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ΟστεοαρθρίτιδαΟστεοαρθρίτιδα

ΗΗ συχνότερησυχνότερη αρθροπάθειααρθροπάθεια τουτου ανθρώπουανθρώπου καικαι τωντων ζώωνζώων
ΠροσβάλειΠροσβάλει τοτο 20% 20% τωντων ενήλικωνενήλικων σκύλωνσκύλων
ΣυχνότεραΣυχνότερα σεσε σκύλουςσκύλους

προχωρημένηςπροχωρημένης ηλικίαςηλικίας
παχύσαρκουςπαχύσαρκους
μεγαλόσωμωνμεγαλόσωμων φυλώνφυλών

ΑποτελείΑποτελεί τηντην τελικήτελική οδόοδό προςπρος τηντην ανεπάρκειαανεπάρκεια μιαςμιας άρθρωσηςάρθρωσης, , μεμε κοινέςκοινές
ιστολογικέςιστολογικές καικαι ακτινολογικέςακτινολογικές μεταβολέςμεταβολές, , μιαςμιας ετερογενούςετερογενούς ομάδαςομάδας
συγγενώνσυγγενών καικαι επίκτητωνεπίκτητων καταστάσεωνκαταστάσεων

ΔενΔεν αποτελείαποτελεί νοσολογικήνοσολογική οντότηταοντότητα, , αλλάαλλά
ύπουληύπουλη
βραδέωςβραδέως εξελισσόμενηεξελισσόμενη
αυτοαυτο--διαιωνιζόμενηδιαιωνιζόμενη
εκφυλιστικήεκφυλιστική

εξεργασίαεξεργασία τωντων διαρθρώσεωνδιαρθρώσεων



ΑρθρικόςΑρθρικός χόνδροςχόνδρος

απορρόφησηαπορρόφηση ενέργειαςενέργειας σταστα άκραάκρα τωντων οστώνοστών

μεταβίβασημεταβίβαση καικαι διανομήδιανομή τωντων φορτίωνφορτίων στοστο υποχόνδριουποχόνδριο οστόοστό

εξασφαλίζειεξασφαλίζει λείεςλείες αρθρικέςαρθρικές επιφάνειεςεπιφάνειες γιαγια κίνησηκίνηση χωρίςχωρίς πόνοπόνο



ΑρθρικόςΑρθρικός χόνδροςχόνδρος

ΧονδροκύτταραΧονδροκύτταρα
παραγωγήπαραγωγή, , διατήρησηδιατήρηση καικαι απομάκρυνσηαπομάκρυνση
εξωκυτταρικήςεξωκυτταρικής θεμέλιαςθεμέλιας ουσίαςουσίας

Εξωκυτταρική θεμέλια ουσία
κολλαγόνοκολλαγόνο

ανθεκτικότηταανθεκτικότητα

πρωτεογλυκάνεςπρωτεογλυκάνες
ελαστικότηταελαστικότητα

νερόνερό
δομικόςδομικός ρόλοςρόλος
λίπανσηλίπανση τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης



ΥποχόνδριοΥποχόνδριο οστόοστό

μεταβίβασημεταβίβαση φορτίωνφορτίων απόαπό τοντον αρθρικόαρθρικό χόνδροχόνδρο στονστον φλοιόφλοιό τουτου οστούοστού

μειώνειμειώνει τοτο μέγιστομέγιστο φορτίοφορτίο ενέργειαςενέργειας πουπου απορροφάταιαπορροφάται απόαπό τοντον
αρθρικόαρθρικό χόνδροχόνδρο

μηχανικήμηχανική υποστήριξηυποστήριξη τουτου αρθρικούαρθρικού χόνδρουχόνδρου



ΑρθρικόςΑρθρικός θύλακοςθύλακος

σταθερότητασταθερότητα τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης

φαγοκυττάρωσηφαγοκυττάρωση μεταβιβαστώνμεταβιβαστών τηςτης φλεγμονήςφλεγμονής καικαι
ξένωνξένων σωμάτωνσωμάτων απόαπό τοτο αρθρικόαρθρικό υγρόυγρό

