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Γλυκοζαμίνη
χονδροϊτίνη
�����������������������
Φάρμακα
και και
αρθρίτιδα

Glucosamine and chondroitin (Greek)
�������������������������
Medicines
and arthritis (Greek)
Αυτό το φυλλάδιο έχει γραφτεί για να παράσχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη γλυκοζαμίνη
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Αυτό
το φύλλοκαι
παρέχει
γενικές(chondroitin)
πληροφορίες
ταμεκύρια
είδη Το
φαρμάκων
που περιλαμβάνει
(glucosamine)
τη χονδροϊτίνη
σε για
άτομα
αρθρίτιδα.
παρόν φυλλάδιο
��������������������������������������������������������������������������������������
πληροφορίες σχετικάγια
με την
αυτών των
συμπληρωμάτων
καιασφαλή
τους πιθανούς
κινδύνους.
χρησιμοποιούνται
τηναποτελεσματικότητα
αρθρίτιδα. Δίνει επίσης
συμβουλές
για την
χρήση
���������������������������������������������������������������������������������������
φαρμάκων
και πού να αποταθείτε για περαιτέρω φθαρεί
πληροφορίες.
Αυτό το φύλλο δεν
ο χόνδρος. Θεωρείται ότι η λήψη συμπληρωμάτων
Εισαγωγή
καλύπτει
την
πλήρη και
σειρά
των πιθανών
παρενεργειών
για ή/και
κάθεχονδροϊτίνης
φάρμακομπορεί
και θα
πρέπει
γλυκοζαμίνης
να ανακουφίσει
πάρετε
γλυκοζαμίνη
χονδροϊτίνη
θα πρέπει πρώτα
να ������������������������������������������
ΤιΠριν
προκαλεί
πόνο;
και να αποτρέψεισας.
ή να επιβραδύνει τη φθορά του
να
το συζητήσετε
με
γιατρό�����������������������������������������
ήτον
τοπόνο
φαρμακοποιό
τα στοιχεία
σεαυτό
σχέση
μεπροκληθεί
την πάθησήαπό:
σας.το
Υπήρξαν
Οεξετάσετε
αρθριτικός
πόνος μπορεί
ναπεραιτέρω

