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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμυερόντων στην παρούσα ομιλία 



Οζηεναξζξίηηδα 

● Η Οζηεναξζξίηηδα είλαη κία ρξφληα λφζνο ησλ αξζξψζεσλ, 

κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πξννδεπηηθή εθθχιηζε θαη 

απνδφκεζε ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ 

● Απηφ ζπλεπάγεηαη δπζθακςία, πφλν θαη δπζρέξεηα θίλεζεο 

 

 

 

Haq I, Murphy E, Dacre J. Osteoarthritis, 2003, 79:377–383 



Οζηεναξζξίηηδα 

● Δίλαη ε ζπρλφηεξε αξζξνπάζεηα 

● πρλφηεξε εληφπηζε ζε γφλαην θαη ηζρίν, 

αιιά θαη άθξα ρείξα, , ιηγφηεξν ζπρλή 

ζε αγθψλα, ΠΥΚ, ΠΓΚ 

● 10-25% αηφκσλ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ 

παξνπζηάδνπλ ΟΑ γφλαηνο-ηζρίνπ, εθ ησλ 

νπνίσλ ην 11% εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα 

● Αθηηλνινγηθά επξήκαηα ΟΑ είλαη νξαηά 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ειηθίαο 

κεγαιχηεξεο ησλ 75 (80%) 

● Μείδνλα επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο 



Οζηεναξζξίηηδα 

● Δπηβαξπληηθνί παξάγνληεο: 

– Ηιηθία 

– Κιεξνλνκηθφηεηα (35-

60%)(δπζπιαζία, ζχλδξνκν 

ππεξεπιπγηζίαο) 

– Μεραληθή θαηαπφλεζε 

(πξσηαζιεηηζκφο, επάγγεικα) 

– Παρπζαξθία, κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν, ελδνθξηλνινγηθέο 

παζήζεηο 

– Φιεγκνλψδεο αξζξνπάζεηα 

(ξεπκαηνπάζεηεο, ζεπηηθή 

αξζξίηηδα) 

 

 



Οζηεναξζξίηηδα 

● Φχιν 

– <50 εηψλ ζπρλφηεξε ζηνπο άλδξεο 

– >65 εηψλ ζπρλφηεξε ζηηο γπλαίθεο 

– ηηο γπλαίθεο πην γεληθεπκέλε παξνπζία    

(πεξηζζφηεξεο αξζξψζεηο θαη' άηνκν) 



Οζηεναξζξίηηδα 

● Κιηληθή εηθφλα 

– Πόνος 

– Γπζθακςία 

– Γηφγθσζε 

– Παξακφξθσζε 

– Γηαηαξαρή  ηεο  ιεηηνπξγηθφηεηαο 

 

● Γηαιείπνληαο  ραξαθηήξαο  κε πεξηφδνπο χθεζεο 

● Πξννδεπηηθή επηδείλσζε 



Πφλνο 

● Δίλαη ην θχξην ζχκπησκα 

● Μπνξεί λα είλαη εληνπηζκέλνο, αιιά ζπρλά δηαρέεηαη ή 

αληαλαθιά (ηζρίν ζην γφλαην) 

● Αξρηθά ήπηνο. Δληείλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

● Αξρηθά πθίεηαη κε ηελ αλάπαπζε, αξγφηεξα εκκέλεη, ζε 

πξνρσξεκέλε ΟΑ θαη ηε λχρηα 

● Μηθηά ραξαθηεξηζηηθά αιγναηζζεηηθνχ, θιεγκνλψδνπο 

θαη λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ 



πζηάζεηο 

 



πζηάζεηο 

● Οκνθσλία: 

– Η κε-θαξκαθεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε ηε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία 

– Η αληηκεηψπηζε ηνπ ΟΑ πφλνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηα δχν 