παραγωγήπαραγωγή μεταβιβαστώνμεταβιβαστών τηςτης φλεγμονήςφλεγμονής καικαι ενζύμωνενζύμων
αποδόμησηςαποδόμησης

παραγωγήπαραγωγή αρθρικούαρθρικού υγρούυγρού

παρέχειπαρέχει λείαλεία επιφάνειαεπιφάνεια γιαγια τηντην ομαλήομαλή ολίσθησηολίσθηση τωντων
ανατομικώνανατομικών στοιχείωνστοιχείων τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης



ΑρθρικόΑρθρικό υγρόυγρό

λίπανσηλίπανση τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης

διατροφήδιατροφή αρθρικούαρθρικού χόνδρουχόνδρου



ΠεριαρθρικοίΠεριαρθρικοί ιστοίιστοί

ΣύνδεσμοιΣύνδεσμοι -- ΤένοντεςΤένοντες -- ΜύεςΜύες
σταθερότητασταθερότητα τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης



ΦυσιολογικήΦυσιολογική άρθρωσηάρθρωση

ΓραμμήΓραμμή άκρουάκρου
ομαλήομαλή κατανομήκατανομή τωντων φορτίωνφορτίων στηνστην άρθρωσηάρθρωση

ΦόρτισηΦόρτιση άκρουάκρου
ανάπτυξηανάπτυξη καικαι διατήρησηδιατήρηση τωντων ανατομικώνανατομικών
στοιχείωνστοιχείων τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης



ΠαθογένειαΠαθογένεια ΟΑΟΑ
ΗΗ ακριβήςακριβής αιτιοπαθογένειααιτιοπαθογένεια τηςτης ΟΑΟΑ παραμένειπαραμένει άγνωστηάγνωστη

ΟποιοσδήποτεΟποιοσδήποτε παράγονταςπαράγοντας μεταβάλλειμεταβάλλει άμεσαάμεσα ήή έμμεσαέμμεσα τηντην
ομοιοστασίαομοιοστασία τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης ((ππ..χχ. . βιολογικήβιολογική μηχανικήμηχανική, , διατροφήδιατροφή, , 
λειτουργίαλειτουργία κυττάρωνκυττάρων)) προκαλείπροκαλεί ΟΑΟΑ

ΗΗ εξεργασίαεξεργασία τηςτης ΟΑΟΑ περιλαμβάνειπεριλαμβάνει μιαμια σειράσειρά γεγονότωνγεγονότων, , τατα οποίαοποία
αλληλεπιδρούναλληλεπιδρούν δημιουργώνταςδημιουργώντας ένανέναν αυτόαυτό--διαιωνιζόμενοδιαιωνιζόμενο καικαι
προοδευτικάπροοδευτικά επιδεινούμενοεπιδεινούμενο φαύλοφαύλο κύκλοκύκλο



ΠαθογένειαΠαθογένεια ΟΑΟΑ

ΜεταβολέςΜεταβολές στηνστην ΟΑΟΑ παρουσιάζουνπαρουσιάζουν::
αρθρικόςαρθρικός χόνδροςχόνδρος
υποχόνδριουποχόνδριο οστόοστό
αρθρικόςαρθρικός θύλακοςθύλακος
αρθρικόαρθρικό υγρόυγρό
περιαρθρικοίπεριαρθρικοί ιστοίιστοί

σύνδεσμοισύνδεσμοι
τένοντεςτένοντες
μύεςμύες



ΠαθολογονατομικέςΠαθολογονατομικές -- ΙστολογικέςΙστολογικές μεταβολέςμεταβολές

ΕκφύλισηΕκφύλιση τουτου αρθρικούαρθρικού χόνδρουχόνδρου

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη οστεοφύτωνοστεοφύτων ((κυρίωςκυρίως περιαρθρικάπεριαρθρικά))

