
Δήλωση:

• Η παρουσίαση στοχεύει                                                                             
σε αποκλειστικά εκπαιδευτικούς σκοπούς
και δεν αντικαθιστά την ανεξάρτητη επιστημονική κρίση. 

• Οι δηλώσεις και οι απόψεις  εκφράζουν                                            
τον ομιλητή,   την εμπειρία  του                                                                         
και την προσωπική θεώρηση της βιβλιογραφίας. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ

• Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ                                                       
ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ

Ανάλογα με το είδος του βλαπτικού παράγοντα 
ο επιθετικός προσδιορισμός της φλεγμονής: 

Μικροβιακή,   χημική,   αλλεργική κλπ.

Οξεία Χρόνια



Αντίδραση οξείας φάσης (APR)

Η  άμεση,  μη ειδική αντίδραση του οργανισμού                                                    
σε διάφορα βλαπτικά αίτια                                                                                                  

με ενεργοποίηση μηχανισμών 
του ανοσοποιητικού συστήματος 

προκειμένου  να αδρανοποιήσει το φλεγμονώδες αίτιο                                                   
και να προάγει την ιστική επούλωση και 

αποκατάσταση.                                   

(Baumann και Gauldie 1994). 

Η φλεγμονή  άλλαξε όνομα την  10ετία του ΄90 :



Κλινικές εκδηλώσεις

• Συστηματικές:                                                                            
Κακουχία, πυρετός, εξανθήματα

• Τοπικές :                                                                              
Οίδημα, θερμότητα, ερυθρότητα, πόνος



Από την μεγάλη εικόνα…………. στην μικρή εικόνα



Η βιολογία της φλεγμονής

• Πολύπλοκη διαδικασία του ανοσοποιητικού συστήματος 

• Εμπλέκονται πολλά κύτταρα ( μακροφάγα,λευκοκύτταρα)  και          
πολλές ουσίες  (κυτταροκίνες,  ενζυμα, προσκολλητικά μόρια) 
με  συγκεκριμένες βιολογικές δράσεις. 

• Οι ουσίες αυτές  ενεργοποιούν άλλα κύτταρα                                     
για την παραγωγή άλλων ουσιών                                                                            
με τελικό στόχο την εξουδετέρωση του βλαπτικού παράγοντα.

• Ετερόλογες πρωτεϊνες προκαλούν την δημιουργία 
ανοσοσυμπλεγμάτων ή  την ενεργοποίηση των  Τ κυττάρων. 



•Η φλεγμονή αναγνωρίζεται ως το υπόστρωμα χρόνιων νόσων: 

Ασθμα,  ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
νόσος του Crohn διαβήτης,
κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, 

καρδιακές παθήσεις.

•Επίσης υπάρχουν ενδείξεις, ότι η χρόνια φλεγμονή  ενοχοποιείται                
για την μετάβαση από το προ-καρκινικό στάδιο στην πλήρη νόσο

Η βιολογία της φλεγμονής



Η οστεοαρθρίτιδα,                                    
ως τυπικό παράδειγμα 

φλεγμονώδους αντίδρασης       
σε χρόνιο νόσημα.



Αρθρικός υμένας Αρθρικός χόνδρος
Αρθρικό υγρό

Οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις,                                                                                          
που  εξελίσσονται   μέσα στο αρθρικό περιβάλλον.
Μπορεί να είναι εκκινούν από τον αρθρικό υμένα                                                             

ή από τον αρθρικό χόνδρο.

Η κύρια αιτία των συμπτωμάτων.