Με θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ΟΑ 

πφλνπ 

● Δλεκέξσζε/εθπαίδεπζε 

● Μπτθή ελδπλάκσζε 

● Αεξνβηθή γπκλαζηηθή 

● Κνιχκπη 

● Θεξκά επηζέκαηα 

● Υξήζε βνεζεκάησλ (πρ. Βαθηεξία) 

● Φπζηθνζεξαπεία 

● Φπρνινγηθή ππνζηήξημε 



 

Φαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε 

ηνπ νζηεναξζξηηηθνχ πφλνπ 



Παξαθεηακφιε 

Παξαθεηακφιε = Αθεηακηλνθαίλε 

Αλαθαιχθζεθε ην 1877 

ηελ αγνξά απφ ην 1955 (Tylenol) 

Παπζίπνλε θαη αληηππξεηηθή δξάζε, ήπηα αληηθιεγκνλψδε δξάζε 

Σν απνηέιεζκα εθδειψλεηαη 20-30 ιεπηά κεηά ηε ιήςε  θαη  

δηαξθεί  γηα  3  ψξεο 

Γνζνινγία: 1g εθάπαμ, έσο 4g/24h 



Παξαθεηακφιε 

● Οδνί ρνξήγεζεο: 

– απφ ηνπ ζηφκαηνο βηνδηαζεζηκφηεηα 60-98% 

– Απφ ην νξζφ βηνδηαζεζηκφηεηα 30-40% 

– Δλδνθιεβίσο 

● Μφλε (Depon, Panadol, Apotel, Tylenol) ή ζε ζπλδηαζκφ 

(Zaldiar, Lonarid-N) 



Παξαθεηακνιε 

● Μεραληζκφο Γξάζεο 

– Γελ εηλαη κέρξη ζήκεξα μεθάζαξνο 

– Φαίλεηαη λα έρεη παξφκνηα δξάζε κε απηήλ ησλ COX-2 

αλαζηνιέσλ 

– Πηζαλφο κεραληζκφο ηεο δξάζεο ηεο είλαη ε αλαζηνιή ελφο 

ηζνελδχκνπ  ηεο ζπλζεηάζεο ησλ  πξνζηαγιαλδηλψλ  ηνπ  

θεληξηθφπ  λεπξηθνχ  ζπζηήκαηνο (COX-3) 

– Απηφ πνπ είλαη θνηλψο απνδεθηφ είλαη φηη παξεκβαίλεη ζηε 

κεηαηξνπή ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο ζε πξνζηαγιαλδίλε PGG2 



Παξαθεηακφιε 

● Πξψηε επηινγή ζηηο 

ζπζηάζεηο ησλ 

EULAR & ACR 

 



ΜΑΦ 

● Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 (ηλδνκεζαθίλε) 

● Σν 2000 νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο COX-2 

● ήκεξα ππάξρνπλ ζηελ αγνξά πάλσ απφ 30 πξσηφηππεο 

νπζίεο 

● Γξάζε 

– Αλαιγεηηθή 

– Αληηθιεγκνλψδεο 

– Αληηππξεηηθή 



ΜΑΦ 

● Απνξξνθψληαη ηαρέσο απφ ηνλ ζηφκαρν θαη ηνλ εληεξηθφ 

βιελλνγφλν 80-90% 

● Οη ηξνθέο θαζπζηεξνχλ ηελ απνξξφθεζε 

● πλδένληαη κε ιεπθσκαηίλεο 95% 

● Κπξίσο κεηαβνιίδνληαη ζην ήπαξ 

● Απνβάιινληαη απφ ηα νχξα θαη ηε ρνιή 

● Οδνί ρνξήγεζεο : ζηφκα, νξζφ, παξεληεξηθά 



ΜΑΦ 

● πξνθαινχλ αλαζηνιή 

ηεο βηνζχλζεζεο ησλ 

πξνζηαγιαλδηλψλ, ηελ 

νπνία αζθνχλ κέζσ 

αλαζηνιήο ηεο COX 

 



ΜΑΦ 

● EULAR, ACR:  NSAIDs, at the lowest effective dose, should be added or 

substituted in patients who respond inadequately to paracetamol. In patients 

with increased gastrointestinal risk, non-selective NSAIDs plus a 

gastroprotective agent, or a selective COX-2 inhibitor (coxib) should be used 

● Σα ΜΑΦ πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζηε κηθξφηεξε 

απνηειεζκαηηθή δφζε, ψο ζπγρνξήγεζε ή κνλνζεξαπεία 

ζε αζζελείο κε αλεπαξθή αληαπφθξηζε ζηελ 

παξαθεηακφιε. 