ΑνακατασκευήΑνακατασκευή τουτου οστούοστού
σκλήρυνσησκλήρυνση τουτου υποχόνδριουυποχόνδριου οστούοστού
πάχυνσηπάχυνση τουτου φλοιούφλοιού
πύκνωσηπύκνωση τωντων δοκίδωνδοκίδων τουτου σπογγώδουςσπογγώδους οστίτηοστίτη ιστούιστού

ΑλλαγέςΑλλαγές στουςστους περιαρθρικούςπεριαρθρικούς ιστούςιστούς
ίνωσηίνωση καικαι πάχυνσηπάχυνση τουτου αρθρικούαρθρικού θυλάκουθυλάκου
ίνωσηίνωση καικαι ατροφίαατροφία τωντων μυώνμυών

ΉπιαΉπια φλεγμονήφλεγμονή



ΒιοΒιο--μηχανικέςμηχανικές μεταβολέςμεταβολές

ΔιαταραχήΔιαταραχή στιςστις μηχανικέςμηχανικές ιδιότητεςιδιότητες τουτου υποχόνδριουυποχόνδριου
οστούοστού καικαι τουτου αρθρικούαρθρικού χόνδρουχόνδρου



Φυσιολογικός αρθρικός χόνδρος Μικρού βαθμού οστεοαρθρίτιδα

ΜεγάλουΜεγάλου βαθμούβαθμού οστεοαρθρίτιδαοστεοαρθρίτιδα

Η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου
είναι προϋπόθεση για να

χαρακτηριστεί η κατάσταση ως ΟΑ



ΆλγοςΆλγος
Κυρίαρχο σύμπτωμα της ΟΑ

Προκαλείται από χημικά και μηχανικά ερεθίσματα

Δεν προέρχεται από τον αρθρικό χόνδρο, αλλά από:
αρθρικό θύλακο
τένοντες
συνδέσμους
υποχόνδριο οστό
περιόστεο (οστεόφυτα)



ΑρθρικόΑρθρικό άλγοςάλγος

Περιορισμός της
κινητικότητας

Μυϊκή
ατροφία

Αυξημένη καταπόνηση
του αρθρικού θυλάκου, 
των συνδέσμων και του
αρθρικού χόνδρου

Καταστροφή του
αρθρικού χόνδρου

Απελευθέρωση
μεταβιβαστών
της φλεγμονής

Μείωση του ουδού
του πόνου και
υπεραισθησία

Αύξηση
σωματικού
βάρους

Παχυσαρκία



ΟστεόφυταΟστεόφυτα
κυρίως περιαρθρικά και σπανιότερα ενδαρθρικά

ακόμη και 3-7 ημέρες μετά την εμφάνιση αστάθειας στην άρθρωση

επώδυνα
διατείνουν το περιόστεο και τους περιαρθρικούς ιστούς
μεταβάλλουν τη φυσιολογική κίνηση μεταξύ των αρθρικών επιφανειών
ή μεταξύ του αρθρικού χόνδρου και του αρθρικού υμένα

Αιτιολογία
αστάθεια άρθρωσης
φλεγμονή αρθρικού θυλάκου ή περιχονδρίου
ανακατασκευή υποχόνδριου οστού
πολλαπλασιαμός αιμοφόρων αγγείων σε περιοχές
καταστροφής του αρθρικού χόνδρου
φλεβική συμφόρηση



ΑιτιολογίαΑιτιολογία ΟΑΟΑ

ΗΗ αναγνώρισηαναγνώριση τουτου αιτίουαιτίου τηςτης δενδεν είναιείναι πάνταπάντα εύκοληεύκολη καικαι εφικτήεφικτή
ΥπάρχειΥπάρχει ατομικήατομική ποικιλομορφίαποικιλομορφία ωςως προςπρος τηντην εκδήλωσηεκδήλωση τηςτης ΟΑΟΑ