Οστεοαρθρίτιδα

• ΟΣΤΕΟΑΡΘΙΤΙΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ       
ΦΛΕΓΜΟΝΗ

και
• ΦΛΕΓΜΟΝΗ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ                      

ΠΟΝΟΣ,     ΚΑΨΙΜΟ,      ΠΡΗΞΙΜΟ

Χρόνιο Νόσημα,    που εξελίσσεται κατά  ώσεις



Βασικοί φλεγμονώδεις παράγοντες στην ΟΑ

• Ελεύθερες Ρίζες
• Ενζυμα (Μεταλοπρωτεάσες)

• Κυτταρικοί διαβιβαστές



Ελεύθερες Ρίζες

• Ένα άτομο ή μόριο με ένα ή περισσότερα ασύζευκτα
ηλεκτρόνια λέγεται ελεύθερη ρίζα και συμμετέχει                
σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής με γειτονικά μόρια.

• Οι ελεύθερες ρίζες  του οργανισμού μας                                 
είναι συνήθως μοριακά είδη                                                           
με κέντρο το οξυγόνο και το άζωτο
και δημιουργούνται                                                                
είτε από φυσιολογικές διαδικασίες του,                          
είτε από εξωτερικά ερεθίσματα.

ενδογενής

Μαθήματα χημείας

Εξωγενής  σχηματισμός



Ενδογενής παραγωγή ελευθέρων ριζών:

• α)  Παραγωγή ελευθέρων ριζών υπεροξειδίου, ως παραπροϊόν ή «χημικό ατύχημα» 
κατά τη λειτουργία της αναπνευστικής αλυσίδας των μιτοχονδρίων των κυττάρων. 

• (β) Από την φυσιολογική δράση οξειδωτικών ενζύμων όπως, οι λιποξυγονάσες, οι 
κυκλοοξυγονάσες, οι υπεροξειδάσες και οι αφυδρογονάσες κατά την οποία 
παράγονται ελεύθερες ρίζες ως παραπροϊόντα των ενζυμικών αντιδράσεων

• (γ)  Παραγωγή ελευθέρων ριζών υδροξυλίου, οι οποίες είναι και οι πλέον 
δραστικές, με χημικές αντιδράσεις παρουσία μεταλλικών ιόντων. 

Παραγωγή ελευθέρων ριζών ως μέρος της λειτουργίας                                                 
του ανοσοποιητικού συστήματος.                                                                           
( π.χ. εξουδετέρωση βακτηρίων). 

Σε απορύθμιση του συστήματος (αυτό-άνοσες ασθένειες),                       
παράγονται ελεύθερες ρίζες,                                                                             

που βλάπτουν τα ίδια μας τα κύτταρα.



Οξειδωτικό Stress - Ελεύθερες ρίζες
• Η απορύθμιση της παραγωγής και δέσμευσης  

των ελευθέρων ριζών προκαλεί                                    
τοπικό ή συστηματικό,                                               

οξύ ή χρόνιο                                                                     
οξειδωτικό Stress.

• Η Αύξηση των ελευθέρων ριζών                              
επάγει φλεγμονώδεις αντιδράσεις.

• Η εξισορρόπιση,  και τελικά  διατήρηση χαμηλών 
επιπέδων ελευθέρων ριζών  είναι σημαντική                      

στην ομοιοστασία των ιστών.



Ενζυμα

• MMPs (Matrix metallo proteases) - Κολλαγενάση -3
Οι Μεταλλοπρωτεάσες (ΜΠ) της διάμεσης ουσίας 
συντίθενται από το χονδροκύτταρο σε αδρανή μορφή.

Ενεργοποίηση: από το σύστημα πλασμινογόνου – πλασμίνης
Αδρανοποίηση: από ιστικούς αναστολείς ΜΠ (ΤΙΜΡs.)                                                                                     

Όταν ανατραπεί η ισορροπία                       
μεταξύ ενεργών ενζύμων και αναστολέων        

τότε επικρατεί η καταβολική φάση,                          
με έντονη αποδόμηση κολλαγόνου.                                  

Εκφύλιση  και καταστροφή της μεσοκυττάριας 
ουσίας



Κυτταρικοί διαβιβαστές φλεγμονής

Προσταγλαδίνες, Ιντερλευκίνη -1, TNFa .              