● ε αζζελείο κε γαζηξεληεξηθφ θίλδπλν, είηε λα δίδεηαη 

γαζηξνπξνζηαζία ή λα πξνηηκψληαη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο 

ηεο COX-2 

  



ΜΑΦ 

● Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the 

treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-

analysis 

Swiss National Science Foundation 2017 

● 8973 δεκνζηεχζεηο 

● 76 ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο 

● 58451 αζζελείο 

● χγθξηζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

νζηεναξζξηηηθνχ πφλνπ κεηαμχ παξαθεηακφιεο θαη δηαθφξσλ ΜΑΦ 

● αθήο ππεξνρή ησλ ΜΑΦ, αιιά αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

Lancet. 2017 Jul 8;390(10090):e21-e33 



Οπηνεηδή 

● ηελ ΟΑ ζηελ θαζ'εκέξαλ πξαθηηθή ζπλήζσο δχν 

εθπξφζσπνη: 

 

– θσδεΐλε 

– ηξακαδφιε 



Οπηνεηδή 

● Κσδεΐλε 

– Φπζηθφ νπηνεηδέο 

– αιθαινεηδέο (κνξθίλε) 

– Μνξθή: ζπλδηαδφκελε κε παξαθεηακφιε 

● Lonarid N (tabl 10mg, supp 20mg) 

● Lonalgal (tabl/supp 30mg) 

– Μέγηζηε εκεξήζηα δφζε: 80mg/24h 



Οπηνεηδή 

● Κσδεΐλε 

– Έλδεημε: κέηξηαο έληαζεο πφλνο 

– ΑΔ: δπζθνηιηφηεηα, θαηαζηνιή ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ηνπ 

βήρα, λαπηία, έκεηνο 

 

– Πξνζνρή: δε ζπλδηάδεηαη κε ληνπινμεηίλε (Cymbalta) 

● Μεηψλεηαη ηε δξάζε ηεο θσδεΐλεο 

● εξνηνληληθφ ζχλδξνκν (ππξεηνο, ηξφκνο, 

εθίδξσζε, δηαηαξαρέο ζπλείδεζεο, ζπαζκνί) 



Οπηνεηδή 

● Σξακαδφιε 

– Απφ ην 1977 

– Έρεη δηαθνξεηηθή ρεκηθή ζχζηαζε απφ ηα θιαζηθά 

νπηνεηδή, αιιά έρεη παξεκθεξή δξάζε, ζηνρεχνληαο 

ηνπο ίδηνπο ππνδνρείο (κ-νπηνεηδεηο ππνδνρείο θπξίσο) 

– Οδνί ρνξήγεζεο: φιεο 

– Μέγηζηε εκεξήζηα δφζε: 400mg/24h 

– Μνξθέο: κφλε (Tramal), ζπλδπαδφκελε κε 

παξαθεηακφιε (Zaldiar) ή κε δεμθεηνπξνθαίλε 

(Skudexa) 

 



Οπηνεηδή 

● Σξακαδφιε 

– Δλδείμεηο: νμχο ή ρξφληνο, κέηξηαο έσο ηζρπξήο έληαζεο 

πφλνο 

– ΑΔ: λαπηία, δάιε, ΓΔ, θεθαιαιγία, μεξνζηνκία, 

ζπαζκνί 

– Μηθξφηεξε αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή θαη δπζθνηιηφηεηα 

vs άιια νπηνεηδή 



Οπηνεηδή 

● EULAR: Opioid analgesics, with or without paracetamol, are useful 

alternatives in patients in whom NSAIDs,including COX-2 selective 

inhibitors (coxibs), are contraindicated, ineffective, and/or poorly 

tolerated 

● EULAR: Σα νπηνεηδή, κε ή ρσξίο παξαθεηακφιε, λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη  σο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία ησλ ΜΑΦ, 

