
वात आणणारा सिंधवात(Osteoarthritis) 

“उ�कडवं बसून उठताना गुडघे फारच दखुतात. सारख्ा गगो्ा खात.े काही 
फा्दा नाही,” स�ेकाकू महणाा्ा. 
“मग उ�कडवं बसून काम क� नका,” डॉक्रांनी सा्ा �द्ा. 
“माझे कपडे मीच धुते. ते उ�कडवी बसूनच घासते. आंघगळ�बघगळ िजवाची 
कामंही तशीच करते मी!”  
स�ेकाकू आपा्ा सव्ी बद्ा््ा मुळीच त्ार नवहह्ा.  

आपा्ा शरीराचं सगळं वजन आपा्ा पा्ांचे सांधे पे्तात. घगघात आिण 
पाव्ात अनेक छग्ेछग्े सांधे असतात. ह्ांं्ात ते वजन िविाग्ं जातं; 
्ांि�क फा्दा िमळतग. पण गुडघ्ाचा सांधा एकच. ितथे िविागणी हगत नाही.  
िशवा् गुडघ्ां्ा सांा्ाता्ा हाडांना गग्ाई असते. कग्ह्ाचं वळण जसं 
नारळां्ा गग्ाई्ा ििडतं तसे ह्ांं्ा पपृिागांचे ्हानसे िाग एकमेकांना 
ििडतात आिण सगळं वजन तग्तात.  

ह्ा वजनां्ा दाबाने हाडांना इजा हगऊ न्े महणून सगो्ा तशा ििडणाऱ्ा 
पपृिागावर ्विचक कूच�चा उशीसारखा थर असतग. हा थर ताडगगो्ासारखा 
्ुस्ुशीत असतग. सुमारे पंचाव�ीप्�त तग थर िार पे्ा्चं काम उ�म करतग. 
ह्ानंतर मा� ती उशी जुनी हगते. कूच�त पाा्ाचं �माण वावतं; ितं्ात्े 
रासा्िनक घ्कही बद्तात. सवरसामाा् माणसांं्ा गडुघ्ांत्ी 
कूचार(का�््ेज) देखी् व्ापरहवे िेगाळते.  
सवरसामाा् दाबानेही हळूहळू कूच�चे तुकडे हगतात. ते िनस्ून सांा्ां्ा 
्ं�णेत अडकतात. ्ा तुक�ांमुळे सांा्ात वंगण घा्णाऱ्ा िपशवी्ाही इजा 
पगचते; ती िचडिचडते; पाझरा््ा ्ागते; सांा्ात पाणी िरतं; सूज ्ेते. 
कूचार आिण वंगणिपशवी खराब झाा्ावर हाडांमध्ी उशी नाहीशी हगते; ती 
एकमेकांना ििडतात; वजनां्ा दाबाखा्ी एकमेकांवर घासतात; िझजतात; 
सांधा कुरकुरा््ा ्ागतग महणजेच  ऑ्ीटआओार्र्स हगतग. 



ह्ाच काळात सांा्ांं्ा कडांपाशी हाडांची जाडी वावते; ितथे का्े, ,्गळं 
्ेतात. सांा्ांचा पपृिाग वाववा्चा िनसगारचा तग एक िनिफळ �्  असतग. 
ह्ा ्गचऱ्ा काघा- ,्गळांमुळे उ्् सांा्ांं्ा हा्चा्ामा्े अडचणच हगते. 

हाडं िझज्ी क� सांा्ांत ररकामी जागा हगते आिण ते डुगडुगतात. 
घासणारी हाडं, दखुणारी ,्गळं सांिाळा््ा सांा्ािगवता्चे  ा्ू आिण 
सांा्ांची बंधनं(्ेाडास आिण ि्गामेामसण ) आखडतात. ह्ामुळे सांा्ाची 
हा्चा् कमी हगते.  काम न करणारे  ा्ू िशिथ् आिण कमकुवत हगतात. 
ह्ांं्ावर अनावा्क ताणही पडतात. ब.तेक वेदना ह्ातूनच उदण िवतात. 
असे बद् गुडघ्ांखेरीज पा्ांं्ा, पाठीं्ा आिण िनतंबांं्ा सांा्ांतही 
हगतात. नतरककं्ा पाव्ांचे सांधे धरतात. जड वजनं उच्णाऱ्ांचे खांद े
धरतात. पण ब.तेकांना गुडघ्ांचाच �ास जाऑत हगतग.   