Αρχικά παράγονται  από τον φλεγμένοντα αρθρ. υμένα  
και από τα μακροφάγα του αρθρικού υγρού. 

Σε επόμενη φάση και από τα χονδροκύτταρα.

• Δράση : Προάγουν την παραγωγή ελευθέρων ριζών, 
Ενεργοποιούν την καταβολικής Κολλαγενάσης.
Αδρανοποιούν την δράση του ευοδωτικού IGF-1

• Αποτέλεσμα :
Μειωμένη σύνθεση  Πρωτεογλυκανών και κολλαγόνου.



NSAIDs

IL-1b blockade

iNOS Inhibitors

MMP inhibitors



Καθορίζουν τα συμπτώματα 
αλλά και τους στόχους 

της φαρμακευτικής παρέμβασης.

Η φλεγμονώδης αντίδραση                                   
καθοριστική  στην σηματοδότηση 

των εξελίξεων.

Παθοφυσιολογία των αρθροπαθειών



• Ελεύθερες Ρίζες (;)
• Μεταλοπρωτεάσες (;)
• Κυτταρικοί διαβιβαστές φλεγμονής

Στόχοι 
θεραπευτικών  
παρεμβάσεων

Προσταγλανδίνες, Ιντερλευκίνη -1, TNFa.



Διαθέσιμα Φάρμακα

• Αναλγητικά
• Αντιφλεγμονώδη
• Βραδείας δράσης αντι-ΟΑ σκευάσματα
• Φάρμακα για ενδαρθρικές εγχύσεις



Γιατί  αντιφλεγμονώδη  στην Οστεοαρθρίτιδα ;

• Διότι η φλεγμονή,  
(υπάρχει σε κάθε στάδιο της Οστεοαρθρίτιδας)
είναι η κύρια αιτία του πόνου. 

• Αν θέλουμε να μειώσουμε τον πόνο 
πρέπει να  ελέγξουμε την φλεγμονή.

Δεν υπάρχει θεραπευτική αγωγή - μόνο συμπτωματική αντιμετώπιση



Σωστή
Πληροφόρηση

Διατήρηση 
μυϊκού 

συστήματος

Απώλεια βάρους

Συνολική θεραπευτική προσέγγιση

Φυσικοθεραπευτικά
μέσα

Φάρμακα

Βοηθήματα

Χειρουργικές επεμβάσεις



Φαρμακευτική αγωγή στην ΟΑ



Η παρακεταμόλη είναι ασθενής αναστολέας της βιοσύνθεσης 
των προσταγλανδινών στο ΚΝΣ

Αναλγητικά

* Acetaminophen [not to exceed 4 grams per day]



Αντιφλεγμονώδη:
στεροειδή και μη



Κορτικοειδή (Prednisone, Triamcinolone): 

Μόνο σε ενδαρθρική έγχυση στην ΟΑ 



Λίγη…  Ιστορία
• Ασπιρίνη, το πρώτο αντιφλεγμονώδες
• - Ιπποκράτης (460-370) , Ως εκχύλισμα Φύλλων Ιτιάς
• - Η BAYER, το 1899,  σε  χάπι

• To 1971 o SIR JOHN VANE 
πήρε βραβείο NOBEL για την ανακάλυψη                                          
του  τρόπου δράσης των Αντιφλεγμονωδών φαρμάκων

• To 1989 o NEEDLEMAN 
ανακάλυψε την τελευταία γενιά των εκλεκτικών COX-2



Δράση:
• Αντιφλεγμονώδης
• Αναλγητική
• Αντιπυρετική

Δεν  έχουν όλα την ίδια δράση.