φηαλ απηά αληελδείθλπληαη, είλαη αλαπνηειεζκαηηθά ή/θαη 

δελ είλαη θαιψο αλεθηά 

● ACR: πξνηείλεη κφλν ηελ ρξήζε ηξακαδφιεο. Σα νπηνεηδή 

ζπληζηψληαη ζε κέηξην έσο ηζρπξφ πφλν ζε αζζελείο πνπ 

ρξήδνπλ αξζξνπιαζηηθήο, αιιά είηε δελ ην επηζπκνχλ ή 

δελ επηηξέπεηαη λα ρεηξνπξγεζνχλ 



Κνξηηθνζηεξνεηδή 

● Μφλν σο ελδαξζξηθή έγρπζε, 

φρη ζπζηεκαηηθά 

● Πξσηε θνξα ζε ΟΑ ην 1958 

● Μεζπιπξεδληδνιφλε, 

ηξηακζηλνιφλε, βεηακεζαδφλε 

● Έλδεημε ζηελ ΟΑ: ζε 

θιεγκέλνπζεο αξζξψζεηο, κε 

ζπιινγή    

 

 



Κνξηηθνζηεξνεηδή 

● Άκεζε αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν, θαηαζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο, φρη ζπζηεκαηηθέο παξελέξγεηεο 

● Μηθξή δηάξθεηα ηνπ απνηειέζκαηνο (1-4 εβδνκάδεο) 

● ΑΔ: ξήμε ηέλνληα, έγρπζε ζηα καιαθά κφξηα, αηξνθία 

ππνδφξηνπ ηζηνχ, ηξαπκαηηζκφο ηνπ ρφλδξνπ, ζήςε 

● Ληγφηεξα πξνβιήκαηα κε θαζνδήγεζε ππφ ππέξερν 



Κνξηηθνζηεξνεηδή 

● χγθξηζε ελδναξζξηθψλ ζεξαπεηψλ: 

●  Κνξηηθνζηεξνεηδέο vs παινπξνληθφ 

– πνιιαπιέο δηαθνξεηηθέο κειέηεο θαη κεηααλαιχζεηο, κε 

δηάθνξα Κ θαη ζθεπάζκαηα παινπξνληθνχ νμένο 

– Σα θνξηηθνζηεξνεηδή ππεξέρνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πφλνπ θαηά ηηο πξψηεο 4 εβδνκάδεο, ην παινπξνληθφ 

γηα ηηο επφκελεο 5-13 εβδνκάδεο 

– Υσξίο ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζηηο ΑΔ 

 

 

● Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the 

knee.Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 



Σνπηθά επηζέκαηα 

● Καςατθίλε 

– Νεπξνηνμίλε πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ θφθθηλε 

θαπηεξή πηπεξηά (chili) 

– Μαθξφρξνλε δξάζε: 

κέρξη 3 κήλεο 

– ΑΔ: ηνπηθφο εξεζηζκφο, 

αίζζεκα θαχζνπ (40%) 

– 1/10 δελ ην αλέρνληαη 

 