περιορισμένες, υψηλής ποιότητας μελέτες για τη γλυκοζαμίνη
�������������������������������������������������
Αναλγητικά
(παυσίπονα)
και τη χονδροϊτίνη
και η αποτελεσματικότητά τους παραμένει
������������������������������
ιδίως είναι
για τιςσυχνά
πιο βαριές
μορφές φάρμακα
αρθρίτιδας.που
Ωστόσο,
Ταασαφής,
παυσίπονα
τα πρώτα
θα
τόσο
η
γλυκοζαμίνη
όσο
και
η
χονδροϊτίνη
έχει
διαπιστωθεί
����������������������
συστήσει ο γιατρός σας για ανακούφιση του πόνου.
ότι είναι εξίσου ασφαλείς με τα εικονικά φάρμακα (χάπια
��������������������������������������
Τύποι:
Η παρακεταμόλη
είναι ένα απλό
παυσίπονο
placebo),
με λιγότερες παρενέργειες
από ορισμένα
άλλα
�����������������������������������������
που
μπορεί
να
ανακουφίσει
τον
ελαφρό
έως
μέτριο
φάρμακα.
���������
πόνο.
Υπάρχουν και ισχυρότερα παυσίπονα, όπως
ένας
συνδυασμός
παρακεταμόλης και κωδεΐνης,
Τι είναι
η γλυκοζαμίνη;
ΟΗκύκλος
του
τραδαμόλης
και πόνου
μιαςένα
σειράς
φαρμάκων
γλυκοζαμίνη
είναι
είδοςμορφινοειδών
ζάχαρης που παράγεται
(οπιούχων).
Μερικά
παυσίπονα
διατίθενται
χωρίς
φυσιολογικά
από
τον
οργανισμό.
Είναι
ένα
από
τα δομικά
��������������������������������������������
συνταγή,
άλλα χρειάζονται
συνταγήκαι
από
γιατρό.
στοιχεία ενώ
του χόνδρου.
Ο χόνδρος καλύπτει
προστατεύει
������������������������������������������������
τα
άκρα
των
οστών,
επιτρέποντας
την
ομαλή
κίνηση
των
�����������������������������������������������������
Συνέπειες:
Τα παυσίπονα ενεργούν επί του νευρικού
οστών μεταξύ
Η γλυκοζαμίνη
διατίθεται
���������������������������������������������������
συστήματος
γιατους.
να μειώσουν
τον πόνο.
Δενσε δύο
μορφές
–
θειική
γλυκοζαμίνη
(glucosamine
sulfate) και
����������������������������������������������������
επηρεάζουν
άλλα συμπτώματα όπως το πρήξιμο
ή τη
υδροχλωρική
γλυκοζαμίνη
(glucosamine hydrochloride). Τα
��������������������������������������������������
δυσκαμψία
των
αρθρώσεων.
συμπληρώματα γλυκοζαμίνης παρασκευάζονται από καβούρι,
�����������������������������
Πώς
χρησιμοποιούνται:
μερικές περιπτώσεις
ο ή
αστακό
ή κελύφη
γαρίδων.Σε
Διατίθενται
σε μορφή χαπιών
Ασθένεια
Malattia
πόνος
να ελέγχεται
χρησιμοποιώντας
υγρούμπορεί
και συχνά
σε συνδυασμό
με χονδροϊτίνη. ένα
αναλγητικό μόνο όταν χρειάζεται. Μερικές φορές
Spossatezza
Muscoli
tesi
Τι είναι
η χονδροϊτίνη;
Ένταση
οΚατάθλιψη
πόνος
ελέγχεται
καλύτεραΜυϊκή
αν παίρνετε
τακτικά
Η
χονδροϊτίνη
είναι
κι
αυτή
μια
φυσική
αναλγητικό, για παράδειγμα τέσσερις ουσία
φορέςπου
την
απαντάται
στο
σώμα.
Πιστεύεται
ότι
συμβάλλει
στη
ημέρα.
Ζητήστε από το γιατρό
ή το φαρμακοποιό
Κόπωση
Depressione
Stress/Ansia
Στρες/Άγχος
ΠΟΝΟΣ
DOLORE
διοχέτευση
νερού
και
θρεπτικών
συστατικών
στο
χόνδρο,
σας συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο
να παίρνετε
������������������������������
�������������������������
διατηρώντας
τοντην
σπογγώδη
και υγιή. Η χονδροϊτίνη
αναλγητικά
για
πάθησή
Emozioni
difficili σας. ��������������������������������
Δύσκολα
Συναισθήματα
διατίθεται σε συμπληρώματα θειικής�����������������
χονδροϊτίνης, τα
������������������������������������
Κίνδυνοι:
Η
παρακεταμόλη
έχει
πολύ
λίγες(αγελάδας) ή
οποία παρασκευάζονται από χόνδρο βοοειδών
�����������������������������������������������
παρενέργειες
όταν
λαμβάνεται
στην
ενδεδειγμένη
καρχαρία.
�������������������������������������������������
δόση.
Ωστόσο η λήψη δόσης μεγαλύτερης από την
���������������������������������������
ενδεδειγμένη
ημερήσια
δόση μπορεί
ενδεχομένως
Πώς βοηθούν
την αρθρίτιδα
αυτά
τα
νασυμπληρώματα;
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο συκώτι.
Τι μπορώ να κάνω για να διαχειρίζομαι τον
Ισχυρότερα
παυσίπονα
μπορεί να προκαλέσουν
Πιστεύεται
ότι αυτά τα συμπληρώματα
μπορεί να είναι
πόνο
μου;
δυσκοιλιότητα,
ναυτία,
εμετό και υπνηλία.
χρήσιμα για άτομα
με οστεοαρθρίτιδα
(ΟΑ), όπου έχει
�������������������������������������������
�����������������������������������������

