υποβλήθηκαν σε μηνισκεκτομή κατά 
τη διάρκεια της ενηλικίωσης είχαν ακτινογραφικά 
ευρήματα οστεοαρθρίτιδας 21 χρόνια αργότερα 
(έναντι 7% στα γόνατα χωρίς μηνισκεκτομή) (ΟR 
για ανάπτυξη ΟΑ 14.0 (95% CI 3.5, 121.2)) (Rοοs H 
et al, 1998). Στην πραγματικότητα, στις αρθρώσεις 
όπου ο μηνίσκος έχει αφαιρεθεί και το μεγαλύτερο 
μέρος του έχει παρεκτοπιστεί, η μόνη διατηρού-
μενη περιοχή του χόνδρου είναι η μικρή περιοχή 
της άρθρωσης όπου παραμένει ο μηνίσκος (Fahmy 
NR et al, 1983). Οι ρήκξεις του πρόσθιου χιαστού 
συνδέσμου συνδέονται επίσης με υψηλά ποσοστά 
ΟΑ για λόγους που έχουν πιθανόν να κάνουν με 
αυξημένη συνθλιπτική πίεση διαμέσου του μεσαίου 
διαμερίσματος του γόνατος όπου εμφανίζεται το 
μεγαλύτερο μέρος της πάθησης στους ασθενείς με 
ρήξη ΠΧΣ (Οiestad BE et al, 2009, Chaudhari AM 
et al, 2008). Οι ρήξεις του ΠΧΣ είναι ιδιαίτερα πι-
θανό να οδηγήσουν σε ΟΑ όταν συνοδεύονται από 
ρήξεις μηνίσκων (Οiestad BE et al, 2009).

Ενώ είναι γνωστό από καιρό ότι τα τραυματικές 
μεγάλες ρήξεις μηνίσκου σε νεαρούς αθλητές οδη-
γούν αργότερα σε υψηλά ποσοστά ΟΑ γόνατος, 
πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι μηνισκικές 
ρήξεις που εμφανίζονται σε μέσης ηλικίας και σε 
ηλικιωμένα άτομα μπορεί να είναι ένας κοινός πα-
ράγοντας εμφάνισης της πάθησης. Σε μια μελέτη, 
οι συγγραφείς (Englund M et al, 2008) έδειξαν σε 
ένα πληθυσμιακό δείγμα που προσελήφθη, χωρίς 
αναφορά πόνου στο γόνατο, ότι το 30-60% των 
ενηλίκων ηλικίας 50 ετών και άνω είχε περιστασι-
ακές ρήξεις μηνίσκου. Πολλά από αυτά τα άτομα 
δεν θυμούνται κανένα τραυματισμό στα γόνατά 
τους. Μετά από αυτούς τους ασθενείς με τις περι-
στασιακές ρήξεις μηνίσκου σε μια μεταγενέστερη 
μελέτη κοόρτης, αποδείχτηκε ότι τα άτομα με ρήξη 
χωρίς καμία άλλη βλάβη του χόνδρου παρουσία-
ζαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χονδρικής βλά-
βης και επακόλουθης ακτινολογικής ΟΑ (Englund 
M et al, 2009). Στην πραγματικότητα, ανάμεσα στα 
γόνατα με μόνο περιστασιακές μηνισκικές ρήξεις, 
ο κίνδυνος εμφάνισης ΟΑ σε διάστημα 30 μηνών 
αυξήθηκε 10 φορές σε σύγκριση με εκείνους χωρίς 
τέτοιες ρήξεις (Englund M et al, 12). Σε μια άλλη 
μελέτη (Chang A et al, 2011) φάνηκε ότι οι ρήξεις 
μηνίσκου δεν προηγήθηκαν μόνο της ΟΑ, αλλά αύ-
ξησαν τον κίνδυνο απώλειας χόνδρου δίπλα από 
τη ρήξη και όχι μόνο απώλεια χόνδρου σε όλη την 
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άρθρωση. Μία οπίσθια ρήξη του έσω μηνίσκου αύ-
ξησε τον κίνδυνο της απώλειας του οπίσθιου τμή-
ματος του χόνδρου ενώ μια ρήξη στο σώμα του 
έσω μηνίσκου αύξησε τον κίνδυνο της απώλειας 
μόνο του γειτονικού χόνδρου, υποδηλώνοντας ότι 
η ρήξη αυξάνει το εστιακό καθεαυτό στρες στον 
υποκείμενο χόνδρο σε αυτή τη μικρή-περιορισμένη 
περιοχή. 