Προδιάθεση σε ΟΑ

• Γενετικοί παράγοντες

• Ηλικία

• Φυλή

• ∆ιάφοροι συστηματικοί
παράγοντες (π.χ. ορμονικοί, 

νοσήματα) Θέση εμφάνισης και
βαθμός ΟΑ

Βιο-μηχανική της
άρθρωσης



ΑιτιολογίαΑιτιολογία ΟΑΟΑ

ΎπαρξηΎπαρξη ήή μημη αρχικούαρχικού προδιαθετικούπροδιαθετικού παράγονταπαράγοντα

∆ευτερογενής∆ευτερογενής ΟΑΟΑΠρωτογενήςΠρωτογενής ΟΑΟΑ
((ιδιοπαθήςιδιοπαθής))



ΠρωτογενήςΠρωτογενής ((ιδιοπαθήςιδιοπαθής) ) ΟΑΟΑ

ΑδύνατοςΑδύνατος οο εντοπισμόςεντοπισμός κάποιουκάποιου αρχικούαρχικού αιτίουαιτίου

ΣπάνιαΣπάνια στονστον σκύλοσκύλο, , συχνήσυχνή στηστη γάταγάτα
Chow Chow ChowChow, , DalmatianDalmatian, , Labrador retrieverLabrador retriever, , SpanielSpaniel, , SamoyedSamoyed
ΚληρονομικήςΚληρονομικής αιτιολογίαςαιτιολογίας ανωμαλίαανωμαλία τηςτης σύνθεσηςσύνθεσης τουτου αρθρικούαρθρικού
χόνδρουχόνδρου
ΣχετίζεταιΣχετίζεται μεμε τητη χρόνιαχρόνια χρήσηχρήση τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης καικαι τητη γήρανσηγήρανση
ΓενικευμένηΓενικευμένη πάθησηπάθηση τουτου μυοσκελετικούμυοσκελετικού συστήματοςσυστήματος, , ηη οποίαοποία
συνήθωςσυνήθως προκαλείπροκαλεί συμμετρικήσυμμετρική προσβολήπροσβολή πολλώνπολλών αρθρώσεωναρθρώσεων

ΤιςΤις περισσότερεςπερισσότερες φορέςφορές προκαλείταιπροκαλείται απόαπό παράγοντεςπαράγοντες πουπου απλώςαπλώς δενδεν
μπορούνμπορούν νανα αναγνωριστούναναγνωριστούν, , λόγωλόγω περιορισμένωνπεριορισμένων διαγνωστικώνδιαγνωστικών μέσωνμέσων καικαι
ίσωςίσως γνώσεωνγνώσεων ……



ΔευτερογενήςΔευτερογενής ΟΑΟΑ

ΗΗ συχνότερησυχνότερη μορφήμορφή ΟΑΟΑ
ΟφείλεταιΟφείλεται κυρίωςκυρίως σεσε

αστάθειααστάθεια τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης ((χαλαρότηταχαλαρότητα ήή ρήξηρήξη συνδέσμωνσυνδέσμων))
ανενεργησίαανενεργησία τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης
ανωμαλίεςανωμαλίες στηνστην ανατομικήανατομική συναρμογήσυναρμογή τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης
οστεοχόνδρωσηοστεοχόνδρωση
ενδαρθρικάενδαρθρικά κατάγματακατάγματα

ΤαΤα όριαόρια απόκλισηςαπόκλισης απόαπό τητη ανατομικήανατομική συναρμογήσυναρμογή μιαςμιας άρθρωσηςάρθρωσης, , τηντην ευστάθειάευστάθειά τηςτης καικαι
τηντην κατανομήκατανομή τωντων φορτίωνφορτίων στιςστις αρθρικέςαρθρικές επιφάνειεςεπιφάνειες φαίνεταιφαίνεται ότιότι είναιείναι σχετικάσχετικά στενάστενά