Για
σαςσας
Γραφείο
Αρθρίτιδας:
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Γραφείο
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χόνδρου στην οστεοαρθρίτιδα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν
���������������������������������������������
Μη
στεροειδήότιαντιφλεγμονώδη
φάρμακα
αποδείξεις
αυτά τα συμπληρώματα
είναι αποτελεσματικά
����������������������������������������������
για
οποιεσδήποτε
άλλες
μορφές
αρθρίτιδας.
(Non-steroidal
anti-inflammatory drugs - NSAID)
����������������������������������������������������
����������������������������������������������
ΤαΤι
NSAID
μειώνουνητη
φλεγμονή, το πρήξιμο και τη
αποκαλύπτει
έρευνα;
�������������������������������������������������
δυσκαμψία
στις αρθρώσεις. Χρησιμοποιούνται συχνά
Θειική γλυκοζαμίνη
�����������������������������������������������
για
θεραπεία φλεγμονωδών μορφών αρθρίτιδας, όπως
����������������������������������������������������
• ρευματοειδούς
Πόνος: οι γνώμεςαρθρίτιδας.
είναι διχασμένες σχετικά με την
της
�����������������������������������������������
αποτελεσματικότητα της θειικής γλυκοζαμίνης για τον
Τύποι: Μπορεί επίσης να ανακουφίσουν τον πόνο
�������������������������������������������������
πόνο. Στην πλειονότητα των μελετών, η γλυκοζαμίνη
που δεν ελέγχεται μόνο με αναλγητικά. Διατίθενται
���������������������������������������������
ανακούφιζε τον πόνο περισσότερο από τα εικονικά φάρμακα
πολλά διαφορετικά είδη NSAID, όπως η ναπροξένη
(χάπια placebo). Ωστόσο,
σε άλλες μελέτες, η ανακούφιση
��Παίρνετε
με σύνεση.�������������������
(naproxen), φάρμακα
η ιβουπροφαίνη
(ibuprofen) και οι
του πόνου ήταν περίπου η ίδια, είτε τα άτομα έπαιρναν
��������������������������������������
αναστολείς
COX-2. Αν και μερικά NSAID διατίθενται
γλυκοζαμίνη είτε εικονικό φάρμακο.
����������������������������������������������
χωρίς
συνταγή, ο γιατρός σας μπορεί να σας
���������������������������������������������
• Χόνδρος: υπάρχουν
κάποιες
ότι η θειική
συμβουλέψει
ποια NSAID
καιενδείξεις
δοσολογίες
είναι
��������������������������������������������
γλυκοζαμίνη
μπορεί
να
επιβραδύνει
τη
φθορά
του χόνδρου.
καλύτερα για εσάς.
�������������������������������������������
Υδροχλωρική
γλυκοζαμίνη
Συνέπειες:
Τα NSAID
σταματούν την παραγωγή στο
��Άσκηση.������������������������������������
σώμα
ουσιών
(προσταγλανδινών
- prostaglandins)
• Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι η υδροχλωρική
μορφή μπορεί
�����������������������������������������������
που προκαλούν
φλεγμονή.
Αυτό μειώνει
συμπτώματα
να
μην
είναι
εξίσου
αποτελεσματική
για
την
ανακούφιση
�����������������������������������������������
όπωςτου
ο πόνος
καιτητο
πρήξιμο.
Τα NSAID
δεν της
πόνου με
θειική
γλυκοζαμίνη.
Η επίδραση
����������������������������������������������������
θεραπεύουν
ούτεγλυκοζαμίνης
έχουν μακροπρόθεσμη
επίδραση
υδροχλωρικής
στο χόνδρο δεν
έχει εξεταστεί.
��������������������������������������������������
