
У амбуланту лекара опште 
праксе скоро сваки пети па-
цијент дође због реумат-
ских тегоба, а две трећине 

њих старије је од 65 година. Према 
попису из 1991. године, у Србији је 
било 1.406.871 лице старије од 60 го-
дина, према попису из 2002. године 
1.684.259, док је последњи попис из 
2011. показао да је од 7.186.862 грађа-
на Србије њих 1.250.316 старије од 65 
година. Наведени подаци недвосмис-
лено потврђују колико су реуматске 
болести честе код нас.

Реуматска обољења се међусобно 
разликују по узроцима који их изази-
вају и у клиничком испољавању, што 
захтева и различит приступ њиховом 
лечењу, а деле се на дегенеративна, за-
паљенска, метаболичка, обољења ван-
зглобног реуматизма, ретка реуматска 
обољења и реуматичне манифестације 
нереуматских обољења.

Запаљенска реуматска обољења 
су чешћа код млађих и средњовечних 
особа. Имају тежи ток и гору прогно-
зу, али су, на срећу, ређа. Најчешћа су 
дегенеративна реуматска обољења – 
спондилоза кичменог стуба и остео-
артрозе зглобова.

Зглобови се, на основу присуства 
или одсуства синовијалне мембране 
и обима кретања, деле на синовијал-
не, фиброзне или комбиноване. Нор-
мални, здрави синовијални зглобови 
имају значајну улогу у кретању тела, 
а састављени су од зглобне хрскави-
це, субхондралне кости, синовијал-
не мембране, синовијалне течности 
и капсуле зглоба

локална запаљења зглобова.
Прогностички фактори у проце-

ни прогресије остеоартрозе зависе од 
анализе радиолошке тежине болести 
и клиничке активности болести.

Које сУ најчешће 
остеоартрозе?

Остеоартроза коленог зглоба на-
зива се и гонартроза. Код пацијената 
са гонартрозом запаљенске епизоде 
су удружене са изливом синовијал-
не течности и представљају отежа-
вајући фактор у лечењу. Запаљенске 
епизоде прате убрзана деструкција 
зглобне хрскавице, интензивни 
болови и значајна функционална 
оштећења.

Неке професионалне спортске ак-
тивности, као што су фудбал, џудо, те-
нис и маратон, могу да доведу до брзе 
еволутивне гонартрозе, док гојазност 
представља фактор ризика за развој 
гонартрозе и за рапидно погоршање 
болести.

Према подацима Светске здрав-
ствене организације, остеоартритис 
колена је на четвртом месту узрочни-
ка хроничне онеспособљености код 

жена и на осмом месту код мушкара-
ца, али је истовремено и један од пет 
водећих узрока бола и физичке оне-
способљености старијих особа.

Остеоартроза зглоба кука, кок-
сартроза, која најчешће погађа ста-
рије особе, али и земљораднике, 
фудбалере, тенисере, маратонце и 
балетане. Болест се најбрже развија 
код жена након 65. године. Еволу-
ција коксартрозе настаје јако брзо 
током једне до две године код бо-
лесника код којих стандардни ра-
диографски снимак покаже шири-
ну зглобног простора испод 2,5 мм, 
јер се нормална ширина овог прос-
тора креће од 4,5 до 5 мм.

Артрозу шака карактеришу дефор-
мације, болови и ограничени покрети 
што се одражава на функционисање 
овог дела тела. Анализа извесних про-
фесија које доводе до артрозе прстију 
показала је да понављана механич-
ка сила, поновљени покрети са рота-
цијом и активности које подразуме-
вају хватање доприносе брзом развоју 
болести. Ерозивна артроза ситних 
дисталних зглобова шака има брзу 
и озбиљну еволуцију.

шта сУ остеоартрозе  
и шта их КараКтерише?

Остеоартроза или остеоартритис 
је хронично, прогресивно, дегенера-
тивно обољење синовијалних зглобо-
ва које се одликује фокалним губит-
ком зглобне хрскавице и реактивним 
феноменима у субхондралној кости, 
синовији (опни која облаже зглоб) и 
периартикуларним структурама.

