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Γλυκοζαμίνη
και χονδροϊτίνη
�����������������������
Τι
είναι η αρθρίτιδα;

Glucosamine and chondroitin (Greek)
�������������������������
What
is arthritis? (Greek)
Αυτό το φυλλάδιο έχει γραφτεί για να παράσχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη γλυκοζαμίνη

��������������������������������������������������������������������������������������������
(glucosamine)
τη χονδροϊτίνη
(chondroitin)
σε άτομα
με αρθρίτιδα.Παρέχει
Το παρόνπληροφορίες
φυλλάδιο περιλαμβάνει
Αυτό
το φύλλοκαι
παρέχει
μια γενική
περιγραφή
της αρθρίτιδας.
��������������������������������������������������������������������������������������
πληροφορίες
σχετικά
την αποτελεσματικότητα
αυτών
των συμπληρωμάτων
τους
κινδύνους.
για
τα πιο κοινά
είδημεαρθρίτιδας,
πώς γίνεται
η διάγνωση
αρθρίτιδαςκαικαι
τι πιθανούς
μπορείτε
να
���������������������������������������������������������������������������������������
κάνετε
για να τη διαχειρίζεστε.
φθαρεί ο χόνδρος. Θεωρείται ότι η λήψη συμπληρωμάτων
Εισαγωγή
γλυκοζαμίνης ή/και χονδροϊτίνης μπορεί να ανακουφίσει
πάρετε γλυκοζαμίνη
και χονδροϊτίνη θα πρέπει πρώτα να ������������������������������������������
ΤιΠριν
προκαλεί
πόνο;
σκαλιά,
να μπαίνετε
και να βγαίνετε
απότου
Τι
σημαίνειτααρθρίτιδα;
τον πόνο και
να αποτρέψει
ή να επιβραδύνει
τη φθορά
στοιχεία
σε σχέση
την πάθησήαπό:
σας. Υπήρξαν ανεβαίνετε
�����������������������������������������
Οεξετάσετε
αρθριτικός
πόνος μπορεί
ναμεπροκληθεί

