
W zdroWym stylu

Jednym z najczęstszych problemów, które przeszkadzają w codziennej aktywności, 
w czynnym wypoczynku, często także w pracy, jest pogorszenie kondycji stawów  
– uciążliwe, bolesne dolegliwości utrudniające i zatruwające życie. Jak im przeciwdziałać? 

Jak sobie z nimi radzić? Jak naprawiać szkody? Na te pytania spróbujemy znaleźć odpowiedzi 
w dwóch kolejnych numerach mEiA-A.

  Kłopoty
twoich stawów
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częściowo oczyszcza się z patolo-
gicznych składników. Ale uwaga: 
brak aktywności fizycznej nie wyle-
czy choroby, a przeciwnie – spowo-
duje gorsze odżywienie chrząstki, 
osłabienie mięśni i ograniczenie 
ruchomości w stawie. 

Chrząstka szklista ma dużą wy-
trzymałość mechaniczną, a dzięki 
swojej sprężystości pełni funkcję 
amortyzatora stawu. U dzieci po-
trafi goić się i regenerować, u do-
rosłych niestety traci takie zdol-
ności. Grubość zdrowej chrząstki 
wynosi zwykle 2-4 mm, choć 
w centralnej części rzepki może 
osiągnąć 6 mm. Zbudowana jest 
ona z istoty międzykomórkowej, 
podstawowej (tzw. zrębu), w któ-
rego skład wchodzą proteoglikany 

Co to jest choroba zwyrod-
nieniowa stawów? To naj-
częstsza choroba naszego 

narządu ruchu (czyli osteoartroza). 
Atakuje przede wszystkim stawy 
szczególnie narażone na obcią-
żenia mechaniczne: kolanowy, 
biodrowy, stawy rąk i kręgosłupa 
(szyjnego i lędźwiowego), choć 
może dotyczyć także innych. Jej 
przyczyną jest uszkodzenie chrząst-
ki pokrywającej kości tworzące 
staw, która pełni funkcję amorty- 
zatora i umożliwia przesuwanie 
się powierzchni stawowych wzglę-
dem siebie.

Chrząstka szklista, która pokry-
wa i ściśle przylega do powierzchni 
kości, zaczyna się „odklejać”, 
powstają w niej pęknięcia, a potem 
ubytki. Fragmenty uszkodzonej 
chrząstki swobodnie pływają 
w płynie stawowym, uwalniają 
się substancje zapalne wywołują-
ce ból i obrzęk stawu. W dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, 
że płyn stawowy jest odpowiedni-
kiem oleju w maszynie – wypełnia 
jamę stawową i umożliwia płynne, 
pozbawione tarcia ruchy. Wolne 
fragmenty uszkodzonej chrząst-
ki działają jak piasek wrzucony 
w tryby, niszcząc je mechanicznie 
i chemicznie.

Im dłużej trwa choroba i im 
dłużej staw jest używany, tym 
większe powstają szkody. Podczas 
odpoczynku stan chwilowo się 
poprawia, ponieważ płyn stawowy 
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Widoczne na zdjęciu rtg 
zwężenie szpary stawowej 
wynika ze ścieńczenia chrząstki  
– kość zbliża się do kości, 
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i twardnienie ich powierzchni, 
a w efekcie nieprawidłową 
amortyzację ruchów.
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i kwas hialuronowy, włókna 
kolagenowe oraz chondrocyty. 
Chrząstka szklista nie ma na-
czyń ani nerwów, jej odżywia-
nie odbywa się dzięki płynowi 
stawowemu oraz z warstwy 
podchrzęstnej (od strony 
kości), jest więc możliwe dzięki 
ruchowi. Dlatego usztywnienie 
stawu np. w opatrunku gipso-
wym jest niekorzystne.

Z czasem poza chrząstką 
uszkodzeniu ulegają inne 
struktury stawu – kość pod 
chrząstką stawową, torebka 
stawowa, otaczające staw 
więzadła, ścięgna i mięśnie. 
Powoduje to ból, sztywność 
stawu, a następnie zniekształ-
cenie jego obrysów i ograni-
czenie ruchomości, prowadzą-
ce w końcu do niesprawności.

Wyróżniamy dwa rodzaje 
choroby zwyrodnieniowej:
l pierwotną, o nieznanej 

przyczynie,
l wtórną, którą wywołują 

uszkodzenia lub nieprawidło-
ści budowy stawu (np. jego 
uraz bądź zakażenie) lub inne 
choroby stawów (reumato-
idalne zapalenie stawów), lub 
też choroby ogólnoustrojowe 
(np. cukrzyca, niedoczynność 
tarczycy).

Objawy
Pierwsze objawy pojawiają 
się z reguły między 40. a 60. 
rokiem życia i mogą doty- 
czyć jednego, kilku lub wielu 
stawów. Choroba z czasem  
postępuje, a w trakcie jej trwa-
nia wyróżniamy okresy stabiliza-
cji i zaostrzeń. 

Okresy stabilizacji charaktery-
zują się w miarę stałym nasileniem 
objawów – bólu i tzw. sztywności 
startowej (najtrudniejszy jest począ-
tek ruchu, np. wstanie z krzesła). 
Ból nasila się przy ruchu i ustę- 
puje w spoczynku, występuje też 

trzeszczenie w stawach związane  
ze zwiększonym tarciem.

Okresy zaostrzeń są powodo-
wane stanem zapalnym (na skutek 
kolejnych uszkodzeń chrząstki lub 
z innej przyczyny). Ból i sztywność 
stawu nasilają się, mogą również 
występować w spoczynku i w nocy. 