Καςατθίλε 

● Σξφπνο δξάζεο: ηνρεχεη 

επηιεθηηθά ζηνλ ππνδνρέα 

TRPV1 ησλ πξνζαγσγψλ 

λεπξψλσλ ηχπνπ C, 

απειεπζεξψλνληαο ηελ νπζία P 

ζηε ζχλαςε, 

● Πιεκκπξίδεη ην λεπξηθφ θχηηαξν 

κε ηφληα Ca++ 

● πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία θαη 

αλαζηξέςηκε θαηαζηξνθή ησλ 

ηνπηθψλ λεπξηθψλ ηλψλ κε 

ζπλέπεηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε 

ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο 



Καςατθίλε 

● EULAR: ζε κνλναξζξηθή πξνζβνιή γφλαηνο θαη ζηελ άθξα 

ρείξα 

● ACR: κφλν ζηελ ΟΑ άθξαο ρείξαο 

● Γηα επξχηεξε ρξήζε: αλεπαξθή ηα ζηνηρεία απφ ηηο 

ππάξρνπζεο κειέηεο 

 

 

 

● Guedes, V., Castro, J. P., & Brito, I. (2018). Topical capsaicin for pain in 

osteoarthritis: A literature review. Reumatología Clínica, 14(1), 40–45 



Ληδνθαΐλε 

● Δπηζέκαηα 5% 

● Γξα αλαζηέιινληαο ηνπο δηαχινπο Να+ ζηα αηζζεηηθά 

λεχξα 

● Καιφ πξνθίι αζθαιείαο 

● Γελ ππάξρνπλ αμηφινγεο κειέηεο 

● Γελ αλαθέξεηαη ζε ζπζηάζεηο 



Σνπηθά ΜΑΦ 

● πρλφηεξα ρξεζηκνπνηείηαη ε δηθινθαηλάθε 

● Αζθαιέο: ην κέγηζην επίπεδν ηεο δηθινθαηλάθεο ζην αίκα κεηά 

ηελ ηνπηθή εθαξκνγή ηνπ PENNSAID, είλαη ρακειφ (50 θνξέο 

ρακειφηεξν απφ εθείλν πνπ επηηπγράλεηαη κε ρνξήγεζε 25  mg 

δηθινθαηλάθεο απφ ην ζηφκα) 

● Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνπηθσλ ΜΑΦ ζηνλ ΟΑ πφλν έρεη 

κειεηεζεί θαη απνδεηρζεί, κε βειηίσζε ησλ ζθνξ πφλνπ θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζπγθξηηηθά κε plasebo 

● Ληγφηεξν απνηειεζκαηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπζηεκαηηθά 

ΜΑΦ 

●  Lin J, et al. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of 

osteoarthritis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2004;329(7461):324 

● Baraf HS, et al. Safety and efficacy of topical diclofenac sodium gel for knee osteoarthritis in 

elderly and younger patients: pooled data from three randomized, double-blind, parallel-group, 

placebo-controlled, multicentre trials. Drugs Aging. 2011;28(1):27–40 



Σνπηθά ΜΑΦ 

● EULAR: 

Πξνηείλεηαη σο 1εο 

γξακκήο ζεξαπεία 

ζηελ ΟΑ άθξαο 

ρείξαο, ιφγσ 

πξνθίι αζθαιείαο 

● ACR: σο 

ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε ζηα 

ζπζεκαηηθά ΜΑΦ 

 



Βεινληζκφο 

● Υξεζηκνπνηείηαη ζεξαπεπηηθά ζηελ Άπσ Αλαηνιή ηνπιάρηζηνλ 

γηα 3000 έηε. 

● Μεραληζκφο δξάζεο: Ο κηθξνηξαπκαηηζκφο ηζηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (pressure points), δηαγείξεη πξνζαγσγέο 

κπτθέο ίλεο, ην ζήκα κεηαθέξεηαη θεληξηθά κε απνηέιεζκα ηελ 

απειεπζέξσζε ελδνξθηλψλ θαη κνλνακηλψλ (ζεξνηνλίλε θαη 

λνξεπηλεθξίλε), πνπ εκπνδίδνπλ ηα επψδπλα κελχκαηα. 