Остеоартрозе су праћене хронич-
ним болом, ограниченом покретљиво-
шћу и отежаним обављањем дневних 
активности. Дегенеративне промене 
најчешће захватају зглобове кукова и 
колена (гонартроза и коксартроза), јер 
они трпе највећа оптерећења, док се 
артрозе зглобова руку, ситних згло-
бова шака и артрозе раменог зглоба 
јављају ређе.

Остеоартрозе представљају вели-
ки социо-медицински проблем јер по-
гађају више од 50 одсто становништва 
старијег од 60 година. Болест се јавља 
после 40. године живота и код мушка-
раца и код жена, са нешто већом учес-
талошћу код жена.

шта изазива дегенеративне 
процесе на зглобовима?

Узрок остеоартроза је мултифакто-
ријалан и укључује конституционалне 
факторе (старост, пол, наслеђе, репро-
дуктивно доба) и неповољне локалне 
механичке факторе (траума, стерео-
типне активности које прате одређе-
на занимања и спортове, гојазност, 
физичка неактивност…).

Дегенеративне промене примар-
но се јављају на зглобној хрскавици 

(фибрилација, фисуризација, еро-
зија), а потом и на коштаним делови-
ма. Најпре долази до размекшавања 
и стањивања зглобне хрскавице ус-
лед чега се сужава зглобни простор. 
То узрокује реакцију околне (суб-
хондралне) кости која се згушњава 
(склерозира), долази до бујања ко-
штаног ткива на местима припоја 
синовије (опне која облаже зглоб) 
за кост, што доводи до стварања 
нове коштане израслине (остеофи-
та). Тако се мења структура кости и 
тако настају коштане псеудоцисте, 
тј. шупљине у кости.

У раним фазама остеоартроза не 
постоји запаљење синовије, али се зато 
с прогресијом болести развија и упа-
ла. Као резултат хроничног запаљења 
ниског интензитета, синовија постаје 
хипертрофична и сталан је извор ме-
дијатора запаљенске реакције. Зглоб-
на капсула фиброзира и задебљава, 
што доводи до прогресивног погор-
шања механичке и динамичке функ-
ције зглоба.

КаКо се манифестУје 
остеоартроза?

Остеоартроза је хронична еволу-
тивна болест која се не развија лине-
арно, већ има наизменичне периоде 
бржег и споријег развоја, што, претпо-
ставља се, највише зависи од присуства 
запаљења. Почетак болести је непри-
метан, некарактеристичан и постепен. 
Бол је први и најважнији симптом ос-
теоартрозе. Јавља се постепено, слабог 
је интензитета и кратког трајања. Осо-
ба која се жали на бол може, а не мора, 
увек да има уочљив разлог за бол. Кли-
нички се постојање бола, нарочито у 
раним фазама болести, не може увек 
доказати или оповргнути.

Бол се у почетку јавља само то-
ком оптерећења зглоба и смањује се 
након мировања, али је извесно да 
физичко оптерећење и промена вре-
мена појачавају болове. Укоченост је 
обично краткотрајна, јавља се након 
периода дужег мировања зглоба и 
траје од неколико секунди до најви-
ше 30 минута.

Упала је чест пратилац остеоар-
троза, који за собом оставља струк-
турне промене. Симптоми болести 
напредују, па с временом могу да се 
развију контрактуре (смањење елас-
тичности мишића), промене анатом-
ског рељефа, а повремено и изливи и 
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КаКо се поставља 
дијагноза?

У свакодневној пракси остеоар-
троза се дијагностикује на основу кли-
ничког прегледа, радиолошког нала-
за и недостатка знакова неких других 
обољења костију. Клинички преглед 
подразумева темељан преглед згло-
бова, тестирање осетљивости, огра-
ничења или повећања обима покрета 
(лабавост), откривање нестабилности 
и изливене синовијалне течности, си-
новијалних задебљања, црвенила, то-
плоте и коштаних деформација. Про-
верава се и симетрија зглобова.

