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Γλυκοζαμίνη με
καιτην
χονδροϊτίνη
�����������������������
Δουλεύοντας
ομάδα υγειονομικής
Glucosamine and chondroitin (Greek)
�������������������������
σας
περίθαλψης
Αυτό το φυλλάδιο έχει γραφτεί για να παράσχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη γλυκοζαμίνη

��������������������������������������������������������������������������������������������
(glucosamine) και τη χονδροϊτίνη (chondroitin) σε άτομα με αρθρίτιδα. Το παρόν φυλλάδιο περιλαμβάνει
Working
with your healthcare team (Greek)
��������������������������������������������������������������������������������������
πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των συμπληρωμάτων και τους πιθανούς κινδύνους.

Υπάρχει
μια σειρά επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης οι οποίοι μπορεί να μετέχουν
���������������������������������������������������������������������������������������
φθαρεί ο χόνδρος.
Θεωρείται
η λήψη συμπληρωμάτων
Εισαγωγή
στην ομάδα που σας βοηθά να διαχειρίζεστε την αρθρίτιδα.
Αυτό το
φύλλοότιπεριγράφει
τι κάνει
γλυκοζαμίνης
ή/και
χονδροϊτίνης
μπορεί
να
ανακουφίσει
������������������������������������������
Πριν
πάρετε
γλυκοζαμίνη
και
χονδροϊτίνη
θα
πρέπει
πρώτα
να
Τι
προκαλεί
πόνο;
κάθε μέλος της ομάδας υγειονομικής σας περίθαλψης και πώς να βρείτε τέτοιους ειδικούς.
τονόσο
πόνο το
και δυνατόν
να αποτρέψει
ή να επιβραδύνει
τη φθορά
τα στοιχεία
σε σχέση
την πάθησή
σας.επωφεληθείτε
Υπήρξαν �����������������������������������������
Οεξετάσετε
αρθριτικός
πόνος
μπορεί
ναμε
προκληθεί
Περιλαμβάνει
επίσης
συμβουλές
γιααπό:
να
περισσότερο
από
μια του
χόνδρου
στην
οστεοαρθρίτιδα.
Μέχρι
στιγμής
δεν
περιορισμένες, υψηλής ποιότητας μελέτες για τη γλυκοζαμίνη ���������������������������������������������υπάρχουν
επίσκεψη
στον επαγγελματία υγείας σας.
�������������������������������������������������
αποδείξεις ότι αυτά τα συμπληρώματα είναι αποτελεσματικά

και τη χονδροϊτίνη και η αποτελεσματικότητά τους παραμένει ����������������������������������������������
������������������������������
για οποιεσδήποτε
μορφές
αρθρίτιδας.
ρευματολόγο
αν άλλες
η αιτία
των συμπτωμάτων
σας είναι
ασαφής,
ιδίως για τις
πιο βαριές μορφές
αρθρίτιδας.
Ωστόσο, ����������������������������������������������������
Ιατρός
παθολόγος
(οικογενειακός
ή τοπικός
γιατρός)
����������������������������������������������
ασαφής
ή
αν
έχετε
ένα
είδος
αρθρίτιδας
που
τόσο
η
γλυκοζαμίνη
όσο
και
η
χονδροϊτίνη
έχει
διαπιστωθεί
����������������������
Ο γιατρός σας είναι συνήθως ο κύριος παροχέας της
Τι αποκαλύπτει η έρευνα;
�������������������������������������������������
χρειάζεται ειδική φροντίδα. Για περισσότερες
ότι είναι εξίσου
ασφαλείς
με τα εικονικά
φάρμακα
υγειονομικής
σας
περίθαλψης.