• Δεσμεύουν την  σύνθεση και απελευθέρωση    
των προσταγλανδινών, 

(βασικοί μεσολαβητές της φλεγμονώδους αντίδρασης).                                                    

Μη Στεροειδη Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (μΣΑΦ)

μέσω  Αναστολής  της δράσης ενζύμων 
απαραίτητων στην σύνθεση της προσταγλανδίνης

Cyclo-oxygenase 1 (Cox 1 )
Για τις «καλές»  και «κακές» προσταγλανδίνες

Cyclo-oxygenase 2 (Cox 2)
Για τις «κακές» προσταγλανδίνες



•Τα περισσότερα μΣΑΦ αναστέλλουν κυρίως την COX-1                                         
(και λιγότερο την COX-2.)

•Ορισμένα, αναστέλλουν τόσο την COX-1 όσο και την COX-2       
( μελοξικάμη,  νιμεσουλίδη,  δικλοφαινάκη,  ναπροξένη). 

•Μερικά είναι εκλεκτικοί αναστολείς της COX-2.
Εtoricoxib (ARCOXIA)Celecoxibe,(Celebrex Rofecoxibe (Vioxx)

Κατηγορίες  μΣΑΦ

Εμφάνιση γαστρεντερικών 
παρενεργειών                           

όταν συγχορηγείται με 
ακετυλοσαλικυλικό οξύ                       

(ακόμα και σε χαμηλές δόσεις).

• Ιδια φαρμακευτική δράση 
• Κοινές παρενέργειες                                                         
από το καρδιαγγειακό σύστημα.

• Ηπιότερες παρενέργειες                                                       
από το γαστρεντερικό σύστημα. 



Σκευάσματα, που ανήκουν στην κατηγορία των μΣΑΦ

Περισσότερα από 30 διαφορετικά σκευάσματα παλαιότερα και νέα.



Παρενέργειες από τα μΣΑΦ

Πεπτικό σύστημα:                                                                                           
Αιμορραγίες, έλκος,  οισοφαγίτιδα, (χρόνια αναιμία)

Καρδια-αγγειακό:                                                                                                               
Υπέρταση , έμφραγμα, θρομβο-εμβολικά επεισόδια

Νεφρά:  Νεφρική ανεπάρκεια, νεφρική υπέρταση
Αίμα:     Απλαστικές αναιμίες.

Αυξάνουν την δράση άλλων φαρμάκων :  Αντιπηκτικά  



Πλεονεκτήματα και  μειονεκτήματα των ΜΣΑΦ

• Έχουν  ταχεία έναρξη δράσης 

•Περιορίζουν                                     
τα οξέα συμπτώματα 

της εγκατεστημένης φλεγμονής

• Η διακοπή ακολουθείται από έξαρση 
των συμπτωμάτων της φλεγμονής

• Δεν μεταβάλλεται η πορεία εξέλιξης της ΟΑ
• Σοβαρές παρενέργειες



Osteoarthritis in Europe: 
impact on health status, work productivity and                                                                        
use of pharmacotherapies in five European countries
1.Sarah R. Kingsbury1, Hillary J. Gross2, Gina Isherwood2,3 and Philip G. Conaghan1 28 November 2013 

NSAIDs were the most commonly used medication. 

The use of prescription medication for OA was reported by 46.9% of pts, 

over-the-counter (OTC) medication by 26.5%, 

Objectives.
The aims of this study were to examine how people with OA
use pharmacotherapies across five large European countries .

http://rheumatology.oxfordjournals.org/search?author1=Sarah+R.+Kingsbury&sortspec=date&submit=Submit
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/53/5/937.abstract
http://rheumatology.oxfordjournals.org/search?author1=Hillary+J.+Gross&sortspec=date&submit=Submit
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/53/5/937.abstract
http://rheumatology.oxfordjournals.org/search?author1=Gina+Isherwood&sortspec=date&submit=Submit
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/53/5/937.abstract
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/53/5/937.abstract
http://rheumatology.oxfordjournals.org/search?author1=Philip+G.+Conaghan&sortspec=date&submit=Submit
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/53/5/937.abstract