На основу прегледа процењују се 
држање пацијента и мишићна снага, 
и утврђује се да ли постоје атрофије 
и отоци. Важан део прегледа чини 
функционална процена која може да 
укаже на тежину болести, да утиче на 
утврђивање плана лечења и процену 
његовог ефекта. Иако постоје разли-
чите скале функционалне процене, све 
оне у основи укључују кретање, свако-
дневне активности, стручне, социјалне 
и рекреативне активности, као и пси-
холошки баланс.

Код болесника са остеоартрозама 
стандардна метода за мерење струк-
турних промена у зглобу је радиолош-
ко мерење зглобног простора. Радио-
лошки налаз може да буде нормалан, 
у раним стадијумима болести, јер се 
хрскавица не може директно визуали-
зовати, док се сужење зглобног прос-
тора може запазити тек када губитак 
хрскавице постане значајан.

Алтернативу у постављању дијаг-
нозе чине артроскопија, као инвазив-
на метода, биомаркери, који су још 
неразвијени, ултрасонографија, која 
сагледава само структуре меких тки-
ва и то не све, и нуклеарна магнетна 
резонанција. Она се сматра најбољом 
методом јер омогућава сагледавање 
интеракције између костију, хрска-
вице, синовије, лигамената и откри-
ва улогу ових структура у настанку и 
прогресији анатомских, функционал-
них и биомеханичких промена.  n

Тихи пратилац старости: Реуматска обољења 
се одликују болом и поремећајем функције 
захваћеног дела коштано-зглобног система. 
Код појединих реуматских обољења 
захваћени су и други органи и системи, што 
се понекад испољава тешким клиничким 
стањем са могућим смртним исходом 

Кости боле,  
а зглобови шкрипе

артрозе не могу да се излече и 
најчешће се погоршавају током 
времена, али се правилним 
и континуираним лечењем 
симптоми могу успешно 
контролисати
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едукација пацијената са осте-
оартрозом обухвата упозна-
вање оболелог са природом 
болести, њеним вероватним 

током, могућностима лечења и зна-
чају превенције регулацијом фактора 
ризика и корекцијом биомеханичких 
фактора (смањење телесне тежине, 

терапија поправља 
Квалитет живота

Физикална терапија код болес-
ника са остеоартрозом периферних 
зглобова треба да допринесе расте-
рећењу зглобова, ублажи болове, по-
бољша покретљивост зглобова, очува 
или повећа мишићну снагу и смањи 
функционална оштећења.

Растерећење зглоба представља 
најважнију терапијску меру у лечењу 
остеоартрозе периферних зглобова 
и примењује се у фази упале, али и 
у фази смирених тегоба, и то у циљу 
профилаксе. У току акутног запаљења 
пацијенту се препоручује да ноћу спа-
ва између осам и 10 сати, као и 30 до 
60 минута јутарњег и поподневног 
одмора. 

У узнапредовалим стадијумима 
остеоартрозе препоручује се избега-
вање стајања и ходања, чешће ко-
ришћење превозних средстава и ор-
топедских помагала.

У акутном стадијуму остеоартро-
зе, поред растерећења, примењују се и 
физикални агенси у циљу отклањања 
бола и отока, а најбоље резултате, по-
казало се, дају криотерапија, анал-
гетске електропроцедуре, ласероте-
рапија и магнетотерапија.

У субакутној и хроничној фази, 
поред наведених физикалних тера-
пија, примењују се и термотерапијске 
процедуре – топла диферентна зона 
уместо хладне, хидротерапија и ки-
незитерапија, укључујући и балнео-
физикални третман.

зглобУ се враћа 
поКретљивост

Терапијске вежбе представљају 
једну од најважнијих мера физикал-
не терапије код оболелих од остео-
артроза. Спроводе се индивидуално 
и имају за циљ смањење оштећења и 
очувања функције, смањење бола, по-
већање обима покрета и снаге, норма-
лизацију хода и олакшано обављање 
свакодневних активности. Заштита 
зглоба од даљег оштећења постиже 
се смањењем стреса и оптерећења, 
и побољшањем биомеханике, док се 
опште здравствено стање чува редов-
ном физичком активношћу. Вежбе 
нису дозвољене код акутно запаље-
ног зглоба са отоком.