στην αρθρίτιδά σας.
�����������������������������������������������
Χονδροϊτίνη
Πώς
χρησιμοποιούνται: Μερικές παθήσεις μπορούν
������������������������������������������������
• Πόνος: υπάρχουν μικτά αποτελέσματα από τις μελέτες
να�����������������������������������Υγιεινή
ελέγχονται αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας
της χονδροϊτίνης. Μερικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η
NSAID
περιστασιακά,
δηλ.
όταν χρειάζεται.
Άλλες
διατροφή
και σωματική
δραστηριότητα
(Healthy
χονδροϊτίνη μειώνει τον πόνο περισσότερο από ένα εικονικό
παθήσεις
μπορεί
να
χρειάζονται
πιο
τακτική
χρήση
eating and physical activity)������������������
φάρμακο. Ωστόσο, πολλές νεότερες μελέτες δεν έχουν
NSAID.
Ζητήστε συμβουλές από το γιατρό ή το
�������������������������������������������
διαπιστώσει βελτίωση στον πόνο με τη χονδροϊτίνη.
φαρμακοποιό
σας για τον καλύτερο τρόπο να
�������������������������������������������
•
Χόνδρος:
υπάρχουν
περιορισμένες
ενδείξεις
τα να
παίρνετε
NSAID για την
πάθησή σας
και τοότι
πώς
������������������������������������������
συμπληρώματα
χονδροϊτίνης
τη φθορά του
μειώσετε
τη δόση των
NSAID επιβραδύνουν
εάν έχετε λιγότερο
��������������������������������������������
χόνδρου
ή
επανορθώνουν
τη
βλάβη.
πόνο.
�������������������������������������������������
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Κίνδυνοι: Πάντα
στο γιατρό
ή στο
Συνδυασμός
θειικήςμιλάτε
γλυκοζαμίνης
και χονδροϊτίνης
φαρμακοποιό σας πριν πάρετε NSAID δεδομένου
•ότι
Πρόσφατες
έχουν δείξει
ότι ο συνδυασμός
της
μπορεί ναμελέτες
προκαλέσουν
σοβαρές
παρενέργειες
θειικής
γλυκοζαμίνης
και
της
χονδροϊτίνης
μπορεί
να
είναι
συγκριτικά με την παρακεταμόλη. Εάν έχετε
αποτελεσματικός
στηπίεση
μείωση
μέτριου τα
έωςνεφρά
έντονου
προβλήματα
με την
τουτου
αίματος,
πόνου
από
οστεοαρθρίτιδα
στο
γόνατο.
ή την καρδιά σας τότε ο κίνδυνος καρδιακής
προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου (συμφόρησης)
Περίληψη
και νεφρικής
ανεπάρκειαςαπό
μπορεί
να αυξηθεί
σε ένα
Συνολικά,
τα αποτελέσματα
τις μελέτες
της γλυκοζαμίνης
μικρό
αριθμό ατόμων.
Μια από τιςΥπήρξαν
σοβαρότερες
και
χονδροϊτίνης
είναι αμφιλεγόμενα.
ορισμένα
παρενέργειες
των
NSAID
είναι
η
αιμορραγία
του
ελπιδοφόρα αποτελέσματα, κυρίως από θειική γλυκοζαμίνη.
στομάχου
και του
Οι ενδείξεις
Οι
περισσότερες
απόανώτερου
τις μελέτεςεντέρου.
ασχολήθηκαν
μόνο με της
αιμορραγίας περιλαμβάνουν στομαχικό πόνο, αίμα
την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, με πολύ λίγες μελέτες σε
στις κενώσεις σας (ή σκούρα κόπρανα) και εμετό
άλλες αρθρώσεις (για παράδειγμα, γοφούς, χέρια). Αν και
χρώματος καφέ. Θα πρέπει να δείτε το γιατρό σας
η αποτελεσματικότητά τους παραμένει ασαφής, φαίνεται
εάν έχετε οποιεσδήποτε από αυτές τις ενδείξεις ενώ
ότι η γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη είναι σχετικά ασφαλείς
παίρνετε NSAID.
επιλογές θεραπείας για άτομα με οστεοαρθρίτιδα που θέλουν
να τις δοκιμάσουν.

