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Η Φλεγμονή είναι ένας  από τους κύριους βιολογικούς μηχανισμούς, που χρησιμοποιείται από όλους 

τους ιστούς και όργανα για να αντιδράσει και να αμυνθεί σε κάθε είδους ενδογενή ή εξωγενή 

βλαπτικό παράγοντα.  

Η φλεγμονή, που ονομάζεται και αντίδραση οξείας φάσης, περιλαμβάνει σειρά από βιοχημικές και 

κυτταρικές αντιδράσεις που εκκινούν κυρίως από τα μακροφάγα λευκοκύτταρα για να καταλήξουν 

στα κύτταρα στόχους. Σε κλινικό επίπεδο η φλεγμονή εκδηλώνεται τόσο με γενικά συμπτώματα, 

όπως πυρετός, καταβολή αγγειοκινητικές διαταραχές όσο και τοπικά συμπτώματα, όπως 

ερυθρότητα, θερμότητα, οίδημα και άλγος. 

Στο μυοσκελετικό σύστημα, η φλεγμονή συνοδεύει και καθορίζει τα συμπτώματα σε όλα τα στάδια 

της εξέλιξης τόσο των αυτο-άνοσων αρθροπαθειών όσο και  της εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας. 

Οι κύριοι παράγοντες της φλεγμονώδους αντίδρασης στις αρθρίτιδες, που αποτελούν και 

θεραπευτικούς στόχους, είναι οι ελεύθερες ρίζες,  τα ένζυμα μεταλοπρωτεάσες, και                        οι 

κυτταρικοί διαβιβαστές της φλεγμονής προσταγλανδίνη, Iντερλευκίνη-6 και TNF. 

Οι μηχανισμοί ελέγχου και η εξουδετέρωσης της περίσσιας των ελευθέρων ριζών απορρυθμίζονται  

κατά την φλεγμονώδη αντίδραση, προκαλώντας  οξειδωτικό stress και επηρεάζοντας έτσι την 

συνολική ομοιοστασία του οργανισμού.  

Υπάρχουν πολλά σκευάσματα με αντιφλεγμονώδη δράση. Διακρίνονται σε παλαιότερα τα οποία 

αναστέλλουν και τα δύο απαραίτητα για την σύνθεση των προσταγλανδινών ένζυμα cox-1  και cox-2  

και τα νεότερα, τους εκλεκτικούς αναστολείς του  cox-2,  μόνο, ενζύμου. . 

Όλα τα αντιφλεγμονώδη σκευάσματα, παλαιότερα και νεότερα, είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

ανεπιθύμητες δράσεις , κυρίως στο καρδιαγγειακό και στο πεπτικό σύστημα. Γι’ αυτό και συστήνεται 

να χορηγούνται στην χαμηλότερη  δυνατή δοσολογία και για μικρότερο δυνατόν διάστημα.  

Η χορήγηση αντι-οξειδωτικών αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα, στην ενίσχυση της άμυνας του 

οργανισμού έναντι των φλεγμονωδών αντιδράσεων και του οξειδωτικού stress. Συνιστάται, όμως,  



να λαμβάνονται μέσω της διατροφής και από φυσικές πηγές  και όχι συνθετικά συμπληρώματα, καθ’ 

όσον υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπερβολή σε συνδυασμούς και δοσολογία μπορεί να είναι τοξικές. 

 

                                                                                                              