Избор начина вежбања, трајање, 
учесталост и интензитет вежби су 
од великог значаја за успех тера-

пије. У оквиру кинезитерапије при-
мењују се:

• Вежбе за очување и повећање 
обима покрета. Активне и активно 
потпомогнуте вежбе се примењују 
у циљу уклањања укочености, по-
већања или очувања покретљивости 
у зглобу и повећања дужине и елас-
тичности мишића и периартикулар-
них ткива.

• Вежбе за јачање грубе мотор-
не снаге. За успостављање и одржање 
мишићне снаге идеалне су изометрич-
ке вежбе. Њихова предност огледа се 
у томе што се максимална мишићна 
тензија може изазвати уз минималан 
рад, минимални мишићни замор и 
мало оптерећење зглоба. Овим веж-
бама истовремено се опуштају напе-
ти мишићи око зглоба. 

• Изотоничке вежбе примењују 
се у случајевима где се изометричким 
тренингом не постиже пуна снага. 

Вежбе с прогресивним отпором по-
већавају снагу, али знатно оптерећују 
зглобове јер имају висок изотонички 
интензитет и високи отпор. Продуже-
не вежбе ниског интензитета и нис-
ког оптерећења могу да повећају сна-
гу и изотоничку издржљивост ако се 
спроводе до тачке замора. Ова метода 
је погодна за болеснике са зглобови-
ма који нису у фази запаљења. 

• Аеробик вежбе. Болесницима 
са остеоартрозом препоручују се ше-
тња, вожња бицикла, аеробик-плес и 
аквабик јер побољшавају флексибил-
ност и снагу, повећавају кардиовас-
куларни капацитет, опште здравстве-
но стање и губитак телесне тежине. У 
току запаљења зглоба, отока или бола 
треба избегавати активности које по-
већавају оптерећење зглоба, па се па-
цијентима препоручују само пливање 

корекција држања тела и употреба 
помагала).

Смањењем телесне тежине код 
гојазних болесника смањује се би-
омеханички стрес на носеће зглобове 
што у великој мери може да ублажи 
болове. Губитак сувишних килогра-
ма доноси и друге бенефите органи-

зму, јер је гојазност фактор ризика и 
за многа хронична обољења као што 
су хипертензија, повишен холестерол 
у крви и дијабетес.

Друштво за истраживања осте-
оартроза поставило је смернице за 
медикаментно лечење које подразу-
мева примену лекова са брзим симп-
томатским дејством (аналгетици, ан-
тиреуматици и кортикостероиди који 
се дају интраартикуларно, директно 
у зглоб), антиартротичних лекова 
са симптоматским спорим дејством 
(дају се системски или интраартику-
ларно) и лекова са структурно-моду-
латорним ефектом.

На аналгетике (ацетаминофен, 
аспирин и његове деривате) најбоље 
реагују болесници са механичким бо-
лом без отока зглоба, мада ови леко-
ви нису погодни за дуготрајно лечење 
артротичног зглоба. Код старих осо-
ба, код којих је толеранција на ан-
тиреуматике смањена, или код бо-
лесника који су на антикоагулантној 
терапији, примењују се централни 
аналгетици.

Антиреуматици (нестероидни ан-
тиинфламаторни лекови – NSAIL) 
испољавају антизапаљенске и анал-
гетске ефекте и од посебног су зна-
чаја за болеснике са остеоартрозом 
код којих, осим болова, постоји и за-
паљење (манифестује се отоком и цр-
венилом).