καικαι αναν ξεπεραστούνξεπεραστούν επέρχονταιεπέρχονται διαταραχέςδιαταραχές στηνστην ομοιοστασίαομοιοστασία τουτου αρθρικούαρθρικού χόνδρουχόνδρου καικαι
ανάπτυξηανάπτυξη δευτερογενούςδευτερογενούς ΟΑΟΑ

Η πρόληψη ή η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση του αρχικού
αιτίου της δευτερογενούς ΟΑ αποτελεί το πρώτο μέτρο της διαχείρισης

της ΟΑ



ΑίτιαΑίτια δευτερογενούςδευτερογενούς ΟΑΟΑ

ΙΙ. . ΦυσιολογικήΦυσιολογική κατανομήκατανομή φορτίωνφορτίων σεσε ανώμαληανώμαλη άρθρωσηάρθρωση
αα. . ΑνώμαλοςΑνώμαλος χόνδροςχόνδρος
ββ. . ΑνώμαλοΑνώμαλο υποχόνδριουποχόνδριο οστόοστό

ΙΙΙΙ. . ΑνώμαληΑνώμαλη κατανομήκατανομή φορτίωνφορτίων σεσε φυσιολογικήφυσιολογική άρθρωσηάρθρωση
αα. . ΔιαταραχήΔιαταραχή τηςτης γραμμήςγραμμής τουτου άκρουάκρου
ββ. . ΑπώλειαΑπώλεια αισθητικότηταςαισθητικότητας
γγ. . ΔιάφοραΔιάφορα αίτιααίτια



ΙΙ. . ΦυσιολογικήΦυσιολογική κατανομήκατανομή φορτίωνφορτίων σεσε ανώμαληανώμαλη άρθρωσηάρθρωση

ΑΑ. . ΑνώμαλοςΑνώμαλος χόνδροςχόνδρος
1.1. ΟστεοχόνδρωσηΟστεοχόνδρωση
2.2. ΕνδαρθρικάΕνδαρθρικά κατάγματακατάγματα
3.3. ΑνωμαλίεςΑνωμαλίες μηνίσκωνμηνίσκων
4.4. ΕλεύθεραΕλεύθερα σωμάτιασωμάτια μέσαμέσα στηνστην άρθρωσηάρθρωση
5.5. ΠροϋπάρχουσαΠροϋπάρχουσα αρθροπάθειααρθροπάθεια ((ππ..χχ. . σηπτικήσηπτική, , ανοσολογικήανοσολογική))
6.6. ΜεταβολικέςΜεταβολικές ανωμαλίεςανωμαλίες ((ππ..χχ. . βλεννοπολυσακχαρίδωσηβλεννοπολυσακχαρίδωση))
7.7. ΓήρανσηΓήρανση

ΑίτιαΑίτια δευτερογενούςδευτερογενούς ΟΑΟΑ



ΑίτιαΑίτια δευτερογενούςδευτερογενούς ΟΑΟΑ
ΙΙ. . ΦυσιολογικήΦυσιολογική κατανομήκατανομή φορτίωνφορτίων σεσε ανώμαληανώμαλη άρθρωσηάρθρωση

ΒΒ. . ΑνώμαλοΑνώμαλο υποχόνδριουποχόνδριο οστόοστό
1.1. ΟστικήΟστική νέκρωσηνέκρωση ((ππ..χχ. . ασηπτικήασηπτική νέκρωσηνέκρωση, , οστεομυελίτιδαοστεομυελίτιδα))
2.2. ΟστικήΟστική ατροφίαατροφία
3.3. ΟστεομαλάκυνσηΟστεομαλάκυνση
4.4. ΟστεοδυστροφίαΟστεοδυστροφία ((ππ..χχ. . πρωτογενήςπρωτογενής ήή δευτερογενήςδευτερογενής υπερπαραθυρεοειδισμόςυπερπαραθυρεοειδισμός))
5.5. ΟστικήΟστική υπερτροφίαυπερτροφία
6.6. ΝεοπλάσματαΝεοπλάσματα