Κορτικοστεροειδή

Ποια
είναι η συνιστώμενη
δόση; για
Κορτικοστεροειδή
χρησιμοποιούνται

•αντιμετώπιση
Θειική γλυκοζαμίνη:
1500 mg μορφών
ημερησίωςαρθρίτιδας,
φλεγμονωδών
της ρευματοειδούς
Μπορούν επίσης
•όπως
Υδροχλωρική
γλυκοζαμίνη:αρθρίτιδας.
1500 mg ημερησίως
να(σημειώστε
χρησιμοποιηθούν
για
αντιμετώπιση
μίας να
καιείναι
μόνο
ότι η θειική
γλυκοζαμίνη
ενδέχεται
πιο
φλεγμονώδους
άρθρωσης.
αποτελεσματική)
κορτικοστεροειδή
μπορούν
να
•Τύποι:
ΘειικήΤα
χονδροϊτίνη:
800 - 1000mg
ημερησίως
λαμβάνονται από το στόμα ως χάπια ή υγρό.
Διαφορετικές μάρκες περιέχουν διαφορετικές ποσότητες
Μπορούν επίσης να χορηγηθούν με ένεση σε
γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης. Διαβάζετε προσεκτικά
άρθρωση, μυ ή μαλακό ιστό.
την ετικέτα για να δείτε πόσα χάπια χρειάζεται να πάρετε
Συνέπειες:
τα φάρμακα
έχουν μια
ισχυρή του
για
να λάβετεΑυτά
τη σωστή
δόση ή ζητήστε
τη συμβουλή
αντιφλεγμονώδη
επίδραση
και
μειώνουν
τον πόνο και
φαρμακοποιού σας.
το πρήξιμο. Ωστόσο δεν θεραπεύουν την ασθένεια.
Σε
καιρό θα παρατηρήσετε
αποτέλεσμα;
Πώςπόσο
χρησιμοποιούνται:
Ο γιατρός σας
θα χορηγήσει
Μπορεί
ναγια
χρειαστεί
να παίρνετεδυνατή
τα συμπληρώματα
γιατο
συνταγή
τη χαμηλότερη
δόση και για
τέσσερις
έως
έξι
εβδομάδες
πριν
παρατηρήσετε
οποιαδήποτε
συντομότερο χρονικό διάστημα, λόγω του κινδύνου
βελτίωση.
Αν δενΊσως
υπάρχει
αλλαγή στα
συμπτώματά σας
παρενεργειών.
χρειάζεται
να ξαναρχίσετε
πάλιμέχρι
τότε,
είναι
πιθανόν
να
μη
σας
ωφελούν
τα
συμπληρώματα
τα κορτικοστεροειδή κατά τη διάρκεια «έξαρσης» και
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• Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες: δεν υπήρξαν αρκετές
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΕΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
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ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.

Η θειική γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη μπορεί να είναι χρήσιμες για άτομα με
Μιλήστε στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας για το σωστό φάρμακο για
οστεοαρθρίτιδα. Μιλήστε στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας για να βεβαιωθείτε
εσάς. Μάθετε για τα φάρμακά σας, πώς να τα παίρνετε και τις πιθανές
ότι
παίρνετε τη σωστή δόση.
παρενέργειες.
© Πνευματικά δικαιώματα Arthritis Australia 2007. Αναθεωρήθηκε τον Φεβρουάριο 2012.
2010. Πηγή: Ο πλήρης κατάλογος της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση αυτού
του φυλλαδίου Το
διατίθεται
το τοπικό
σας Αρθρίτιδας
Γραφείο Αρθρίτιδας.
Οι οργανισμοί:
The Australian
Generalκαι
Practice
Network, για
Australian
Physiotherapy
Association,
Australian Practice
τοπικόαπό
σας
Γραφείο
διαθέτει
πληροφορίες,
εκπαίδευση
υποστήριξη
ανθρώπους
που έχουν
αρθρίτιδα
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.

Δωρεάν κλήση 1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au

Το τοπικό σας Γραφείο Αρθρίτιδας διαθέτει πληροφορίες, εκπαίδευση και υποστήριξη για ανθρώπους που έχουν αρθρίτιδα
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