Група традиционалних неселек-
тивних антиреуматика може да ис-
пољи и добро позната нежељена 
дејства, као што су мучнина, бол у 
стомаку, улкусна болест, крварења у 
дигестивном тракту, бубрежна инсу-
фицијенција и продужено крварење. 
Ради смањења ризика за настанак 
ових компликација код особа са ризи-
ком (старији од 60 година, пацијенти 
са пептичном улкусном болешћу, бо-
лесници који се лече антиреуматици-
ма дуже од три месеца или у комбина-
цији са кортикостероидима) додају се 
инхибитори протонске пумпе.

Новооткривена група селективних 
антиреуматика има значајно мању 
токсичност на пробавни тракт од тра-
диционалних антиреуматика, посеб-
но код болесника који су са великим 
ризиком за пептички улкус. Међу-
тим, пацијенти који пате и од кар-
диоваскуларних обољења ову групу 
лекова треба да узимају с посебним 
опрезом.

и вежбе у базену. Болесник треба да 
смањи интензитет активности или да 
промени врсту аеробик вежби уко-
лико му ходање или трчање појача-
вају тегобе.

Примена импулсног електромаг-
нетног поља (IEMP) у савременој ме-
дицини представља незаменљив тера-
пијски агенс у третману пацијената са 
остеоартрозом периферних зглобова, 
док ласеротерапија има аналгетски, 
антиедематозни, антиинфламаторни 
и биомодулирајући ефекат.

Термотерапија представља при-
мену топле и хладне зоне у циљу 
лечења. Термичко дејство, с једне 
стране, доводи до повећане ирита-
билности нервних влакана, а са дру-
ге стране до појачаног избацивања 
метаболичких продуката који изази-
вају бол. Загревање поспешује осло-
бађање супстанци које су одговорне 
за пренос болних сензације с перифе-

рије до центара у кичменој мождини, 
те га не треба примењивати код акут-
них болова.

Хладноћа смањује спазам ми-
шића и активност мишићног врете-
на, и подиже праг бола па се сматра 
да је коришћење хладне диферентне 
зоне код инфламираних зглобова ло-
гично јер доводи до смањења ензи-
ма колагеназе и броја ћелија у зглоб-
ној течности.

До данас ниједан физикални тера-
пијски агенс није показао задовоља-
вајуће резултате у заустављању ар-
тротичног процеса или превенцији 
болести. У будућности се очекује да 
поред кинезитерапије, комбинова-
на, дуготрајна примена ласеротера-
пије и магнетотерапије заузме много 
значајније место због свог биомоду-
лирајућег ефекта.  n

Живот се мења из корена: Лечење је 
углавном усмерено на сузбијање тегоба, 
очување квалитета живота и функције 
зглоба. Ове препоруке, осим едукације 
пацијената, укључују физикалну терапију, 
медикаментозно и ортопедско лечење 

Вежбе и лекови 
ублажавају болове

балнео терапија, као облик комплексне 
физикалне терапије, подразумева 
примену природних лековитих фактора 
као што су термоминералне воде и 
лековита блата. балнеотерапија се 
спроводи у великом броју бањских 
места у србији, на извориштима 
термоминералних вода, односно на 
налазиштима пелоида

Нови лекови
Данас посебну 
пажњу привлаче 
лекови који могу да 
успоре или зауставе 
прогресију деструкције 
зглобне хрскавице. 
Део тих лекова 
може да редукује 
протеолитичко 
разарање зглобне 
хрскавице или да 
стимулише обнављање 
матрикса. Такви лекови 
су се донедавно звали 
„хондропротективни“ 
лекови, а данас се зову 
„болестмодифицирајући 
ОА лекови“ и 
примењују се или 
системски или 
интраартикуларно. 
Велики број лекова из 
ове групе доступан је и 
нашим пацијентима.

 свет здравља
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ортопедско-хируршком 
лечењу прибегава се када 
је неопходна замена или 
„поправљање“ оштећеног 

зглоба и оно обухвата артроскопију, 
остеотомију и артропластику.