ΑίτιαΑίτια δευτερογενούςδευτερογενούς ΟΑΟΑ
ΙΙΙΙ. . ΑνώμαληΑνώμαλη κατανομήκατανομή φορτίωνφορτίων σεσε φυσιολογικήφυσιολογική άρθρωσηάρθρωση

ΑΑ. . ΔιαταραχήΔιαταραχή τηςτης γραμμήςγραμμής τουτου άκρουάκρου
1. Δυσμορφία της επίφυσης (συγγενής, επίκτητη)
2. Δυσπλασία της επίφυσης

αγκώνα
ισχίου

3. Ανωμαλίες συνδέσμων
εξαρθρήματα
ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου

4. Ανωμαλίες τενόντων (π.χ. ρήξη/απόσπαση τένοντα δικεφάλου βραχιονίου μυός)
5. Ανισομήκη άκρα (συγγενής, επίκτητη)
6. Αχονδροπλασία (ή χονδρο-δυσπλασία, -δυστροφία)
7. Ανώμαλη πώρωση καταγμάτων
8. Ραιβοποδία - Βλαισοποδία (συγγενής, επίκτητη)
9. Πρώιμη σύγκλειση επιφυσιακών γραμμών
10.Νευρομυϊκές διαταραχές



ΑίτιαΑίτια δευτερογενούςδευτερογενούς ΟΑΟΑ
ΙΙΙΙ. . ΑνώμαληΑνώμαλη κατανομήκατανομή φορτίωνφορτίων σεσε φυσιολογικήφυσιολογική άρθρωσηάρθρωση

ΒΒ. . ΑπώλειαΑπώλεια αισθητικότηταςαισθητικότητας
1. Νευροπάθειες
2. Επαναλαμβανόμενες ενδοαρθρικές εγχύσεις γλυκοκορτικοειδών ή

χρήση αναλγητικών φαρμάκων

ΓΓ. . ΔιάφοραΔιάφορα
1. Παχυσαρκία
2. Υπέρμετρη δραστηριότητα (π.χ. σκύλοι εργασίας)
3. Ανενεργησία της άρθρωσης



ΙστορικόΙστορικό

προοδευτικάπροοδευτικά επιδεινούμενηεπιδεινούμενη διαλείπουσαδιαλείπουσα χωλότηταχωλότητα
μετάμετά απόαπό παρατεταμένηπαρατεταμένη κατάκλισηκατάκλιση ((ππ..χχ. . τοτο πρωίπρωί))
μετάμετά τηντην άσκησηάσκηση
σεσε ψυχρόψυχρό καικαι υγρόυγρό περιβάλλονπεριβάλλον

δυσκαμψίαδυσκαμψία τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης
δυσκολίαδυσκολία στηνστην ανέγερσηανέγερση, , στιςστις σκάλεςσκάλες καικαι σταστα άλματαάλματα
εύκοληεύκολη κόπωσηκόπωση στηστη βόλταβόλτα
αλλαγήαλλαγή συμπεριφοράςσυμπεριφοράς

μόνομόνο τατα μέτριουμέτριου καικαι σοβαρούσοβαρού βαθμούβαθμού περιστατικάπεριστατικά ΟΑΟΑ γίνονταιγίνονται
αντιληπτάαντιληπτά καικαι προσκομίζονταιπροσκομίζονται στονστον κτηνίατροκτηνίατρο



ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα

επώδυνηεπώδυνη άρθρωσηάρθρωση ((χρόνιοςχρόνιος πόνοςπόνος))
περιορισμόςπεριορισμός τουτου εύρουςεύρους κίνησηςκίνησης τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης
κριγμόςκριγμός στηνστην άρθρωσηάρθρωση
αύξησηαύξηση τωντων διαστάσεωνδιαστάσεων τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης
μυϊκήμυϊκή ατροφίαατροφία