αυτοκίνητα,
να οστεοαρθρίτιδα.
ανοίγετε βάζα Μέχρι
και ναστιγμής
κουμπώνετε
χόνδρου στην
δεν υπάρχουν
���������������������������������������������
κουμπιά.
αποδείξεις ότι αυτά τα συμπληρώματα είναι αποτελεσματικά
����������������������������������������������
για οποιεσδήποτε άλλες μορφές αρθρίτιδας.
����������������������������������������������������
Υπάρχουν
διαφορετικά είδη αρθρίτιδας;
����������������������������������������������
Τι αποκαλύπτει
έρευνα;
Υπάρχουν
πάνω απόη100
μορφές αρθρίτιδας. Κάθε
�������������������������������������������������
είδος
αρθρίτιδας
επηρεάζει
εσάς και τις αρθρώσεις
Θειική
γλυκοζαμίνη
�����������������������������������������������
σας
με διαφορετικούς τρόπους. Μερικές μορφές
����������������������������������������������������
• Πόνος: οι γνώμες είναι διχασμένες σχετικά με την
αρθρίτιδας
μπορούν επίσης να περιλάβουν άλλα
�����������������������������������������������
αποτελεσματικότητα της θειικής γλυκοζαμίνης για τον
Τι
είναι
η
γλυκοζαμίνη;
μέρη
του σώματος, όπως τα μάτια, το δέρμα και τους
Κάθε άτομο μπορεί να πάθει αρθρίτιδα,
�������������������������������������������������
πόνο. Στην πλειονότητα των μελετών, η γλυκοζαμίνη
Η
γλυκοζαμίνη
είναι
ένα
είδος
ζάχαρης
που
παράγεται
Ο
κύκλος
του
πόνου
πνεύμονες.
Οι πιο κοινές μορφές αρθρίτιδας είναι:
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των
���������������������������������������������
ανακούφιζε τον πόνο περισσότερο από τα εικονικά φάρμακα
φυσιολογικά
από
τον
οργανισμό.
Είναι
ένα
από
τα
δομικά
��������������������������������������������
νέων.
Στην Αυστραλία σχεδόν ένας σε κάθε πέντε
Οστεοαρθρίτιδα
(Osteoarthritis
- OA):
Σε η ανακούφιση
(χάπια placebo).
Ωστόσο, σε άλλες
μελέτες,
στοιχεία
τουέχει
χόνδρου.
Ο χόνδρος
καλύπτει
και προστατεύει ��Παίρνετε φάρμακα με σύνεση.�������������������
������������������������������������������������
ανθρώπους
αρθρίτιδα.
Πολλοί
άνθρωποι
μια��������������������������������������
φυσιολογική
των
οστών
του πόνου ήτανάρθρωση,
περίπου η τα
ίδια,άκρα
είτε τα
άτομα
έπαιρναν
τα άκρα ότι
τωνηοστών,
επιτρέποντας
την ομαλή κίνηση των
�����������������������������������������������������
νομίζουν
αρθρίτιδα
είναι φυσιολογική
καλύπτονται
από
ένα
στρώμα
χόνδρου.
Ο
γλυκοζαμίνη
είτε
εικονικό
φάρμακο.
����������������������������������������������
οστών μεταξύ
τους. Η γλυκοζαμίνη
δύο
���������������������������������������������������
συνέπεια
της γήρανσης.
Αυτό δενδιατίθεται
αληθεύει.σεΣτην
χόνδρος
βοηθά
στην ομαλή
της
���������������������������������������������
• Χόνδρος:
υπάρχουν
κάποιεςκίνηση
ενδείξεις
ότιάρθρωσης
η θειική
μορφές – θειική γλυκοζαμίνη
(glucosamine
sulfate) και
����������������������������������������������������
πραγματικότητα
οι δύο σε κάθε
τρεις ανθρώπους
και��������������������������������������������
προστατεύει
τα
άκρα
των
οστών.
Στην
γλυκοζαμίνη μπορεί να επιβραδύνει τη φθορά του χόνδρου.
υδροχλωρική
γλυκοζαμίνη
Τα
��������������������������������������������������
που
έχουν αρθρίτιδα
είναι(glucosamine
μεταξύ 15 καιhydrochloride).
60 ετών.
οστεοαρθρίτιδα,
ο χόνδρος φθείρεται και λεπταίνει.
�������������������������������������������
συμπληρώματα
γλυκοζαμίνης
παρασκευάζονται
Υδροχλωρική
γλυκοζαμίνη
�����������������������������
Η
αρθρίτιδα μπορεί
να επηρεάζει
άτομα κάθεαπό καβούρι, Αυτό
αφήνει
τα
άκρα
των οστών απροστάτευτα, και η
��Άσκηση.������������������������������������
αστακό ή κελύφη
γαρίδων.
Διατίθενται
προέλευσης,
ηλικίας
και τρόπου
ζωής.σε μορφή χαπιών ή
Ασθένεια
Malattia
άρθρωση
χάνειυποδεικνύουν
την ικανότητά
να κινείται
ομαλά.
• Οι μελέτες
ότι ητης
υδροχλωρική
μορφή
μπορεί
�����������������������������������������������
υγρού και συχνά σε συνδυασμό με χονδροϊτίνη.
Τα�����������������������������������������������
συμπτώματα,
όπωςαποτελεσματική
ο πόνος και η για
δυσκαμψία,
να μην είναι εξίσου
την ανακούφιση
Ποια είναι τα συμπτώματα;
χειροτερεύουν