Артроскопија је хируршка про-
цедура током које се унутрашњост 
зглоба прегледа помоћу оптичког 
инструмента повезаног с камером, с 
тим да у одређеним случајевима овом 
методом могу и да се лече оштећења 
зглобних елемената. Предност ар-
троскопске хирургије у односу на 
класичну огледа се у мањој инвазив-
ности, мањим оштећењима везивног 
ткива, бољој видљивости унутра-
шњости зглоба и 
краћем опоравку 
након интервен-
ције.

Данас су у ши-
рокој примени ар-
троскопије колена, 
рамена, ручног и 
скочног зглоба, 
док се артроско-
пије кука, лакта 
и малих зглобо-
ва спроводе неш-
то ређе. Дијагноза 
постављена то-
ком артроскопије 
може бити поузда-
нија него након от-
ворене хируршке 
процедуре или ра-
диографског испи-
тивања.

Неприродан 
положај костију 
натколенице или 
потколенице доводи и до напредо-
вања остеоартритиса, што понекад 
захтева примену остеотомије, хи-
руршког поступка при којем се из-
резују клинови једне или обе кос-
ти које носе телесну масу, а састају 
се у зглобу. Остеотомија исправља 
положај кости и премешта тежину 
тела на преосталу здраву хрскави-
цу, док тибијална остеотомија бла-
го смањује тегобе и одлаже уградњу 
вештачког колена.

нема идеалне замене 
Вештачки кук и колено нису иде-

ална замена за нормалне зглобове 
кука и колена, али су добра алтер-
натива за абнормалне зглобове са 

иреверзибилним, ирепарабилним 
и узнапредовалим патоанатомским 
променама, са великим субјективним 
и објективним потешкоћама, нарочи-
то код пацијената старијих од 50 го-
дина. Савремена достигнућа у лечењу 
оболелих зглобова, замене зглобо-
ва ендопротезама, отворили су нову 
епоху у остварењу вековне тежње да 
се оболели део тела замени и омогући 
квалитетнији живот особама са теш-
ким оштећењем зглоба. 

Кад је време за протезУ 
Разлози за уградњу ендопротезе 

су интензиван, хроничан бол у куку 
или колену, ограничена способност 

за обављање 
свакодневних 
а к т и в н о с т и 
као што су ход 
по равном, уз 
и низ степени-
це, устајање из 
седећег поло-
жаја, навла-
чење чарапа 
или обување. 
Међу разло-
ге за уградњу 
протезе убра-
јају се убрзано 
напредовање 
болести, бо-
лови у стању 
мировања и у 
време сна, уко-
ченост зглоба 
која ограни-
чава кретање 
и подизање 
ноге, неделот-

ворност аналгетика, изостанак олак-
шања при употреби штапа и штаке и 
након физикалне терапије.

Успех артропластике зависи од 
стања меких ткива и функције ми-
шића који окружују имплантат, али 
и од рехабилитације болесника.

Рехабилитација мора бити квали-
тетна и правовремена, а кључ успеха 
артропластике лежи у тимском раду 
ортопеда, физијатра, физиотерапеута, 
радног терапеута и болесника. Циљ 
рехабилитације је да се постигне за-
довољавајући, али не и максимални 
обим покрета, да се ојача мускулату-
ра оперисаног кука или колена и да 
се постигне коректан, економичан и 
естетски задовољавајући ход.  n

за стабилизацију 
зглобова користе 
се ортозе, а 
за смањење 
оптерећења 
зглоба штаке 
и штапови. за 
апсорбовање 
и ублажавање 
механичких 
удара зглобова 
препоручују се 
специјална обућа 
и ортопедски 
улошци

Терапија није увек 
успешна: Код одређеног 

броја пацијената који 
пате од остеоартроза, 

медикаментозна и 
физикална терапија не 

могу да успоре развој 
болести и ублаже 

тегобе, па се прибегава 
хируршком лечењу 

Операција 
је последња 

опција

фемур, 
крај натколенице

метална плочица

Сечење костију  
и преобликовање

Оштећени 
зглоб

пластични уметак

Уградња вештачког кука

Уградња вештачког колена

Тибија, 
делови потколенице

Уградња 
имплантата
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