Χρήση ΜΣΑΦ: Τρέχουσες θεραπευτικές  οδηγίες

• Τα ΜΣΑΦ πρέπει να χρησιμοποιούνται                                                                                           
στη χαμηλότερη δυνατή αποτελεσματική δόση1-3

• Πρέπει να αποφεύγεται η μακροχρόνια χρήση1,4

• Τα ΜΣΑΦ πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή                          
σε ασθενείς   με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο1,2,4-7

▫ Επί αυξημένου γαστρεντερικού κινδύνου και                                                                                    
σε  όσους λαμβάνουν ασπιρίνη για καρδιαγγειακή προφύλαξη                                                                     
συγχορήγηση γαστροπροστασίας. 

1Zhang et al 2008; 2Desai et al 2008 (ACR); 
3Zhang et al 2005; 4NICE 2008; 5Lanza et al 2009;

6Bhatt et al 2008; 7Antman et al 2007 

Presenter
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Στις περιπτώσεις που η μονοθεραπεία με ακεταμινοφαίνη παρέχει ανεπαρκή αναλγησία, συνιστάται η χορήγηση ΜΣΑΦ. Ωστόσο, εξαιτίας των συσχετιζόμενων κινδύνων γαστροτοξικότητας και καρδιοτοξικότητας, υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις αναφορικά με τη χρήση τους:Τα ΜΣΑΦ πρέπει να χορηγούνται στη χαμηλότερη δυνατή αποτελεσματική δόση και πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η μακροχρόνια χρήση1-4Οι συστάσεις για ασθενείς με αυξημένο γαστρεντερικό κίνδυνο διαφέρουν ανάμεσα στις κατευθυντήριες οδηγίεςΟι κατευθυντήριες οδηγίες των OARSI και ACR συστήνουν τη χορήγηση COX-2 αναστολέων εναλλακτικά στη χορήγηση μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ, ή τη συγχορήγηση γαστροπροστασίας με έναν PPI ή μισοπροστόλη1,2Οι κατευθυντήριες οδηγίες του EULAR συστήνουν επίσης ταυτόχρονη θεραπεία με διπλή δόση H2RA3Οι κατευθυντήριες οδηγίες του NICE αναφέρουν ότι οι PPI πρέπει να συγχορηγούνται πάντοτε με ΜΣΑΦ και COX-2 αναστολείς4Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Κολεγίου Γαστρεντερολογίας συνιστούν ότι οι ασθενείς με μέτριο γαστρεντερικό κίνδυνο μπορούν να λαμβάνουν ΜΣΑΦ + PPI ή μισοπροστόλη, και οι ασθενείς με υψηλό γαστρεντερικό κίνδυνο πρέπει να λαμβάνουν COX-2 αναστολέα + PPI ή μισοπροστόλη.5Τα ΜΣΑΦ πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και σε ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη για καρδιαγγειακή προφύλαξη.1,2,4-7ΠηγέςZhang et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage 2008; 16: 137-162.Desai et al. Recommendations for use of selective and nonselective nonsteroidal anti-inflammatory drugs: An American College of Rheumatology white paper. Arthritis Rheum 2008; 59: 1058-1073.Zhang et al. EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis: report of a task force of EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2005; 64: 669-681.National Institute for Health and Clinical Excellence. The care and management of osteoarthritis in adults. Available at: http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG59NICEguideline.pdf. Accessed September 12, 2008.Lanza et al. Guidelines for prevention of NSAID-related ulcer complications. Am J Gastroenterol 2009; 104(3): 728-738.Bhatt et al. ACCF/ACG/AHA 2008 Expert Consensus Document on Reducing the Gastrointestinal Risks of Antiplatelet Therapy and NSAID Use. A Report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. Circulation 2008; 118(18): 1894-1909.Antman et al. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs. Circulation 2007; 115: 1634-1642.