Αυτός ή
αυτή θα(χάπια
��������������������������������������
Θειική γλυκοζαμίνη
�����������������������������������������������
πληροφορίες,
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το
placebo),
με λιγότερες
παρενέργειες
από ορισμένα
πρέπει
να είναι
το πρώτο
σημείο επαφής
σας γιαάλλα
�����������������������������������������
����������������������������������������������������
πώς
να βρείτε
ρευματολόγο,
επικοινωνήστε
με τον
φάρμακα. ανησυχίες έχετε για την αρθρίτιδα ή
• Πόνος:
οι γνώμες
είναι διχασμένες
σχετικά με την
οποιεσδήποτε
���������
�����������������������������������������������
���������������������������������������
αποτελεσματικότητα της θειικής γλυκοζαμίνης για τον
άλλα
ζητήματα
υγείας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας
Τι είναι
η γλυκοζαμίνη;
�������������������������������������������������
(02)
9256
5458
ή επισκεφθείτε
το
πόνο.
Στην
πλειονότητα
των μελετών,
η γλυκοζαμίνη
βοηθήσει
νατου
συντονίσετε
τη γενική
ΟΗκύκλος
πόνου
γλυκοζαμίνη
είναι ένα είδος
ζάχαρηςσας
πουυγειονομική
παράγεται
���������������������������������������������
www.rheumatology.org.au
ανακούφιζε τον πόνο περισσότερο από τα εικονικά φάρμακα
περίθαλψη,
πράγμα
οποίο συμπεριλαμβάνεται
το
φυσιολογικά
από τονστο
οργανισμό.
Είναι ένα από τα δομικά
��������������������������������������������
(χάπια placebo).
Ωστόσο,
σε άλλες μελέτες, η ανακούφιση
��Παίρνετε
φάρμακα
με σύνεση.�������������������
ναστοιχεία
κάνει παραπομπές
ειδικούςκαλύπτει
εάν χρειαστεί.
Ο
του χόνδρου. σε
Ο χόνδρος
και προστατεύει
Παραϊατρικοί
επαγγελματίες
������������������������������������������������
του πόνου ήταν περίπου η ίδια, είτε τα άτομα έπαιρναν
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γιατρός
να έχειτην
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ομαλή κίνηση των
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Οι
ακόλουθοι
επαγγελματίες
υγείας μπορεί επίσης να
γλυκοζαμίνη
είτε εικονικό φάρμακο.
����������������������������������������������
νοσοκόμα.
Η ασκούμενη
νοσοκόμα
μπορεί σε
ναδύο
παρέχει
οστών μεταξύ
τους. Η γλυκοζαμίνη
διατίθεται
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
πληροφορίες
καιγλυκοζαμίνη
να συντονίζει
τη φροντίδα
σας και
με τα
• Χόνδρος: υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η θειική
μορφές – θειική
(glucosamine
sulfate)
����������������������������������������������������
��������������������������������������������
άλλα
μέλη τηςγλυκοζαμίνη
ομάδας υγειονομικής
σας
περίθαλψης. Τα ���������������������������������������������������
γλυκοζαμίνη μπορεί να επιβραδύνει τη φθορά του χόνδρου.
υδροχλωρική
(glucosamine
hydrochloride).
��������������������������������������������������
�������������������������������������������
διατροφή.
Παρέχουν συμβουλές για την υγιεινή
συμπληρώματα
�����������������������������
Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη
Ειδικοί
γιατροίγλυκοζαμίνης παρασκευάζονται από καβούρι, ��Άσκηση.������������������������������������
διατροφή, την απώλεια βάρους και τις δίαιτες για
αστακό ή κελύφη
γαρίδων. Διατίθενται σε μορφή χαπιών ή
Malattia
Ο γιατρός σας Ασθένεια
μπορεί
να σας παραπέμψει σε έναν
• Οι μελέτες
υποδεικνύουν
η υδροχλωρική
ιατρικές
παθήσεις,
όπως οότι
διαβήτης.
Για ναμορφή
βρείτεμπορεί
�����������������������������������������������
υγρού και συχνά σε συνδυασμό με χονδροϊτίνη.
κατάλληλο ειδικό. Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει
να
μην
είναι
εξίσου
αποτελεσματική
για
την
ανακούφιση
����������������������������������������
�����������������������������������������������
έναν
ειδικόηγια
εσάς, ή ίσωςΜυϊκή
επιθυμείτε
του πόνου μεΑυστραλίας
τη θειική γλυκοζαμίνη.