काही जणांत आनुवंिशकतेमुळे कूच�ं्ा घडणावळीतच उणीवा असतात. 
ह्ांं्ात अनेक सांा्ांना �ास हगतग. पंचाव�ीं्ा पुवं्ा ाशी ् े ्गकांं्ा 
सांा्ांत ह ेदगो आवळतात. पण ह्ांं्ात्े बरेचसे ्गक नशीबवान असतात. 
ह्ांना दखु्ंच तरी ते फार कमी दखुतं.  

वजनदार शरीराचा िारही मगठा आिण ह्ामुळे सांा्ांना इजाही अिधकच हगते. 
नस�स, शा्िवशारद, दातांचे डॉक्र फार वेळ एकाच �कारे उिे रहातात. 
ह्ांं्ा कूच�ं्ा एकाच िागावर सतत दाब ्ेतग आिण ह्ा्ा सवारत जाऑत 
इजा हगते. स�ेकाकंूसारखं उ�कडवं बसून काम करत रािह्ं क� गुडघ्ाची कूचार 
अड�क�्ाता्ा सुपारीसारखी अिधक दाबाखा्ी ्ेते. उ�ा मारणं, धावणं ्ा 
�ा्ामांत दगाही पा् थगडासा काळ जिमनीचा आधार सगडतात. ते जेवहा पुाहा 
जिमनी्ा ्ेकतात तेवहा शरीराचं वजन गुडघ्ां्ा कूच�वर हातग�ासारखं 
आदळतं. मग ती �कती तग धरणार? 
अित�मांनी तर इजा हगतेच पण आळसाने ती ्ळत नाही. गुळां्ा गणपतां्ा 
सांा्ांना आधार  दणेारे  ा्ू आिण बंधन ंिशिथ् हगतात; सांधे अिऑथर हगतात; 
ह्ांना इजा हगते आिण पररणामी  ऑ्ीटआओार्र्स हगतग.  सांा्ांना 



अपघाताने �कवा इतर आजारांमुळे इजा झा्े्ी अस्ी तर ही सांधेदखुी 
्वकर हगते. 
पण ह ेदखुणं सांा्ांपुरतंच म्ार�दत रहातं. ऱ म््ॉईड आओार्र्स वगसरे गंिीर 
आजारांसारखं शरीरिर थसमान घा्त नाही आिण िजवावरही उठत नाही.  
मग ्ा आजारान ेका् �ास हगतग? 
सु�वाती्ा िजने उतरताना, गुडघ्ावर रे्ून काम केा्ावर, सामानां्ा जड 
िपश�ा आणा्ावर कुठेतरी ठणका जाणवतग. तग हळूहळू वावत जातग. एका 
बाजूचा सांधा अिधक दखुत अस्ा तर ह्ा्ा आराम िमळावा महणून शरीर 
आपगआपच दसुऱ्ा बाजूवर िार ्ाकतं.  
चा्ताना सांा्ांत्ी कुरकूर जाणवते. 
सकाळी उठा्ाउठा्ा सांा्ािगवती सूज असते; तग धर्े्ा असतग. थगडी 
हा्चा् के्ी क� अा्ार तासात सूज टसरते आिण सांधा सु्तग.  
्ा आजाराच ंिनदान कस ंकरतात? 
 ऑ्ीटआओार्र्सचं िनदान साा्ा तपासा्ानेच हगतं. ह्ासाठी िवशेो 
चाचा्ांची गरज नसते. कूचार िझजा्ामुळे कमी झा्े्ं हाडांमध्ं अंतर 
सांा्ांं्ा ा-�करण-चाचणीत �दसतं. मा� ह्ासाठी उिं रा न एकस-रे 
कावा््ा हवा.  
सांा्ात पाणी झा्े्ं अस्ं तर ते सुईने कावून तपासता ्ेतं. ही चाचणी फ� 
इतर गिंीर आजार नाहीत ्ाची खा�ी करा्ासाठीच करा्ची असते.  
्ावर उपा् कगणत?े 
्ा सांधेदखुीवरं्ा उपा्ांचं उ��� थगडकं असतंं  
१)वेदना कमी करणं, 
२)सांा्ाची मगकळी हा्चा् वाववणं आिण 
३)सांा्ाची अिधक झीज हगऊ न दणंे 

साठीं्ा मेधाता�ची �कप ती ऑथू्पणाकडे क्णारी. ह्ांचे दगाही गुडघे 
कुरकुरा््ा ्ाग्े, धर्े आिण दखुा््ा ्ाग्े. ह्ांनी डॉक्रांं्ा 
मागरदशरनानुसार वजन घ्वा्चा �्  सु� के्ा.  