αρνητικέςαρνητικές επιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστην ποιότηταποιότητα ζωήςζωής

ηη εξέλιξηεξέλιξη τηςτης ΟΑΟΑ δενδεν μπορείμπορεί νανα προβλεφθείπροβλεφθεί
αποτελείαποτελεί σημαντικόσημαντικό παράγονταπαράγοντα στηνστην απόφασηαπόφαση τουτου ιδιοκτήτηιδιοκτήτη

γιαγια ευθανασίαευθανασία τουτου σκύλουσκύλου



ΔιάγνωσηΔιάγνωση

ΙστορικόΙστορικό
ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα
ΑκτινολογικόςΑκτινολογικός έλεγχοςέλεγχος

ενδαρθρικήενδαρθρική συλλογήσυλλογή ((διάτασηδιάταση τουτου αρθρικούαρθρικού θυλάκουθυλάκου))
περιαρθρικάπεριαρθρικά οστεόφυταοστεόφυτα
σκλήρυνσησκλήρυνση τουτου υποχόνδριουυποχόνδριου οστούοστού
στένωσηστένωση τουτου μεσάρθριουμεσάρθριου διαστήματοςδιαστήματος
περιαρθρικήπεριαρθρική ίνωσηίνωση
μυϊκήμυϊκή ατροφίαατροφία
ενδαρθρικέςενδαρθρικές καικαι περιαρθρικέςπεριαρθρικές εστίεςεστίες αποτιτάνωσηςαποτιτάνωσης
κύστειςκύστεις στοστο υποχόνδριουποχόνδριο οστόοστό
((υπυπ))εξάρθρημαεξάρθρημα

τατα ακτινολογικάακτινολογικά ευρήματαευρήματα τηςτης ΟΑΟΑ είναιείναι πάνταπάντα τελικούτελικού σταδίουσταδίου
συνήθωςσυνήθως, , δενδεν υπάρχειυπάρχει αντιστοιχίααντιστοιχία μεταξύμεταξύ ακτινολογικώνακτινολογικών καικαι
κλινικώνκλινικών ευρημάτωνευρημάτων

ουδέποτεουδέποτεײײ θεραπεύουμεθεραπεύουμε τηντην ακτινογραφίαακτινογραφία, , αλλάαλλά πάντοτεπάντοτε τοντον
άρρωστάρρωστοοײײ



ΔιάγνωσηΔιάγνωση

ΑρθροκέντησηΑρθροκέντηση καικαι ανάλυσηανάλυση τουτου αρθρικούαρθρικού υγρούυγρού
ΒιοψίαΒιοψία
ΑρθρογραφίαΑρθρογραφία
ΑρθροσκόπησηΑρθροσκόπηση
ΑξονικήΑξονική τομογραφίατομογραφία
ΜαγνητικήΜαγνητική τομογραφίατομογραφία
ΣπινθηρογραφίαΣπινθηρογραφία
ΑνάλυσηΑνάλυση βάδισηςβάδισης
ΒιοχημικοίΒιοχημικοί δείκτεςδείκτες στοστο αρθρικόαρθρικό υγρόυγρό

μυελοπεροξιδάσημυελοπεροξιδάση
πρωτεπρωτεΐνεςΐνες οξείαςοξείας φάσηςφάσης



ΕπίλογοςΕπίλογος

ΑπαιτείταιΑπαιτείται περαιτέρωπεραιτέρω έρευναέρευνα γιαγια τηντην πλήρηπλήρη κατανόησηκατανόηση τηςτης
παθογένειαςπαθογένειας τηςτης ΟΑΟΑ καικαι τωντων καταστάσεωνκαταστάσεων πουπου τηντην προκαλούνπροκαλούν, , μεμε

σκοπόσκοπό νανα καταστείκαταστεί εφικτήεφικτή ηη πρόληψηπρόληψη καικαι ηη αποτελεσματικήαποτελεσματική
αντιμετώπισήαντιμετώπισή τηςτης
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