Ως εκ τούτου, οι μηνισκικές ρήξεις φαίνεται να 
είναι συνέπεια μεγάλου τραυματισμού σε νεαρής 
ηλικίας άτομα, συχνά ως τραυματισμός κατά τη 
διάρκεια της αθλητικής συμμετοχής, αλλά εμφα-
νίζονται και με μικρότερης έντασης τραυματισμό 
στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Ανεξάρτητα από 
το πότε εμφανίζονται αυτά οι ρήξεις, φαίνεται ότι 
αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ΟΑ, 
αυξάνοντας την εστιακή φόρτιση ή το στρες στις 
γειτονικές περιοχές του χόνδρου, οδηγώντας σε 
καταστροφή του χόνδρου και επακόλουθες εκφυ-
λιστικές αλλαγές ΟΑ. Αυτού του είδους οι ρήξεις 
είναι κοινές και προσδίδουν αργότερα εξαιρετικά 
υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ΟΑ. Δεδομένου του 
υψηλού ποσοστού επίπτωσης και κινδύνου, οι ρή-
ξεις μηνίσκου μπορεί να ανέλθουν στο 40-50% 
των περιπτώσεων ΟΑ του ανθρώπινου γόνατος και 
χρησιμεύουν ως ένα από τα σημαντικότερα τεκμή-
ρια ότι η παθολογική μηχανική που ευθύνεται για 
την πρόκληση ΟΑ.

Ωστόσο, οι ρήξεις μηνίσκου δεν είναι ο μόνος 
κοινός παράγοντας κινδύνου της μηχανικής βάσης 
που οδηγεί σε υψηλά ποσοστά ΟΑ στο γόνατο. Σε 
πρόσφατη έρευνα, (Sharma L et al, 2012) που 
συνεργάζεται με στοιχεία από τη μελέτη MOST, οι 
ερευνητές έδειξαν ότι τα γόνατα χωρίς οποιαδή-
ποτε βλάβη του χόνδρου, που ωστόσο είχαν παρα-
μόρφωση ραιβότητας, ήταν σε υψηλό κίνδυνο με-
ταγενέστερης απώλειας-εκφύλισης χόνδρου. Μετά 
από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, το δείκτη 
μάζας σώματος και την συνδεσμική χαλάρωση, τα 
ραιβά γόνατα είχαν 3,5 φορές αυξημένη πιθανό-
τητα ανάπτυξης απώλειας χόνδρου σε σύγκριση 
με τα γόνατα χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση. 
Αυτό υποδηλώνει, όπως και οι μελέτες σε κου-
νέλια, ότι η κακή ευθυγράμμιση των αρθριτικών 
επιφανειών προκαλεί αυξημένο στρες-πίεση σε 
μια εστιακή περιοχή της άρθρωσης, οδηγώντας σε 
βλάβη και σε επακόλουθη οστεοαρθρίτιδα. Πράγ-
ματι, μερικές μελέτες που εξετάζουν την κακή ευ-

θυγράμμιση έχουν δείξει ότι η κακή ευθυγράμμιση 
σχετίζεται όχι μόνο με την απώλεια χόνδρου αλλά 
με υψηλά ποσοστά ακτινολογικής ΟΑ και ακόμη 
και συμπτωματικής νόσου αργότερα (Sharma L et 
al, 2010, Brοuwer GM et al, 2007). 