ह्ाचसगबत ह्ांनी समव्ऑकांबरगबर साधे �ा्ामही के्े. ते �ा्ाम मुख्हवे 
सांा्ांिगवता्ं्ा  ा्ूंना बळक्ी आणा्ासाठी हगते. सकाळी �ा्ामां्ा 
वगार्ा जाा्ापूवू मेधाताई सगसवे् इतक्ाच गरम पाा्ाने गुडघे वीस 
िमिन्ं शेकून घेत. मग ह्ांना �ा्ाम अिधक चांग्े झेपत. ‘गुडघे शेका्ापूवू 
ह्ांना कस्ंही म्म ्ावू नकाा नाहीतर हवचा पगळे्ा’ हा डॉक्रांचा सा्ा 
ह्ा तंतगतंत पाळत.�ा्ामा न परता्ावर ह्ा पुाहा वीस िमिन्ं बफारने  
शेकत.  

िशवा् मेधाताई पगहा््ाही िशका्ा. पाा्ात �ा्ाम करताना सांा्ांवर 
िार पडत नाही आिण हा्चा्ी सगप्ा आिण अिधक मगको्ा हगतात. 
सु�वाती्ा मेधाताई फ� दहाच िमिन्ं पग न मग िव�ांती घेत. नंतर ह्ांनी 
एकूण पगहा्ाचा वेळ पाऊण तासाप्�त वावव्ा. पण दर पंधरा िमिन्ांनी 
दहा िमिन्ांची िव�ांती घेत्ी. ह्ामुळे सांा्ांना अती ताण पड्ा नाही.  
ह्ांं्ा काही मसि�णाना �ा्ामासाठी पगहणं जम्ं नाही. पण त्ावात नुसते 
पादतशीर हातपा् हा्वूनही ह्ांना बराच फा्दा झा्ा. काही जणानी 
अधेमधे िव�ांती घेत बागेत फेरफ्का मार्ा.  
मेधाता�नी उंच पा्ऱ्ांचे िजने चवणं ्ाळ्ं. ्ेिनस खेळणं आिण जॉ�गग करणं 
ह्ांना झेप्ंही नसतं आिण ते सांा्ांं्ा िहताचंही नवहतं. उ�कडवं बसा्ाने 
कूच�वर अती दाब ्ेतग महणून ह्ांनी ऑव्ंपाकघरात  खा्ी न बसताच सगळी 
कामं करता ्ेती् अशा सग्ी क�न घेता्ा आिण घरात पा�ाह् संडासही 
करवून घेत्ा.  
मेधाता�ची एक मस�ीण इंग्ंड्ा मु्ाकडे गे्े्ी असताना ितने सांा्ांचा 
द�ुबणीतून तपास क�न घेत्ा; आत्ा कचरा साफ क�न घेत्ा आिण 
सांा्ात हा््ा्ुरॉिनक अ ्िसड नावां्ा वंगणाचं इंजेकशन घेत्ं. पुवचं वोरिर 
ित्ा फारच आराम वा््ा. पण नंतर सांधे मूळपदावर आ्े.  
स�ेकाकंूचे सांधे बरेच िझज्े हगते. ह्ा्ा नुसह्ा शेका्ाने आराम पडत नसे. 
ह्ांना �ा्ामापूवू प्रासे््मॉ्(�गिसन) ह ेवेदनाशामक औोध घ्ावं ्ागे. 
ह्ा सांधे शेकत नसत. पण डा्क्गफेन्क(वहगवहरेॉन)सारख्ा वेदना आिण 
सूजही कमी करणाऱ्ा औोधाचं म्माचं माि्श क�न घेत. डॉक्रांनी ह्ांना 