 



Βεινληζκφο 

● Απνηειεί κία ελαιιαθηηθή 

επηινγή ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πφλνπ ζηελ ΟΑ 

● ACR: έλδεημε ζην ρξφλην 

κεηξίαο έσο ζνβαξήο 

εληάζεσο πφλν ζε ΟΑ πνπ 

ρξήδεη αξζξνπιαζηηθήο, αιιά 

ν αζζελήο δε κπνξεί ή δελ 

επηζπκεί λα ρεηξνπξγεζεί 

● Eular θαη NICE: δελ ηνλ 

πξνηείλνπλ 

 



Βεινληζκφο 

● Τπάξρεη εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

βεινληζκνχ ζηνλ ΟΑ πφλν 

● 114 κειέηεο, αξθεηέο ηπραηνπνηεκέλεο, 9709 αζζελείο 

● Βεινληζκφο vs άιιεο κε θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο (TENS, laser, 

ζεξκά/ςπρξά επηζέκαηα, κπτθή ελδπλάκσζε, δίαηηα θιπ) 

● Απνηειεζκαηηθφο ν βεινληζκφο, αιια.. 

● Δηεξνγέλεηα, πεξηνξηζκνί ιφγσ κεζνδνινγίαο, ηζρπξή επίδξαζε ηνπ 

placebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osteoarthritis Cartilage. 2013 Sep; 21(9): 1290–1298 



Καλλαβηλνεηδή 

● πιένλ ησλ 60 ηχπσλ θαλλαβηλνεηδή 

                            - Γ9  ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε (Γ9  THC) 

                            - θαλλαβηδηφιε (CBD) 

● ελδνθαλλαβηλνεηδέο ζχζηεκα 

● νπζηψδεο ζχζηεκα νκνηφζηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ 

● ζπκκεηνρή ζε ζρεδφλ φινπο ηνπο θπζηνινγηθνχο 

κεραληζκνχο 

● ε νλνκαζία ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ελδνγελψλ ρεκηθψλ 

κνξίσλ, ε δξάζε ησλ νπνίσλ είλαη παξφκνηα κε απηήλ ηεο 

Γ9  ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιεο (Γ9  THC) θαη ηεο θαλλαβηδηφιεο 

(CBD) 

 



Καλλαβηλνεηδή 

● αλαιγεζία ζε λνζήκαηα κε ζπαζηηθφηεηα ζρεηηδφκελε κε πφλν (MS, ηξαχκα 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο) αλζεθηηθή ζε ζπκβαηηθή ζεξαπεία 

● αλαιγεζία ζε ρξφλην πφλν πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε θιαζηθέο ζεξαπείεο 

● αληηέκεζε ζε ρεκεηνζεξαπεία, αθηηλνζεξαπεία πνπ δελ επηηπγράλεηαη κε 

θαζηεξσκέλεο ζεξαπείεο 

● δηέγεξζε φξεμεο ζε θαρεμία, αλνξεμία θαξθηλνπαζψλ ή ζε λεπξνγελή 

αλνξεμία πνπ δελ επηηπγράλεηαη κε θαζηεξσκέλεο ζεξαπείεο 

● κείσζε πίεζεο νθζαικνχ ζε γιαχθσκα αλζεθηηθφ ζε άιιεο ζεξαπείεο 

● αληηκεηψπηζε αθνχζησλ θηλήζεσλ ζπλδξφκνπ Gilles de la Tourette, πνπ δελ 

επηηπγράλεηαη κε θαζηεξσκέλεο ζεξαπείεο 



Καλλαβηλνεηδή 

● O’Brien, M., & McDougall, J. J. (2018). Cannabis and joints: 

scientific evidence for the alleviation of osteoarthritis pain by 

cannabinoids. Current Opinion in Pharmacology, 40, 104–109. 