Εάν οι μηχανικές αιτίες εμφάνισης ΟΑ γόνατος 
είναι κοινές, η ΟΑ του ισχίου μπορεί να χρησιμεύ-
σει ως το καλύτερο παράδειγμα όπου το μηχανικό 
φορτίο ή οι μη φυσιολογικές καταπονήσεις προ-
καλούν σχεδόν όλες τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις. 
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανατομικές ανωμαλί-
ες που συμβαίνουν συχνά στην παιδική ηλικία που 
προδιαθέτουν σε υψηλά ποσοστά ΟΑ. Από τη μία 
πλευρά, η δυσπλασία του ισχίου προκαλεί αυξη-
μένη εστιακή καταπόνηση σε μια μικρή περιοχή 
της κοτύλης η οποία παρέχει ανεπαρκή κάλυψη 
στο μηριαίο οστό. Όταν αναγνωρίζεται συγγενής 
δυσπλασία σοβαρού βαθμού σε βρεφική ηλικία 
πρέπει να διαγνωστεί και να επιδιορθωθεί. Όταν 
είναι μέτριου βαθμού, δεν είναι εύκολη η διάγνωση 
και συχνά δεν διορθώνεται, αυξάνοντας σημαντι-
κά τον κίνδυνο εμφάνισης ΟΑ ισχίου σε ενήλικες 
νεαρής ηλικίας. Επιπλέον, μια μελέτη (Lane NE et 
al, 2000) έχει δείξει ότι η ήπια δυσπλασία που εμ-
φανίζεται ακόμη και στην ενηλικίωση αυξάνει τον 
κίνδυνο της ΟΑ ισχίου, μια διαπίστωση επιβεβαιω-
μένη από άλλες διαχρονικές μελέτες. 

Μία ενδεχομένως πιο επικρατούσα αιτία αυξη-
μένου εστιακού στρες στο ισχίο είναι το σύνδρο-
μο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Στο σύνδρομο 
αυτό παρουσιάζεται παραμόρφωση (προπέτεια) 
στον αυχένα ή στη κοτύλη με αποτέλεσμα την πρό-
σκρουση της προπέτειας αυτής  στην κοτύλη κατά 
τη διάρκεια της κάμψης του ισχίου. Η μηροκοτυλι-
αία πρόσκρουση προκαλείται από ποικίλες ανατο-
μικές ανωμαλίες, αλλά οι πιο συνηθισμένες είναι οι 
παραμορφώσεις τύπου CAM και PINCER, οι οποίες 
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στους νέ-
ους ενηλίκους (Reichenbach S et al, 2010). Στην 
εργασία που παρουσιάστηκε στις συναντήσεις του 
OARSI το 2012, (Agricοla R et al, 2012) και οι 
ερευνητές από τη μελέτη Chingford (Thοmas GE 
et al, 2012, Thοmas GE et al, 2012) έδειξαν ότι 
η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση που παρατηρήθηκε 
στις ακτινογραφίες σε αυτές τις μελέτες αυξάνει 
σημαντικά τον κίνδυνο μεταγενέστερης κλινικής ΟΑ 
ισχίου, και της πιθανότητας αντικατάστασης ισχίου 
(ολική αρθροπλαστική). Έτσι, συσσωρεύονται γρή-
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γορα αποδείξεις ότι οι ανατομικές ανωμαλίες που 
σχετίζονται με τη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση είναι 
σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που προδιαθέ-
τουν σε ΟΑ ισχίου, υποδεικνύοντας για μία ακόμη 
φορά ότι οι μηχανικές ανωμαλίες αποτελούν βα-
σικότερες αιτίες ΟΑ συγκριτικά με άλλους για την 
εμφάνιση αυτής της πάθησης. 