1. Αντιφλεγμονώδης δράση
(Δεν αναστέλλουν την σύνθεση προσταγλανδινών,                                                                 
δεσμεύουν ελεύθερες ρίζες  και μειώνουν την παραγωγή  IL – 1)

2. Ευοδώνουν την βιο-σύνθεση των πρωτεογλυκανών

3.  Αναστέλλουν την δράση καταβολικών ενζύμων

4. Τροποποιούν  (Πιθανώς)  την νόσο.
Piperno et al. Osteoarthritis and Cartilage, 2000; 8, 207-212

Δράση

Αντι- οστεοαρθριτικά φάρμακα βραδείας δράσης
Symptomatic Slow Acting Drugs in OA

Θειική γλυκοζαμίνη
Θειική χονδροϊτίνη

Διασερεΐνη



Engstrom-Laurent A. J Intern Med 1997;242:57-60:1997  ( - )

Lohmander LS et al. Ann Rheum Dis1996;55:424-431.    ( + )

Lussier A, et al. J Rheumatol 1996;23:1579-1585. (+/-)

Dagenais S. Issues Emerg Health Technol 2007;98:1-4      (+/-)

Αμφίβολος μηχανισμός δράσης

Υαλουρονικό οξύ

Δέσμευση πρωτεογλυκανών                                                                                         

και σταθεροποίηση των δομών του χόνδρου.

Λιπαντικές ιδότητες με αύξηση της ιξωδοελαστικότητας 
.                                



Συμπληρώματα - Αντιοξειδωτικά



ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ 
Ή ΠΩΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΔΕΟ) 
ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ. 

Αντιοξειδωτικά :
Κάθε ουσία , που βρίσκεται σε μικρές συγκεντρώσεις 

στο υπό οξείδωση υπόστρωμα 
και   η οποία καθυστερεί σημαντικά ή αποτρέπει 

την οξείδωση του υποστρώματος αυτού. 

Τα  αντιοξειδωτικά  λειτουργούν με τους εξής τρόπους: 
- Παρεμποδίζουν τη δημιουργία ΔΕΟ, 

- Σταματούν τον πολλαπλασιασμό των ελεύθερων ριζών.                                                       
- Δρουν  συνεργικά με άλλα αντιοξειδωτικά                                                                                

(π.χ. Η βιταμίνης C να συμβάλλει στη διατήρηση της αντιοξειδωτικής της τοκοφερόλης.)            



Ενδογενή  (ρυθμιστικά ) Αντι-οξειδωτικά : •

• Μεγάλου Μοριακού Βάρους :
- Ενζυμα (πχ δισμουτάση του υπεροξειδίου, η καταλάση, η υπεροξειδάση της 
γλουταθειόνης, 

τα οποία ελαπώνουν τη δημιουργία ΔΕΟ μέσω της απομάκρυνσης δυνητικών οξειδωτικών                                                                
ή μετατρέποντας ΔΕΟ σε σχετικά σταθερές χημικές ενώσεις.
- Πρωτεΐνες του πλάσματος  (αλβουμίνη,  σερουλοπλασμίνη, τρανσφερίνη κα.α.),                                                                                                                          

οι οποίες δεσμεύουν μεταλλικά ιόντα και περιορίζουν τη δημιουργία ελεύθερων ριζών. 

• Μικρού Mοριακού Βάρους :
- Λιποδιαλυτά αντιοξει-δωτικά ( τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε),  καροτενοει-δή,  

χολερυθρίνη, και πολυφαινόλες
- Υδατοδιαλυτά μόρια,    ( Ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C),  το ουρικό οξύ και ορισμένες 

πολυφαινόλες).  

• Λιποδιαλυτές και υδατοδιαλυτές φυτικές ενώσεις 
Τοκοφερόλη,   ß-καροτένιο,   λυκο-πένιο
βιταμίνη   C,  και   διάφορες πολυφαινόλες (φλαβονοειδή και άλλες ενώσεις). 