Η επίδραση
Spossatezza
Muscoli
tesi να επιλέξετε
Κατάθλιψη
Ένταση
Τι είναι
χονδροϊτίνη;
Διαιτολόγων
στο (02) 6282
9555 ήτης
����������������������������������������������������
τον
σας. Οιείναι
περισσότεροι
βλέπουν
υδροχλωρικής
γλυκοζαμίνης
στο
χόνδρο
δεν
έχει εξεταστεί.
Ηδικό
χονδροϊτίνη
κι αυτή μια ειδικοί
φυσική ουσία
που
χρησιμοποιήστε
την υπηρεσία «find a dietitian»
��������������������������������������������������
ασθενείς
είτεστο
σεσώμα.
δημόσια
νοσοκομεία
είτε σε ιδιωτικές
απαντάται
Πιστεύεται
ότι συμβάλλει
στη
(βρείτε
διαιτολόγο) στο www.daa.asn.au
�����������������������������������������������
Κόπωση
Depressione
Stress/Ansia
Στρες/Άγχος
Χονδροϊτίνη
ΠΟΝΟΣ
DOLORE
κλινικές.
Μπορεί
να
για
το
διοχέτευση
νερού
καιχρεώνουν
θρεπτικών αμοιβή
συστατικών
στο
χόνδρο,
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������
• Πόνος: υπάρχουν μικτά αποτελέσματα από τις μελέτες
�������������������������
ραντεβού
σας τον
εάνσπογγώδη
εργάζονται
εκτός
του
δημόσιου
διατηρώντας
και
υγιή.
Η
χονδροϊτίνη
�����������������������������������Υγιεινή
μπορούν
να σας βοηθήσουν να προσαρμόσετε τη
��������������������������������
Emozioni
difficili
Δύσκολα
Συναισθήματα
της χονδροϊτίνης. Μερικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η
νοσοκομειακού
συστήματος.θειικής
Αυτή�����������������
η αμοιβή μπορεί
διατίθεται σε συμπληρώματα
χονδροϊτίνης,
τα
διατροφή
και σωματική
(Healthy
ζωή
σας στην
πάθηση ή δραστηριότητα
στην ασθένειά σας.
������������������������������������
χονδροϊτίνη μειώνει τον πόνο περισσότερο από ένα εικονικό
να
επιστραφεί
εν
μέρει
ή
κατά
μεγάλο
μέρος
μέσω
του
οποία
παρασκευάζονται
από
χόνδρο
βοοειδών
(αγελάδας)
ή
eating
and
physical
activity)������������������
Μπορούν να σας δείξουν τρόπους να κάνετε
�����������������������������������������������
φάρμακο. Ωστόσο, πολλές νεότερες μελέτες δεν έχουν
Medicare.
Ελέγξτε
τις
πιθανές
δαπάνες
όταν
κλείνετε
καρχαρία.
�������������������������������������������
ευκολότερα
τις δραστηριότητες της καθημερινής
�������������������������������������������������
διαπιστώσει βελτίωση στον πόνο με τη χονδροϊτίνη.
ραντεβού.
Εάν
το
κόστος
αποτελεί
πρόβλημα,
�������������������������������������������
ζωής, όπως το μαγείρεμα και το ντους, και παρέχουν
���������������������������������������
Πώς βοηθούν
την
αυτά τα
συζητήστε
το αυτό
με αρθρίτιδα
το γιατρό σας.
• Χόνδρος: για
υπάρχουν
περιορισμένες
ενδείξεις
ότι τα Για
������������������������������������������
συμβουλές
χρήσιμα
βοηθήματα
ή εξοπλισμό.
συμπληρώματα;
συμπληρώματα
χονδροϊτίνης
επιβραδύνουν
τη φθορά
Τι μπορώ να κάνω για να διαχειρίζομαι τον
��������������������������������������������
να
βρείτε εργοθεραπευτή
δείτε
τον ιστοχώρο
του του
������������������������������������������������
Πιστεύεται
ότι
αυτά
τα
συμπληρώματα
μπορεί
να
είναι
χόνδρου
ή
επανορθώνουν
τη
βλάβη.