Często dochodzi do zniekształ-
cenia i poszerzenia obrysów 
stawu (w jego wnętrzu groma-
dzi się płyn wysiękowy), obser-
wuje się niestabilność stawów 
spowodowaną uszkodzeniem 
aparatu mięśniowo-więzadło-
wego oraz zaniki i osłabienie 
mięśni.

Czynniki ryzyka 
Na rozwój choroby wpływają 
pewne czynniki, którym nie 
możemy zapobiec, ale na 
szczęście są i takie, którymi 
sami możemy „zarządzać”.

Do pierwszej grupy należą: 
wiek – ryzyko rośnie z upły-
wem lat, aczkolwiek choroba 
zwyrodnieniowa nie jest natu-
ralnym objawem starzenia i są 
osoby starsze, które nie mają 
żadnych jej oznak; płeć – ko-
biety chorują częściej niż męż-
czyźni, a choroba nasila się po 
menopauzie; a także niekiedy 
czynniki genetyczne (zwłaszcza 
w przypadku choroby stawów 
rąk i kolan).

Czynników ryzyka, na 
które możemy wpłynąć, jest 
znacznie więcej. A oto i one:
l Otyłość – im większa ma-

sa ciała, tym większe ryzyko 
choroby.
l Osłabienie mięśni otacza-

jących staw, które go stabili-
zują i zapewniaja płynność 
ruchu – dlatego tak ważne jest 
dbanie o kondycję fizyczną.
l Czynniki zawodowe 

– choroba zwyrodnieniowa 
kolan może być spowodowa-

na np. częstym klęczeniem lub 
zginaniem kolan, choroba stawów 
biodrowych – podnoszeniem cięż- 
kich przedmiotów lub długotrwa-
łym staniem, a stawów rąk – nara-
żeniem na wibracje.
l Sporty wyczynowe związa-

ne z nadmiernym przeciążeniem 
stawów i urazami, np. podnoszenie 

Chrząstka stawowa jest zbudowana 
z istoty międzykomórkowej, w której 
skład wchodzą proteoglikany, kwas 
hialuronowy, włókna kolagenowe  
i chondrocyty.

Z czasem poza chrząstką uszkodzeniu 
ulegają inne struktury stawu – kość pod 
chrząstką stawową, torebka stawowa, 
otaczające staw więzadła, ścięgna  
i mięśnie.
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ciężarów, piłka nożna, zapasy, spa-
dochroniarstwo, taniec zawodowy.

 Zaburzenia budowy stawu takie 
jak wrodzona dysplazja biodra, 
koślawość i szpotawość kolan, 
niestabilność stawu po urazie, 
które można korygować poprzez 
rehabilitację, używanie odpowied-
niego sprzętu ortopedycznego (np. 
stabilizatory stawów) lub leczenie 
operacyjne.

Jak spowolnić przebieg 
osteoartrozy? 
Przede wszystkim należy unikać 
czynników ryzyka.
l Zrzuć niepotrzebne kilogramy.
l Dbaj o kondycję fizyczną, 

uprawiając niewyczynowo sporty, 
które nie powodują dużych prze-
ciążeń stawów: pływanie, bieganie 
(po miękkim podłożu i w odpo-
wiednim obuwiu), jazda na rowerze 
(także stacjonarnym), nordic wal-
king, biegi na nartach.
l Uprawiaj gimnastykę rekre-

acyjną (ćwiczenia w odciążeniu 
zwiększające zakres ruchomości 

stawów i siłę mięśni.
l Ćwicz oporowo, na siłowni, 

koniecznie pod nadzorem instruk-
tora.
l Unikaj czynności wywołują-

cych ból i oszczędzaj swoje stawy: 
unikaj noszenia ciężkich przedmio-
tów, chodzenia po nieregularnym 
podłożu, długotrwałego stania  
lub klęczenia i kucania.
l Stosuj się do zaleceń lekarza 

(np. noś miękkie amortyzujące 
obuwie, a w trakcie uprawiania 
sportu używaj ortez odciążających 
staw kolanowy czy skokowy).
l Odżywiaj się prawidłowo! 

Uelastycznienie chrząstki stawowej 
poprawia dieta bogata w wita-
miny C, E, w składniki mineralne, 
zwłaszcza wapń i witaminę D3, 
w naturalny kolagen i elastynę  
(galaretki z żelatyną, mięso woło-
we gotowane, flaczki), zalecane 
jest też picie dużej ilości wody 
(minimum 2 litry dziennie). 
l Stosuj suplementy diety: 

siarczan glukozaminy i chondroity-
ny, kolagen, metylosulfonylometan 
(MSM), wyciąg z owoców awokado 
i soi (piascledina), wyciąg z imbiru 
i inne.
l Stosuj rehabilitację i balneote-

rapię. 

Pamiętaj!
  Choroba zwyrodnieniowa 

jest najczęstszą chorobą 
stawów, prowadzącą do 
pogorszenia jakości życia 
i niesprawności.

  Możesz spowolnić jej 
przebieg poprzez zmianę 
stylu życia i unikania 
czynników ryzyka.

  Odpowiednio dobrana 
aktywność fizyczna 
i ćwiczenia rehabilitacyjne 
wzmocnią twoje stawy 
i pomogą uniknąć 
niesprawności.

  Niekiedy choroba 
zwyrodnieniowa może 
przypominać inne – np. 
gościec stawowy lub dnę 
moczanową – zawsze zgłoś 
się do swojego lekarza.