Τα Αντι-οξειδωτικά  των τροφών: 

Συμπληρώματα  (σκευάσματα)



Τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Η κατανάλωση τροφών με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη
είναι επωφελής για την υγεία μας και έχει αντιφλεγμονώδη δράση.

Ο γλυκαιμικός δείκτης των τροφών καθορίζεται                                                                                        
από την ταχύτητα που ανεβάζουν το  ζάχαρο στο αίμα 

Τέτοιες τροφές είναι:

τα μήλα, τα πράσινα λαχανικά, οι σπόροι, τα μούρα 
το λάδι ελιάς,

τα ψάρια, τα βιολογικά αυγά,
τα κρίθινα παξιμάδια.
οι ωμοί ξηροί καρποί,



....και μια συμβουλή για vegetarians
Ενίσχυση της  φυτικής διατροφής 

και αναπλήρωση των ζωικών πρωτεϊνών και λιπών
με Spirulina

Εχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά αντι-οξειδωτικά                                                                                                        
(ß-καροτένιο,  βιταμίνη Β12 , οργανικό σίδηρο.

βιταμίνες Β1, Β2, Β3, Β6 και βιταμίνη Ε τοκοφερόλη).
αλλά  είναι και  πλούσια  σε πρωτείνες

παρέχει τα 8 απαραίτητα αμινοξέα και 10 από τα 12 μη 
απαραίτητα,                                                                                                              

περιέχει 5% λιπαρά, χωρίς καθόλου χοληστερόλη,                                                                                                 
με τη μορφή των απαραίτητων για την υγεία ω-6 λιπαρών οξέων 

(λινολεϊκού οξέος και γ-λινολενικού οξέος). 

. 



• Ενημερωτικό υλικό  φαρμάκου 
• Υποκειμενική  (Ιατρών –ασθενών)
• Τεκμηριωμένες μελέτες και συστάσεις.

Αξιολόγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων



Level of evidence
(επίπεδο αξιοπιστίας)

I. Randomized control trials
II.Non-randomized control 

trials
III.Observational with 

controls
IV.Observational  without 

controls
V. Expert opinions reviews

Grades of recommendation
(βαθμός σύστασης)

A. Good evidence – Level I
B. Fair evidence – Level II-III
C. Poor evidence – Level IV-VI. Insufficient/conflicting 

evidence

Strong ,   Moderate
Inconclusive, Limited
Consensus

(ισχύς μελέτης)

•High strength,
•Moderate strength,
•Poor strength

Μελέτες

Συστάσεις



RECOMMENDATION : INCONCLUSIVE

Unable to recommend for or against the use
of acetaminophen, opioids or pain patches

for patients with symptomatic OA

Acetaminophen 
downgraded from level B (moderate) to level (inconclusive)
since the daily dose changed from 4000mg to 3000mg (FDA)

Δοσο-εξαρτώμενη σύσταση

Παρακεταμόλη



Recommendation :

We recommend 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(oral or topical) or Tramadol
for patients with symptomatic osteoarthritis of the knee

Strength of Recommendation: Strong . 

Μη Στεροειδη Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (μΣΑΦ)



RECOMMENDATION : INCONCLUSIVE (μη καταληκτική)
Unable to recommend 

for or against the use of intra-articular corticosteroids 
for patients with symptomatic knee OA

Ενδαρθρική έγχυση Κορτικοειδών



No evidence of clinically important outcomes

The strength of recommendation is based on lack of efficacy,                                 
not on potential harm

Level of Evidence: I
Grade of Recommendation: A STRONG

Recommendation :

We not recommend glucosamine and/or chondroitin sulfate 
for patients with symptomatic OA of the knee.

Symptomatic benefit of chondroitin is minimal or nonexistent 

Glucosamine and chondroitin sulfate 



Can Diacerein Act as a Disease-Modifier for Osteoarthritis?

Diacerein for Osteoarthritis. Fidelix TSA et al. Cochrane 

Review. January 25, 2006.