πόνο
μου;
�������������������������������������������������
που ειδικεύεται
στη διάγνωση και στη θεραπευτική
χρήσιμα για άτομα με οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ), όπου έχει
�������������������������������������������
αγωγή διαταραχών των αρθρώσεων, των μυών και
�����������������������������������������
των οστών. Μπορεί να παραπεμφθείτε σε
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������������������������������������������
Συνδυασμός θειικής γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης
����������������������������������������������
• Πρόσφατες
μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός της
�����������������������������������������
θειικής
γλυκοζαμίνης
και της χονδροϊτίνης μπορεί να είναι
��������������������������������������������
αποτελεσματικός
στη μείωση του
μέτριου
έως έντονου
(φάρμακα που χορηγούνται
τόσο
με συνταγή,
όσο
πόνου
από
οστεοαρθρίτιδα
στο
γόνατο.
και χωρίς συνταγή). Ένας φαρμακοποιός μπορεί να
σας βοηθήσει να καταλάβετε τα φάρμακά σας και
Περίληψη
πώς να τα χρησιμοποιείτε ακίνδυνα και σωστά.
Συνολικά, τα αποτελέσματα από τις μελέτες της γλυκοζαμίνης
������������������������������������
και
χονδροϊτίνης είναι αμφιλεγόμενα. Υπήρξαν ορισμένα
συμβουλέψουν
σχετικά κυρίως
με τηναπό
άσκηση,
στάση
ελπιδοφόρα αποτελέσματα,
θειική τη
γλυκοζαμίνη.
του
σώματος
και
τους
τρόπους
ανακούφισης
Οι περισσότερες από τις μελέτες ασχολήθηκαν μόνοτου
με
πόνου.
Μπορεί
επίσης
να
χρησιμοποιούν
θεραπείες
την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, με πολύ λίγες μελέτες σε
για αρθρώσεις
να διατηρούν
τις αρθρώσεις
και τους
μυςΑνσας
άλλες
(για παράδειγμα,
γοφούς,
χέρια).
και
ευλύγιστους.
Για
να
βρείτε
φυσιοθεραπευτή
δείτε
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
επηρεάζουν
τα πόδια.
Μπορούν
να σας βοηθήσουν
με τα υποδήματα,
τη φροντίδα
τωνημερησίως
νυχιών και τα
• Υδροχλωρική
γλυκοζαμίνη:
1500 mg
ορθωτικά
(ένθετα
παπουτσιών)
εάν
έχετε αρθρίτιδα
(σημειώστε ότι η θειική γλυκοζαμίνη ενδέχεται
να είναι πιο
στα πόδια, τα σκέλη ή το κάτω μέρος της
αποτελεσματική)
σπονδυλικής
σας στήλης.
Για να βρείτε
ποδίατρο
• 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
������������������������������������������������
γιααντιμετώπισης
να λάβετε τη σωστή
ή ζητήστε
τη συμβουλή του
τυχόνδόση
δύσκολων
συναισθημάτων
φαρμακοποιού
σας.
που νιώθετε ως συνέπεια της αρθρίτιδάς σας.
επίσης
σας διδάξουν τεχνικές
για να
ΣεΜπορούν
πόσο καιρό
θανα
παρατηρήσετε
αποτέλεσμα;
σας
βοηθήσουν
με
τη
διαχείριση
του
πόνου.
Μπορεί να χρειαστεί να παίρνετε τα συμπληρώματαΓια
γιανα
βρείτε έως
ψυχολόγο
επικοινωνήστε
με τον οποιαδήποτε
τέσσερις
έξι εβδομάδες
πριν παρατηρήσετε
���������������������������������������������
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.

Προετοιμαστείτε

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι;

Για να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο
Γλυκοζαμίνη
από μια επίσκεψη στο γιατρό σας ή άλλο
• Αλλεργίες στα
οστρακοειδή:
η γλυκοζαμίνη
συχνά
επαγγελματία
υγείας
είναι σημαντικό
να είστε
προετοιμασμένοι.