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, ένα εξαιρετικό πα-
ράδειγμα που δείχνει τη σημασία των ανωμαλιών 
του σχήματος του ισχίου είναι αποτελεί το γεγονός 
γιατί οι Κινέζοι επηρεάζονται πολύ σπάνια από την 
ΟΑ του ισχίου. Σε μια μελέτη για την OA στο Πε-
κίνο, μια δημογραφική μελέτη ηλικιωμένων ενηλί-
κων από το Πεκίνο (Nevitt MC et al, 2002), μόνο 
μία περίπτωση συμπτωματικής ΟΑ ισχίου βρέθηκε 
μεταξύ 1800 περιπτώσεων. Αν τα ποσοστά στο 
Πεκίνο ήταν παρόμοια με τα ποσοστά στους δυ-
τικούς πληθυσμούς θα αναμένονταν να βρεθούν 
πάνω από 25 τέτοιες περιπτώσεις. Σε μια μελέτη 
που μελέτησε μη παθολογικά ισχία από το Πεκίνο 
και από τους δυτικούς πληθυσμούς στους οποί-
ους αξιολογήθηκε η μορφομετρία-μορφολογία, οι 
συγγραφείς (Dudda M et al, 2011) ανέφεραν ότι 
οι ανατομικές αλλαγές που υποδηλώνουν ύπαρξη 
μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης ήταν πολύ συχνότε-
ρες στους καυκάσιους πληθυσμούς από ό,τι στον 
κινέζικο πληθυσμό, με τον τελευταίο να τείνει να 
έχει καθαρά σφαιρικές μηριαίες κεφαλές. Παρα-
δόξως, οι ενδείξεις για ήπια δυσπλασία ήταν πιο 
συχνές μεταξύ των Κινέζων. Επιπλέον, ο κινέζικος 
πληθυσμός είχε στην πραγματικότητα υψηλότε-
ρα ποσοστά ΟΑ γόνατος από ό,τι οι δυτικοί πλη-
θυσμοί, γεγονός που υποδηλώνει ότι το χαμηλό 
ποσοστό ΟΑ ισχίου δεν ήταν συνάρτηση των χα-
μηλών γενικευμένων ποσοστών ΟΑ. Η ΟΑ γόνα-
τος και ισχίου δεν είναι η μοναδική πάθηση που 
συσχετίζεται με τον τραυματισμό και τη μηχανική. 
Σε αρθρώσεις που επηρεάζονται σπάνια από ΟΑ, 
όπως ο αστράγαλος, μια μεγάλου βαθμού κάκω-
ση αντιπροσωπεύει σχεδόν όλες τις περιπτώσεις 
(Valderrabanο V et al, 2009).

Παρότι είναι προφανές ότι κάποιες μηχανικές 
ανωμαλίες όπως οι ρήξεις ΠΧΣ και μηνίσκου προ-
καλούν ένα ποσοστό των αιτιών για ΟΑ γόνατος, 
το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν οι μηχανικοί πα-
ράγοντες αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλες τις περι-
πτώσεις ΟΑ γόνατος όπως φαίνονται να κάνουν 
για την ΟΑ του ισχίου. Οι κύριοι παράγοντες κιν-

δύνου για την ΟΑ του γόνατος σύμφωνα με πρό-
σφατες αναθεωρήσεις περιλαμβάνουν: τη μεγαλύ-
τερη ηλικία, το θηλυκό φύλο, την παχυσαρκία, τον 
τραυματισμό στο γόνατο και την υπερβολική χρήση 
(Felsοn DT, 2004, Blagοjevic M et al, 2010). Εκτός 
από τους ηλικιωμένους και το θηλυκό φύλο που 
αυξάνουν την ευπάθεια των δομών του γόνατος 
σε τραυματισμούς, όλοι οι παράγοντες που έχουν 
εντοπιστεί αποτελούν σταθερά τύπους για μηχανι-
κή υπερφόρτιση. Για τα γόνατα, η παχυσαρκία αντι-
προσωπεύει τη χρόνια υπερβολική φόρτιση, ενώ η 
κάκωση στο γόνατο προκαλεί εστιακή αυξημένη 
πίεση. Ο κίνδυνος ΟΑ σε αρθρώσεις στις οποίες 
υπήρξαν επαναλαμβανόμενα πρότυπα χρήσης τυ-
πικά για κάποια επαγγέλματα έχει τεκμηριωθεί 
καλά και αντιπροσωπεύει έναν άλλο τύπο χρόνιας 
υπερβολικής επιβάρυνσης.

Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι σε βαμβακο-
καλλιέργειες έχουν υψηλό ποσοστό ΟΑ στις αρ-
θρώσεις των δακτύλων τους (Felsοn DT, 2004). 
Οι ανθρακωρύχοι έχουν υψηλό ποσοστό ΟΑ στα 
γόνατα και την σπονδυλική στήλη, οι χειριστές 
κομπρεσέρ εμφανίζουν υπερβολικά ποσοστά ΟΑ 
σε αρθρώσεις που σπάνια επηρεάζονται, όπως οι 
αγκώνες, οι καρποί και οι μετακάρπιο-φαλαγγι-
κές αρθρώσεις, ενώ τέλος οι αγρότες εμφανίζουν 
υψηλά ποσοστά ΟΑ στα ισχία και τα γόνατά τους. 

Ένας παράγοντας που δεν περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο των αιτίων ΟΑ του γόνατος ή άλλης 
άρθρωσης είναι η φλεγμονή. Παρόλο που μεμο-
νωμένες μελέτες έχουν αναφέρει ότι τα αυξημένα 
επίπεδα της C-αντιδραστικής πρωτεΐνης (CRP) σχε-
τίζονται με ορισμένους τύπους ΟΑ, μελέτες μεγά-
λης κλίμακας που αξιολογούν αυτή την υπόθεση 
είναι σταθερά αρνητικές. Για παράδειγμα, τα δεδο-
μένα από τη μελέτη Framingham, Health ABC και 
County Johnston έδειξαν ότι τα αυξημένα επίπεδα 
CRP δεν συνδέονται με ΟΑ σε οποιαδήποτε άρ-
θρωση (Vlad SC et al, 2011, Elliοtt AL et al, 2005). 

Ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει ότι οι μη-
χανικές δυνάμεις προκαλούν όλες ή σχεδόν όλες 
τους τύπους ΟΑ στους ανθρώπους, συνίσταται 
σε δεδομένα από γενετικές μελέτες. Ενώ η κλη-
ρονομικότητα της ΟΑ είναι μέτρια συσχετιζόμενη, 
μεγάλο μέρος της είναι σχετιζόμενο ανάλογα την 
άρθρωση. Όπως έχει τεκμηριωθεί (MacGregοr A 
et al, 2009), η γενετική επίδραση στην ΟΑ είναι 
συγκεκριμένη και αφορά τις αρθρώσεις στο χέρι, 
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ισχίο και γόνατο, ένα εύρημα που έχει επιβεβαι-
ωθεί και στη μελέτη Framingham (Hunter DJ et 
al, 2009). Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς ανέφεραν 
ότι μετά την απομάκρυνση των περιβαλλοντικών 
συσχετισμών από τα οικογενειακά δεδομένα για 
την ΟΑ σε πολλαπλές αρθρώσεις, οι συσχετισμοί 
μεταξύ της εμφάνισης ΟΑ στις άπω φαλαγγοφα-
λαγγικές αρθρώσεις των χεριών και εκείνης του 
γόνατος ήταν στην πραγματικότητα ar=-0,008, 
που υποδηλώνουν μια ασήμαντη αλλά αντίστροφη 
συσχέτιση ΟΑ του γόνατος με τις άπω φαλαγγο-
φαλαγγικές αρθρώσεις. Η σχέση της ΟΑ στις άπω 
φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις με την ΟΑ του 
ισχίου ήταν αξιοσημείωτα μικρή (r=0,036) και η 
ΟΑ στις άπω φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις δεν 
συνδέθηκε ισχυρά από γενετικής πλευράς με ΟΑ 
στην παρακείμενη βάση του αντίχειρα. Έτσι, ακόμη 
και η γενετική της ΟΑ υποδηλώνει ότι δεν υπάρ-
χει συστηματική προδιάθεση αλλά μάλλον ότι η 
γενετική της ΟΑ ως σχετιζόμενη με την άρθρωση 
διαταραχή, πιθανόν οφείλεται στο κληρονομικό 
σχήμα άρθρωσης, που προδιαθέτει σε ασυνήθιστα 
αυξημένες τάσεις σε τοπικές περιοχές, οδηγώντας 
σε καταστροφή χόνδρου και άλλες μεταβολές ΟΑ.

ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Η 
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΚΙΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Στο γόνατο, η έναρξη της ΟΑ συνοδεύεται από 
την ανάπτυξη είτε ραιβότητας είτε βλαισότητας 
(ανάλογα με το αν η εκφύλιση αναπτύσσεται κυ-
ρίως στο έσω ή στο έξω διαμέρισμα αντίστοιχα). 
Η κακή ευθυγράμμιση προκαλεί έναν φαύλο κύκλο 
βλάβης-εκφύλισης στις αρθρώσεις. Η στενωμένη 
αρθρική κοιλότητα, στις περιπτώσεις παραμόρ-
φωσης-κακής ευθυγράμμισης, συνδέεται με αυξη-
μένο φορτίο, που οδηγεί σε αυξημένη βλάβη του 
χόνδρου, απελευθερώνοντας οστικά τμήματα στο 
χώρο της άρθρωσης τα οποία στη συνέχεια συλ-
λαμβάνονται από το αρθρικό υμένα, με τον τελευ-
ταίο να υφίσταται φλεγμονή με παράλληλη έκκρι-
ση περίσσειας υγρού. Εκτός από την εκφύλιση του 
χόνδρου, το υποκείμενο οστό υφίσταται αναδια-
μόρφωση (remodeling) και βλάβη. 

Ο οστικός φλοιός μπορεί να αναδιαμορφωθεί, 
δημιουργώντας περισσότερη λανθασμένη-κακή 
ευθυγράμμιση. Η απώλεια του χόνδρου, η βλάβη 

του μηνίσκου που συχνά εξωθείται-μετατοπίζεται 
και η μεταβολή του σχήματος των οστών δημιουρ-
γούν ένα περιβάλλον όπου η κακή ευθυγράμμιση 
γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή. Αυτό στη συνέχεια 
οδηγεί σε περισσότερο εστιακό στρες-πίεση κατά 
μήκος της στενής περιοχής της άρθρωσης, προκα-
λώντας περισσότερες βλάβες-εκφύλιση, δημιουρ-
γώντας ένα φαύλο κύκλο. 

Οι βλάβες του οστικού μυελού, βρίσκονται κάτω 
από την επιφάνεια του φλοιού των παραμορφωμέ-
νων-κακής ευθυγράμμισης-αρθρώσεων. Εάν υπάρ-
χει παραμόρφωση ραιβότητας, υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος για βλάβες και στο μυελό των οστών τόσο 
στη κνήμη όσο και στο μηρό. Εάν υπάρχει παρα-
μόρφωση βλαισότητας, οι βλάβες του μυελού τεί-
νουν να εμφανίζονται στην εσωτερική πλευρά της 
άρθρωσης (Felsοn DT et al, 2003). Οι αλλοιώσεις 
του μυελού των οστών αποτελούν ενδείξεις οστι-
κού τραυματισμού με επούλωση μικροκαταγμά-
των, γειτονικούς οστεοβλάστες και οστεοκλάστες 
και νέκρωση μυελού των οστών. Υπάρχουν μικρές 
ανάστροφες γραμμές πάνω στο οστούν, υποδηλώ-
νοντας μικρά ρωγμώδη κατάγματα (Taljanοvic MS 
et al, 2008). Κατά ειρωνικό τρόπο, παρόλο που στη 
μαγνητική τομογραφία οι βλάβες φαίνεται να περι-
έχουν υγρό (υδάτινη σύσταση), δεν υπάρχει οίδημα 
στην ιστολογική εξέταση σε αυτές τις βλάβες όπως 
επίσης δεν υπάρχουν και φλεγμονώδεις διηθήσεις. 
Οι αλλοιώσεις του μυελού των οστών είναι το δο-
μικό ισοδύναμο της κακής ευθυγράμμισης-παρα-
μόρφωσης στην άρθρωση του γόνατος. 