Δοσολογία : 50 mg Χ 2/ ημ. 

Περιλαμβάνει 7 κλινικές μελέτες    (2.069 ασθ.)

At this time, there is no definitive evidence
that diacerein produces significant results 
as a disease-modifying drug for ΟΑ. 

Μετα-ανάλυση



RECOMMENDATION :   STRONG

Cannot recommend using hyaluronic acid                                                                
for patients with symptomatic knee OA

14 studies:  3 high-strength + 11 moderate-strength

The strength of recommendation was based 
on lack of efficacy,                                    

not on potential harm.

Υαλουρονικά



RECOMMENDATION :  INCONCLUSIVE
Cannot recommend neutraceuticals

for patients with symptomatic knee OA

Omega-3
Gelatine
Vitamin d
Antioxidants
Coenzyme Q10
Ginger extracts
Gubitong

Νο Improvement in pain 
using WOMAC

Συμπληρώματα - Αντιοξειδωτικά



Προσοχή στην λήψη αντι- οξειδωτικων !
• Τα αντι-οξειδωτικα απαραίτητα συστατικά για τη διατήρηση της υγείας, 

• Ελλειμμα τεκμηρίωσης για την ασφάλεια                                                                                               
στην λήψη προσθέτων αντι-οξειδωτικών. 

• Μεγάλες ποσότητες και για μεγάλα χρονικά διαστήματα                                                                         
πιθανόν να έχουν τοξική  δράση  .*

• Είναι ασφαλέστερο να τα λαμβάνουμε από φυσικές πηγές διατροφής                                   
(κυρίως από φρούτα, λαχανικά, δημητριακά και  ελαιόλαδο ).   

Μεσογειακή Δίαιτα

* Το πείραμα της Φιλανδίας :
Χορήγηση  σε χιλιάδες εθελοντές, για αρκετά χρόνια  ß-καρoτένιου μαζί με βιταμίνη Ε  ή  βιταμίνη Α  
δεν μείωσε, όπως αναμενόταν, αντίθετα αύξησε το ποσοστό  Ca πνεύμονα μεταξύ των εθελοντών.  

N. Engl. J. Med, 330 (1994), 

* Πρόσφατη μελέτη  έδειξε  ότι η βιταμίνη C μπορεί να προκαλέσει in vitro διάσπαση  ορισμένων λιπιδίων 
και δημιουργία τοξικών ενώσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβες στο DNA των κυττάρων.

Science, 292 (2001), 



Η τεκμηριωμένη Ιατρική 
………..και τα προβλήματά της.
• Πίεση από ασθενείς και γιατρούς                                     

για αποτελέσματα που δεν επιβεβαιώνονται         
από τις μελέτες.

(from the evidence based medicine to real life medicine)

• Προσμέτρηση θετικών αποτελεσμάτων  
εικονικού φαρμάκου  (placebo) ????



Some Placebos More Effective Than Others in Osteoarthritis
Dr. Raveendhara R. Bannuru, from Tufts Medical Center, Boston July 28, 2015

Intra-articular placebo and topical placebo
had significantly greater effects

than oral placebo,
with the effect size of oral placebo 

being comparable
to that of acetaminophen.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Η φλεγμονή αποτελεί                                                                                           

έναν από τους βασικότερους     βιολογικούς μηχανισμούς                                                                       
προειδοποίησης, άμυνας, καταστολής και αποκατάστασης.

Φλεγμονή – αντίδραση οξείας φάσης – οξειδωτικό Stress
βρίσκονται σε παράλληλη συσχέτιση.

Η  κλασική αντιφλεγμονώδης αγωγή αποδίδει,                                                                             
έχει όμως υψηλό τίμημα συνεπειών από παρενέργειες.

Τα αντι-οξειδωτικά είναι 
πολύτιμα στην προάσπιση και καταστολή της φλεγμονής,             

αλλά ασφαλή μέσω της διατροφής.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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