δεν έχειΗκινηθεί
γιατης
λίγο
του πόνου μεσυνήθως
τη θειική όταν
γλυκοζαμίνη.
επίδραση
Τι είναι η χονδροϊτίνη; Μυϊκή
Spossatezza
Muscoli
tesi
Κατάθλιψη
Ένταση
����������������������������������������������������
ΗΗ
αρθρίτιδα
επηρεάζει
τουςμια
ανθρώπους
με που
η άρθρωση.
Η
οστεοαρθρίτιδα
επηρεάζει
συνήθως
υδροχλωρικής
γλυκοζαμίνης
στο
χόνδρο
δεν
έχει
εξεταστεί.
χονδροϊτίνη
είναι κι αυτή
φυσική ουσία
��������������������������������������������������
διαφορετικούς
τρόπους
αλλά ταότι
πιοσυμβάλλει
κοινά στη
τους
γοφούς, τα γόνατα, τη σπονδυλική στήλη (λαιμό
απαντάται
στο
σώμα.
Πιστεύεται
�����������������������������������������������
Κόπωση
Χονδροϊτίνη
Depressione
Stress/Ansia
Στρες/Άγχος
συμπτώματα
είναι:
ΠΟΝΟΣ
DOLORE
και������������������������������������������������
πλάτη) και τα δάχτυλα.
διοχέτευση νερού
και θρεπτικών συστατικών
στο
χόνδρο,
������������������������������
�������
• Πόνος: υπάρχουν μικτά αποτελέσματα από τις μελέτες
διατηρώντας τον σπογγώδη και υγιή.�������������������������
Η χονδροϊτίνη
�����������������������������������Υγιεινή
Ρευματοειδής
αρθρίτιδα (RA): Η ρευματοειδής
��������������������������������
Emozioni
difficili
Δύσκολα
Συναισθήματα
���������������������������������������
της χονδροϊτίνης. Μερικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η
διατίθεται σε συμπληρώματα θειικής�����������������
χονδροϊτίνης,
τα
διατροφή
και
σωματική
δραστηριότητα
αρθρίτιδα
είναι
μια αυτοάνοση
ασθένεια (Healthy
������������������������������������
�������������������
χονδροϊτίνη μειώνει τον πόνο περισσότερο από ένα εικονικό
οποία παρασκευάζονται από χόνδρο βοοειδών (αγελάδας) ή (autoimmune
eating and physical
disease)activity)������������������
που προκαλεί πόνο και
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
φάρμακο. Ωστόσο, πολλές νεότερες μελέτες δεν έχουν
καρχαρία.
�������������������������������������������
πρήξιμο
των
αρθρώσεων.
Ο φυσιολογικός ρόλος του
�������������������������������������������������
άρθρωση
διαπιστώσει βελτίωση στον πόνο με τη χονδροϊτίνη.
�������������������������������������������
ανοσοποιητικού
συστήματος του οργανισμού σας
���������������������������������������
Πώς βοηθούν την αρθρίτιδα αυτά τα
����������������������������������������������
• Χόνδρος:
υπάρχουνλοιμώξεις
περιορισμένες
ενδείξεις ότι
������������������������������������������
είναι
να
καταπολεμά
(μολύνσεις)
γιατανα σας
βάρους
ή το αίσθημα αδιαθεσίας.
συμπληρώματα;
συμπληρώματα
επιβραδύνουν
Τι μπορώ να κάνω για να διαχειρίζομαι τον
��������������������������������������������
διατηρεί
υγιείς. Σε χονδροϊτίνης
μια αυτοάνοση
ασθένεια,τητοφθορά του
Πιστεύεται
ότι
αυτά
τα
συμπληρώματα
μπορεί
να
είναι
χόνδρου
ή
επανορθώνουν
τη
βλάβη.
Αυτά
τα
συμπτώματα
μπορεί
να
επηρεάζουν
την
πόνο μου;
�������������������������������������������������
χρήσιμα για
άτομα
με οστεοαρθρίτιδα
(ΟΑ), όπου έχει
ικανότητά
σας
να
κάνετε
συνήθεις
καθημερινές
�������������������������������������������
δραστηριότητες,
όπως το να περπατάτε, να
�����������������������������������������
υψηλής
ποιότητας
για τηπαθήσεων
γλυκοζαμίνη
Η περιορισμένες,
αρθρίτιδα είναι
ένα όνομα
γιαμελέτες
μια ομάδα
�������������������������������������������������
καιεπηρεάζουν
τη χονδροϊτίνη
η αποτελεσματικότητά
τους παραμένει
που
τιςκαι
αρθρώσεις.
Αυτές οι παθήσεις
������������������������������
ασαφής, ιδίως
για τις
πιοαρθρώσεις,
βαριές μορφές
αρθρίτιδας.
προκαλούν
βλάβη
στις
που
οδηγεί Ωστόσο,
τόσο
η
γλυκοζαμίνη
όσο
και
η
χονδροϊτίνη
έχει διαπιστωθεί
συνήθως
σε
πόνο
και
δυσκαμψία.
Η
αρθρίτιδα
����������������������
ότι είναι
ασφαλείς
με τα
εικονικά φάρμακα
(χάπια
μπορεί
ναεξίσου
επηρεάζει
πολλά
διαφορετικά
σημεία
της
��������������������������������������
placebo), και
με λιγότερες
παρενέργειες
απόστο
ορισμένα
άρθρωσης
κάθε σχεδόν
άρθρωση
σώμα.άλλα
�����������������������������������������
φάρμακα.
���������
Ποιος
παθαίνει αρθρίτιδα;