ते ह्क्ा हाताने, न चगळता ्ावा््ा िशकव्ं.  दखुा्ामुळे काकू डॉक्रांचं 
ऐका््ा ्ागा्ा.  
कधीकधी वेदना फारच वावा्ा तर काकंूना ह्ाच औोधां्ा गगो्ा िरा्ा 
पग्ी घ्ा�ा ्ागत. तसा्ा औोधांनी पग्ां्ा अासरची शक्ता वावते. 
महणून ह्ांं्ा सगबत अासर हगऊ न दणेारी काही दसुरी औोधंही आवजूरन 
घ्ावी ्ागत.  
ह्ांचा आजार केवळ हाडं िझजा्ाने झा्े्ा असा्ामुळे ह्ां्ासाठी 
ऑ्ीरॉईडं्ा गगो्ा घ्ा््ा मा� डॉक्रांनी ह्ांना स� मनाई के्ी हगती. 
काकंूं्ा मु्ाने आण्ेा्ा कााँॉ्र्न आिण ग्ूकगसामीन नावां्ा गगो्ाही 
डॉक्रांनी “काही फा्दा हगणार नाही,” महणत बाद केा्ा. 
एक �दवस काकंूं्ा उज�ा गुडघ्ाचं दखुणं इतकं वाव्ं क� ह्ा सांा्ामा्े 
ऑ्ीरॉईडचं इंजेकशन घ्ावं ्ाग्ं. ह्ानंतर ह्ांनी दरवोू तशी फ� तीन 
इंजेकशनं घेत्ी. ह्ामुळे पररिऑथती सुसस रािह्ी. 
पण जसजसे �दवस ्ग््े तसतशा स�ेकाकंूं्ा वेदना वावतच गेा्ा. 
ख्ब�्ात्ा ब�ा गडगड �फरावा तसे ह्ांचे गुडघे चा्ताना ््््ा 
हा्ा््ा ्ाग्े. रगज सकाळी उठा्ापासून ह्ा गुडघ्ांना आधार दणेाऱ्ा 
पमघा ह्ांं्ावर बांधत असत. घराबाहरे जाताना तर दगाही बाजंूनी धातूं्ा 
िबजागरी पमघा अस्े्ा आधार चववून, कुणां्ा तरी आधारानचे ह्ा जात 
असत. रगजं्ा जगा्ां्ा साा्ा हा्चा्ी करणंही कठीण जा््ा ्ाग्ं.  
महणून सरतेशेव्ी डॉक्रांनी ह्ांना शा��्ेब�् िवचार्ं. दगन प्ार् हगते ं 
गुडघ्ाची वेडीवाकडी िझज्े्ी हाडं तासून सरळ करणं �कवा गुडघे बद्ून 
नवे कप ि�म सांधे बसवणं. हाडं तास्ी क� सांा्ांचं ््््णं थांब्ं असतं पण 
काही �दवसांतच वेदना पुाहा सु� झाा्ा असह्ा. ह्ा वेदना आता काकंूना 
नकगशा वा्त हगह्ा. एरवी  परेशन्ा घाबरणाऱ्ा काकंूनी गुडघे बद्ा्चा 
िनणर् िवचारपूवरक प ा के्ा. ह्ासाठी ह्ांनी आप्ं रगजचं वागणंही 
बद्ा्चाही िन�् के्ा. 
 परेशनं्ा नंतर दगन मिहन ेह्ांनी घराता्ा घरात �ा्ाम के्ा; वॉकर 
वाप�न चा्ा्ा. आता ह्ा पा्ांत नी् बसणारे, ्ेसवा्े ेेनर जगडे घा्ून, 



हातात काठी घेऊन बागेत फेरफ्का मारतात; जवळपासं्ा मसि�णाना िे्ून 
्ेतात. उ�कडवं बसून कामं करणं आता ह्ांनी सगडून �द्ं आह.े ह� सगडून 
जीवनशस्ीत फरक केा्ामुळे काकंूची वेदनेतून सु्का झा्ी आहे.  
काकंूनी मेधाता�सारखी आधीपासूनच आपा्ा सांा्ांची काळजी घेत्ी असती 
तर कदािचत दखुणं िवकगपा्ा गे्ं नसतं. ह ेदखुणं गंिीर नसतं. आप्े सांधे 
जामिर नी् रहा््ा हवे असती् तर ह्ांची पिह्ी कुरकूर आपणच समजून 
घेत्ी पािहजे. संधी गुणात वाग्े क� संिधका् सुखाचा हगई्च. 
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