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Αυτό το φυλλάδιο έχει γραφτεί για να παράσχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη γλυκοζαμίνη
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Συνδυασμός θειικής γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι;

• Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός της
θειικής γλυκοζαμίνης και της χονδροϊτίνης μπορεί να είναι
αποτελεσματικός στη μείωση του μέτριου έως έντονου
πόνου από οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο.

Γλυκοζαμίνη

Περίληψη

Συνολικά, τα αποτελέσματα από τις μελέτες της γλυκοζαμίνης
και χονδροϊτίνης είναι αμφιλεγόμενα. Υπήρξαν ορισμένα
ελπιδοφόρα αποτελέσματα, κυρίως από θειική γλυκοζαμίνη.
Οι περισσότερες από τις μελέτες ασχολήθηκαν μόνο με
την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, με πολύ λίγες μελέτες σε
άλλες αρθρώσεις (για παράδειγμα, γοφούς, χέρια). Αν και
η αποτελεσματικότητά τους παραμένει ασαφής, φαίνεται
ότι η γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη είναι σχετικά ασφαλείς
επιλογές θεραπείας για άτομα με οστεοαρθρίτιδα που θέλουν
να τις δοκιμάσουν.

Ποια είναι η συνιστώμενη δόση;

• Θειική γλυκοζαμίνη: 1500 mg ημερησίως
• Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη: 1500 mg ημερησίως
(σημειώστε ότι η θειική γλυκοζαμίνη ενδέχεται να είναι πιο
αποτελεσματική)
• Θειική χονδροϊτίνη: 800 - 1000mg ημερησίως
Διαφορετικές μάρκες περιέχουν διαφορετικές ποσότητες
γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης. Διαβάζετε προσεκτικά
την ετικέτα για να δείτε πόσα χάπια χρειάζεται να πάρετε
για να λάβετε τη σωστή δόση ή ζητήστε τη συμβουλή του
φαρμακοποιού σας.

Σε πόσο καιρό θα παρατηρήσετε αποτέλεσμα;

Μπορεί να χρειαστεί να παίρνετε τα συμπληρώματα για
τέσσερις έως έξι εβδομάδες πριν παρατηρήσετε οποιαδήποτε
βελτίωση. Αν δεν υπάρχει αλλαγή στα συμπτώματά σας μέχρι
τότε, είναι πιθανόν να μη σας ωφελούν τα συμπληρώματα και
ενδείκνυται να μιλήσετε στο γιατρό σας σχετικά με άλλους
τρόπους διαχείρισης της αρθρίτιδας.

• Αλλεργίες στα οστρακοειδή: η γλυκοζαμίνη συχνά
παρασκευάζεται από οστρακοειδή, επομένως θα πρέπει να
μιλήσετε στο γιατρό σας πριν πάρετε γλυκοζαμίνη αν έχετε
αλλεργία στα οστρακοειδή.
• Αιμορραγία: άτομα που παίρνουν το αντιθρομβωτικό
φάρμακο βαρφαρίνη (warfarin) θα πρέπει να
συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν αρχίσουν, σταματήσουν
ή αλλάξουν τη δόση γλυκοζαμίνης τους επειδή μπορεί να
αλληλεπιδρά με τη βαρφαρίνη και να καθιστά λιγότερο
πιθανή τη θρόμβωση του αίματος.
• Διαβήτης: η γλυκοζαμίνη είναι ένας τύπος ζάχαρης,
επομένως ρωτήστε το γιατρό σας πριν πάρετε γλυκοζαμίνη
αν έχετε διαβήτη.
• Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες: δεν υπήρξαν αρκετές
μακροχρόνιες μελέτες για να είναι γνωστό με βεβαιότητα αν
η γλυκοζαμίνη είναι ασφαλής για ένα αναπτυσσόμενο μωρό.
Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να μιλήσουν στο γιατρό τους
πριν πάρουν γλυκοζαμίνη.
• Άλλες παρενέργειες: στομαχική διαταραχή (για παράδειγμα,
διάρροια), πονοκέφαλοι, και δερματικές αντιδράσεις.
Μιλήστε στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας σχετικά με τις
πιθανές παρενέργειες πριν πάρετε γλυκοζαμίνη.
Χονδροϊτίνη
• Αιμορραγία: άτομα που παίρνουν αντιθρομβωτικά
φάρμακα, όπως η βαρφαρίνη, θα πρέπει να μιλήσουν στο
γιατρό τους πριν πάρουν χονδροϊτίνη επειδή μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας.
• Άλλες παρενέργειες: η χονδροϊτίνη μπορεί επίσης
περιστασιακά να προκαλεί στομαχικές διαταραχές.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.

Η θειική γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη μπορεί να είναι χρήσιμες για άτομα με
οστεοαρθρίτιδα. Μιλήστε στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας για να βεβαιωθείτε
ότι παίρνετε τη σωστή δόση.
© Πνευματικά δικαιώματα Arthritis Australia 2007. Αναθεωρήθηκε τον Φεβρουάριο 2010.
2012. Πηγή: Ο πλήρης κατάλογος της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση αυτού
του φυλλαδίου διατίθεται από το τοπικό σας Γραφείο Αρθρίτιδας. Οι οργανισμοί: The Australian General Practice Network, Australian Physiotherapy Association, Australian Practice
Nurses Association, Pharmaceutical Society of Australia και Royal Australian College of General Practitioners συνέβαλαν στην κατάρτιση του παρόντος πληροφοριακού φυλλαδίου.
Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση παρείχε χρηματοδότηση για την υποστήριξη αυτού του έργου.
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Freecall (Δωρεάν κλήση) 1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au
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