παρασκευάζεται από οστρακοειδή, επομένως θα πρέπει να
μιλήσετε στο γιατρό σας πριν πάρετε γλυκοζαμίνη αν έχετε
�����������������������������������
αλλεργία στα οστρακοειδή.
���������������������������������������������������
• Αιμορραγία:
που παίρνουν
το αντιθρομβωτικό
έχετε
δυσκολίαάτομα
να καταλάβετε
Αγγλικά.
φάρμακο βαρφαρίνη (warfarin) θα πρέπει να
�����������������������������������������������
συμβουλεύονται
το γιατρό
τουςτην
πρινεπίσκεψή
αρχίσουν,σας.
σταματήσουν
θέλετε
να ρωτήσετε
πριν από
ή αλλάξουν τη δόση γλυκοζαμίνης τους επειδή μπορεί να
���������������������������������������������
αλληλεπιδρά με
τη εξετάσεων
βαρφαρίνη και
καθιστά λιγότερο
αποτελέσματα
των
πουνασχετίζονται
με
τη θρόμβωση
του αίματος.
τηνπιθανή
πάθησή
σας στην επίσκεψη.
• Διαβήτης: η γλυκοζαμίνη είναι ένας τύπος ζάχαρης,
�������������������������������������������������
επομένως
ρωτήστε
γιατρό σας
πάρετε
γλυκοζαμίνη
φίλο
μαζί σας
για νατοακούσει
και πριν
κάποιος
άλλος
τη
αν έχετε διαβήτη.
συζήτηση.
• Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες: δεν υπήρξαν αρκετές
�����������������������������������������������
μακροχρόνιες
μελέτες για
να είναι γνωστό
με βεβαιότητα αν
υγείας
να σας εξηγήσει
οποιεσδήποτε
πληροφορίες
η
γλυκοζαμίνη
είναι
ασφαλής
για
ένα
αναπτυσσόμενο
μωρό.
που δεν καταλάβατε.
Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να μιλήσουν στο γιατρό τους
��������������������������������������������������
πάρουν γλυκοζαμίνη.
τιςπριν
παρενέργειες
και τις δαπάνες κάθε θεραπευτικής
• Άλλες παρενέργειες: στομαχική διαταραχή (για παράδειγμα,
αγωγής.
διάρροια), πονοκέφαλοι, και δερματικές αντιδράσεις.
��������������������������������������������������
στο γιατρό
στονα
φαρμακοποιό
εάνΜιλήστε
χρειάζεστε
χρόνοήγια
σκεφτείτε ήσας
νασχετικά με τις
πιθανές παρενέργειες
γλυκοζαμίνη.σας.
συζητήσετε
κάτι με ταπριν
μέληπάρετε
της οικογένειάς
Χονδροϊτίνη
�������������������������������������
πληροφορίες
οδηγίες
σας δόθηκαν.
• Αιμορραγία:ήάτομα
πουπου
παίρνουν
αντιθρομβωτικά
��������������������������������������������������
φάρμακα, όπως η βαρφαρίνη, θα πρέπει να μιλήσουν στο
από
πού μπορείτε
να μάθετε
περισσότερα
τηννα
γιατρό
τους πριν πάρουν
χονδροϊτίνη
επειδήγια
μπορεί
πάθηση
ή
τη
θεραπεία
σας.
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
χονδροϊτίνη μπορεί
χρήσιμες
άτομα με
Η ομάδα
υγειονομικήςκαι
σαςη περίθαλψης
μπορείνα
ναείναι
σας βοηθά
ναγια
διαχειρίζεστε
οστεοαρθρίτιδα.
Μιλήστε
στο γιατρό
ή στο φαρμακοποιό
σας για να με
βεβαιωθείτε
την αρθρίτιδα. Μάθετε
τρόπους
να συνεργάζεστε
αποτελεσματικά
την ομάδα
ότι
παίρνετε τησας
σωστή
δόση.
υγειονομικής
περίθαλψης.
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