Γιατοτο
τοπικό
Γραφείο
Αρθρίτιδας:
Για
τοπικό
σαςσας
Γραφείο
Αρθρίτιδας:
1800011
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ανοσοποιητικό σας σύστημα αρχίζει να επιτίθεται
Συνδυασμός
γλυκοζαμίνης
και χονδροϊτίνης
στους υγιείςθειικής
σας ιστούς.
Στη ρευματοειδή
αρθρίτιδα,
•τοΠρόσφατες
μελέτεςσύστημα
έχουν δείξει
ότι ο συνδυασμός
της
ανοσοποιητικό
επιτίθεται
στα τοιχώματα
θειικής
γλυκοζαμίνης
και της χονδροϊτίνης
μπορεί
να είναι
των
αρθρώσεων,
προκαλώντας
φλεγμονή,
πόνο,
αποτελεσματικός
μείωση
του μέτριου
έως έντονου
πρήξιμο
και βλάβηστη
των
αρθρώσεων.
Η ρευματοειδής
πόνου απόεπηρεάζει
οστεοαρθρίτιδα
στο γόνατο.
αρθρίτιδα
συνήθως
τις μικρότερες
αρθρώσεις, όπως τις αρθρώσεις των χεριών και των
Περίληψη
ποδιών, αν και οι μεγαλύτερες αρθρώσεις όπως οι
Συνολικά,
από τις
μελέτες
γλυκοζαμίνης
γοφοί καιτατααποτελέσματα
γόνατα μπορούν
επίσης
νατης
επηρεαστούν.
και
χονδροϊτίνης
είναι
αμφιλεγόμενα.
Υπήρξαν
ορισμένα
Επηρεάζονται συνήθως οι ίδιες αρθρώσεις και στις
ελπιδοφόρα
αποτελέσματα,
κυρίως
γλυκοζαμίνη.
δύο πλευρές
του σώματος
(δηλ.από
καιθειική
οι δύο
καρποί ή
Οι
περισσότερες
από
τις
μελέτες
ασχολήθηκαν
μόνο με
και τα δύο γόνατα).
την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, με πολύ λίγες μελέτες σε
Ουρική
αρθρίτιδα
(ποδάγρα):γοφούς,
Στην ουρική
άλλες
αρθρώσεις
(για παράδειγμα,
χέρια). Αν και
αρθρίτιδα,
μικροί
κρύσταλλοι
σχηματίζονται
μέσα
η αποτελεσματικότητά τους παραμένει ασαφής, φαίνεται
και
γύρω
από
την
άρθρωση,
προκαλώντας
φλεγμονή,
ότι η γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη είναι σχετικά ασφαλείς
πόνο καιθεραπείας
πρήξιμο.για
Η άτομα
ουρική
επηρεάζει
επιλογές
μεαρθρίτιδα
οστεοαρθρίτιδα
που θέλουν
συνήθως
μια
άρθρωση
τη
φορά,
συχνά
την άρθρωση
να τις δοκιμάσουν.
στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Μια κρίση ουρικής
Ποια
είναι επέρχεται
η συνιστώμενη
δόση;
αρθρίτιδας
συνήθως
πολύ γρήγορα,
•συχνά
Θειικήκατά
γλυκοζαμίνη:
1500
mg
ημερησίως
τη διάρκεια της νύχτας. Η άρθρωση
πολύ
(γίνεται πολύ
πρήζεται και
•ερεθίζεται
Υδροχλωρική
γλυκοζαμίνη:
1500κόκκινη),
mg ημερησίως
πονά
εξαιρετικά.
Χωρίςγλυκοζαμίνη
θεραπεία, μια
κρίσηναουρικής
(σημειώστε
ότι η θειική
ενδέχεται
είναι πιο
αρθρίτιδας
διαρκεί συνήθως μια εβδομάδα περίπου.
αποτελεσματική)
δεν χονδροϊτίνη:
γίνει καλή αντιμετώπιση
της ουρικής
•Εάν
Θειική
800 - 1000mg ημερησίως
αρθρίτιδας, οι κρίσεις μπορεί να επιδεινωθούν και
Διαφορετικές
περιέχουν
διαφορετικές
οι αρθρώσειςμάρκες
μπορούν
να πάθουν
μόνιμηποσότητες
βλάβη. Οι
γλυκοζαμίνης
και χονδροϊτίνης.
Διαβάζετενα
προσεκτικά
κρίσεις ουρικής
αρθρίτιδας μπορούν
αποφευχθούν
την
ετικέτα γιαυγιεινή
να δείτε διατροφή,
πόσα χάπιαμείωση
χρειάζεται
με φάρμακα,
τηςνα πάρετε
για
να λάβετε τηοινοπνευματωδών
σωστή δόση ή ζητήστε
συμβουλή
του
κατανάλωσης
καιτητήρηση
υγιούς
φαρμακοποιού
σας.
βάρους.

Σε
πόσο
καιρό
παρατηρήσετε
αποτέλεσμα;
Πώς
μπορώ
ναθα
μάθω
εάν έχω αρθρίτιδα;

Μπορεί να χρειαστεί να παίρνετε τα συμπληρώματα για
Θα πρέπει
το γιατρό
σας το συντομότερο
τέσσερις
έωςνα
έξι δείτε
εβδομάδες
πριν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε
δυνατόν
εάν
έχετε
συμπτώματα
αρθρίτιδας.
Ο σας
γιατρός
βελτίωση. Αν δεν υπάρχει αλλαγή στα συμπτώματά
μέχρι
σας θα
σας
ρωτήσει
για
ταωφελούν
συμπτώματά
σας και θα και
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ
ΣΑΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.

Η θειική γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη μπορεί να είναι χρήσιμες για άτομα με
οστεοαρθρίτιδα.
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από ποιο είδος αρθρίτιδας πάσχετε.
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