Πριν από την ανάπτυξη της ΟΑ, τα γόνατα 
ευθυγραμμίζονται σε ουδέτερη θέση με κανονι-
κό μηχανικό άξονα που κυμαίνεται από -1 (ραι-
βότητα) έως +1 (βλαισότητα). Όταν τα γόνατα 
αναπτύσσουν ΟΑ, γίνονται πιο παραμορφωμέ-
να κατά μέσο όρο 1,7° είτε σε ραιβότητα είτε 
σε βλαισότητα. Μεταξύ των γόνατων με ακτινο-
λογική μηριαιοκνημιαία ΟΑ, μόνο το 18% των 
οστεοαρθριτικών γόνατων είναι σε ουδέτερη 
θέση, με το 82% αυτών να είναι κλινικώς παρα-
μορφωμένα (Niu J et al, 2009). Τα περισσότερα 
γόνατα είναι σε παραμόρφωσης ραιβότητας σε 
σχέση την παραμόρφωση βλαισότητας, ενώ μέ-
χρι και 20% των γόνατων της ΟΑ έχουν σοβαρή 
ραιβότητα>7°. Το ποσοστό 82% επιπολασμού 
της παραμόρφωσης στα οστεοαρθριτικά γόνα-
τα δεν προσμετρά το σημαντικό αριθμό των γο-
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νάτων με επιγονατιδομηριαία παραμόρφωση, 
ούτε λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο δυναμικής 
παραμόρφωσης (κατά τη διάρκεια της βάδισης) 
στα γόνατα που φαίνονται σε ουδέτερη θέση 
κατά την στάση (στατική θέση). Ως εκ τούτου, 
είναι πιθανό ότι περίπου το 80-90% των γόνα-
των με ακτινολογικά ευρήματα ΟΑ, έχει ουσια-
στικούς βαθμούς παραμόρφωσης στην μηρο-
κνημιαία ή/και επιγονατιδομηριαία άρθρωση, 
που προδιαθέτουν αυτά τα γόνατα σε αυξημένο 
εστιακό φορτίο και περαιτέρω βλάβη. Εάν υπο-
θέσουμε ότι το 82% των οστεοαρθριτικών γόνα-
των έχει μηροκνημιαία παραμόρφωση και επί-
σης ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξέλιξης 
σύμφωνα με μελέτες (Sharma L et al, 2001), 
τότε η αναλογία της εξέλιξης της μηροκνημιαίας 
εκφύλισης λόγω της παραμόρφωσης είναι πε-
ρίπου 60%. Αυτό δεν περιλαμβάνει απαραιτή-
τως τη δυναμική παραμόρφωση κατά τη βάδι-
ση, η οποία έχει επίσης αποδειχθεί ότι αυξάνει 
σημαντικά τον κίνδυνο εξέλιξης της πάθησης 
(Miyazaki T et al, 2002). Επίσης, δεν λαμβάνει 
υπόψη άλλες αιτίες εξέλιξης που προκαλούνται 
επίσης από την επίδραση της μηχανικής, όπως 
η ρήξη ή η προβολή μηνίσκου ή άλλες πιθανές 
πηγές δυναμικής χαλάρωσης στην άρθρωση 
του γόνατος. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της 
εξέλιξης της υπάρχουσας ΟΑ γόνατος προκα-
λείται από την επίδραση της μηχανικής.