● Σν ελδνθαλλαβηλνεηδέο ζχζηεκα είλαη παξφλ ζηνπο 

κεραληζκνχο θιεγκνλήο, αιγναηζζεηηθνχ θαη λεπξνπαζεηηθνχ 

πφλνπ, κε επεξγεηηθή δξάζε 

● Πνιιαπιέο πξνθιηληθέο κειέηεο δείρλνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε 

ηνπ ΟΑ πφλνπ, κείσζε ηεο ρξήζεο νπηνεηδψλ αλαιγεηηθψλ θαη 

ήπηεο ΑΔ 

● Γελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο θιηληθψλ κειεηψλ 



Καλλαβηλνεηδή 

 



Καλλαβηλνεηδή 

● 1ν ζθεχαζκα πνπ εηζάγεηαη 

ζηελ Διιάδα 

● 2,7mg THC, 2,5mg CBD 

● Spray ζηνκαηηθνχ 

βιελλνγφλνπ 

● Έλδεημε: ζπαζηηθφηεηα ζηε 

θιήξπλζε θαηά πιάθαο 

● Δλαιιαθηηθή ζεξαπεία ζην 

λεπξνπαζεηηθφ πφλν; 



NGF 

● Απμεηηθφο παξάγσλ ησλ λεχξσλ (Nerve Growth Factor, 

NGF) 

● Αλαθαιχθζεθε ην 1950 

● Πξφθεηηαη γηα λεπξνηξνθηθφ παξάγνληα 

● Γξάζε: 

– ην έκβξπν επηδξά ζηε λεπξσληθή αλάπηπμε θαη 

επηβίσζε 

– ηελ ελήιηθε δσή ξπζκίδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ 

πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ πφλν 



NGF 

● Μεραληζκφο δξάζεο 

– Θεξκηθά, ρεκηθά θαη κεραληθά εξεζίζκαηα πξνάγνπλ ηελ 

παξαγσγή θαη απειεπζέξσζε ηνπ NGF 

– πλδεφκελνο κε έλαλ ππνδνρέα θηλάζεο ηεο ηπξνζίλεο, ηνλ 

trkA (tropomyosin-related kinase A), επηδξά ζην πεξηθεξηθφ 

θαη θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ελεξγνπνηψληαο δίαθνξα 

κνλνπάηηα ηνπ πφλνπ, κε απνηέιεζκα αιγναηζζεηηθφ πφλν 

θαη ππεξαιγεζία 

– Πξνθαιεί ηνπηθή θιεγκνλή επαηζζεηνπνηψληαο 

παξαθείκελνπο αιγναηζζεηηθνχο λεπξψλεο (κέζσ ηεο 

απειεπζέξσζεο ηζηακίλεο θαη ζεξνηνλίλεο απφ ηα 

καζηνθχηηαξα) 



NGF 

● Μεραληζκφο δξάζεο ηνπ NGF ζηνλ πφλν 

Ther Clin Risk Manag. 2017; 13: 951–956 



NGF 

J Pain Res. 2016; 9: 373–383 



NGF 

N Engl J Med 2010; 363:1521-1531 

● Tanezumab: κνλνθισληθφ αληίζσκα θαηά ηνπ NGF 

● εκαληηθή κείσζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο δπζθακςίαο ζηελ ΟΑ 

γφλαηνο θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

● Όκσο: κεηά ην πέξαο ηεο κειέηεο θάπνηνη αζζελείο (16/450) 

εκθάληζαλ ηαρέσο εμειηζζφκελε θαηαζηξεπηηθή ΟΑ, αθφκε θαη 

ζε πνιιαπιέο αξζξψζεηο ή ζε κε αλακελφκελα ζεκεία (ψκνο), 

θαζψο θαη νζηενλέθξσζε 

● FDA: πξνζνξηλή παχζε ησλ κειεηψλ γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε 



NGF 

● 2015: άξζε ηνπ πεξηνξηζκφπ ηνπ FDA 

● Σειεπηαία ελεκέξσζε: αλακέλεηαη εληφο ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ θάζεο ΙΙΙ γηα ην 

Tanezumab, σο ελαιιαθηηθή  ζεξαπεία ηνπ ΟΑ πφλνπ 

● Μειέηεο γηα ηα ππφινηπα κφξηα έρνπλ δηαθνπεί 

● Κφζηνο ζεξαπείαο; 



 

  

  