Ένας τρόπος για να εκτιμηθεί αν οι μηχανι-
κοί παράγοντες ή οι φλεγμονώδεις παράγοντες 
είναι πιο σημαντικοί για τον προσδιορισμό της 
πορείας-εξέλιξης της ΟΑ, είναι η αξιολόγηση 
των επιπτώσεων της διόρθωσης καθεμιάς από 
αυτές τις αιτίες. Η χειρουργική επέμβαση υψη-
λής κνημιαίας οστεοτομίας, διορθώνει την πα-
ραμόρφωση χωρίς να γίνει κάποια παρέμβαση 
στην άρθρωση του γόνατος. Σε μια κλασσική 
μελέτη των επιπτώσεων της οστεοτομίας της 
κνήμης, (Prοdrοmοs CC et al, 1985) οι συγγρα-
φείς ανέφεραν ότι από τους ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε υψηλή κνημιαία οστεοτομία και 
οι οποίοι είχαν μείωση της δυναμικής (κατά τη 
βάδιση) ραιβότητας (Myers SL et al 1991), δεν 
υπήρξε κλινική αποτυχία με βάση την κλίμακα 
βαθμολόγησης του Νοσοκομείου Ειδικής Χει-
ρουργικής (Hospital for Special Surgery rating 
scale) (Insall JN et al 1976) σε μέσο όρο 3.2 έτη 
παρακολούθησης. Αντίθετα, μεταξύ των ασθε-

νών που υποβλήθηκαν σε αυτή τη χειρουργική 
επέμβαση αλλά των οποίων η ραιβότητα δεν 
μειώθηκε, μόνον το 50% είχε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα.

Όταν έγινε σύγκριση αυτής της διόρθωση των 
μηχανικών ανωμαλιών με τη διόρθωση της φλεγ-
μονής που συμβαίνει στην ΟΑ, παρουσιάζονται 
έντονες διαφορές. Μεταξύ των πιο ισχυρών αντι-
φλεγμονωδών που είναι διαθέσιμα για θεραπεία, 
τα κορτικοστεροειδή είναι αυτά τα οποία μπορούν 
να ενεθούν ενδοαρθρικά. Σε μελέτες που αξιολο-
γούν την αποτελεσματικότητα της ενδοαρθρικής 
έγχυσης στεροειδών έναντι εικονικού φαρμάκου, 
υπήρξε συνεπής διαπίστωση (Bellamy N et al, 
2009) ότι τα στεροειδή λειτουργούν καλύτερα από 
το εικονικό φάρμακο, αλλά ότι αυτό το αποτέλε-
σμα δεν είναι ανθεκτικό. Η αποτελεσματικότητα 
των στεροειδών υπερβαίνει το εικονικό φάρμακο 
για 1-2 εβδομάδες μετά την ένεση και στη συνέ-
χεια εξασθενεί. Βεβαίως τα στεροειδή υποτίθεται 
ότι δεν είναι μια μόνιμη θεραπεία, αλλά μια ση-
μαντική μειοψηφία ασθενών δεν έχουν ούτε προ-
σωρινή ανταπόκριση στα ενδοαρθρικά στεροειδή, 
υποδηλώνοντας ότι τουλάχιστον σε αυτά τα άτο-
μα, η φλεγμονή παίζει, στην καλύτερη περίπτωση, 
ένα δευτερεύοντα ρόλο στα συμπτώματά τους. 
Όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα, τα αποτελέσμα-
τα μιας μελέτης (Myers SL et al 1991) έδειξαν ότι 
η συνεχής θεραπεία με στεροειδή σε σκύλους με 
ΟΑ, δεν είχε καμία επίδραση στις μακροπρόθεσμες 
δομικές αλλαγές στην ΟΑ τους. Επομένως, η θε-
ραπεία για τη διόρθωση της φλεγμονής έναντι της 
μηχανικής, μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την πραγματική αιτία της ΟΑ. Η διόρθωση της μη 
φυσιολογικής μηχανικής διορθώνει και ανακουφί-
ζει το πρόβλημα-συμπτώματα για πολλά χρόνια. 
Η διόρθωση της αυξημένης φλεγμονής έχει μόνο 
παροδική επίδραση στη νόσο, επειδή η φλεγμονή 
δεν έχει κεντρικό ρόλο στην παθογένεση της ΟΑ.

Η ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΣΤΗΝ 
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΠΙ 
ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Πολλές αρθρώσεις με ΟΑ έχουν ενδείξεις 
ύπαρξης φλεγμονής με υμενίτιδα ή με φλεγμο-
νώδεις κυτοκίνες που υπάρχουν στο χόνδρου. 
Γενικά, υπάρχει κάποια φλεγμονή σε μικρο-
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