
ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ ΥΡΟΝΙΑ 

ΟΣΕΟΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 

ΓΟΝΑΣΟ ΜΕ ΥΡΗΗ 

ΔΕΡΜΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΘΕΜΑΣΟ 

ΚΑΦΑΙΚΙΝΗ 8% 

ΑΘΑΝΑΙΟ  ΜΠΑΔΕΚΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΛ.Α. 



Keuttner et al.,1995 
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Σα αίηηα ηνπ πόλνπ ζηελ Οζηεναξζξίηηδα 

1. Αξζξηθόο Τκέλαο                                                                                  
( Φιεγκνλή ) 

2. Τπνρόλδξην νζηνύλ                                                                       ( 
Τπέξηαζε κπεινύ, Μηθξνθαηάγκαηα ) 

3. Οζηεόθπηα                                                                                  ( 
Γηάηαζε ησλ λεπξηθώλ απνιήμεσλ ζην πεξηόζηεό ηνπο ) 

4. Σέλνληεο                                                                                             
( Γηάηαζε ) 

5. Δλζέζεηο                                                                                              
( Φιεγκνλή ) 

6. Αξζξηθόο Θύιαθαο                                                                                 
( Φιεγκνλή, Γηάηαζε ) 

7. Πεξηαξζξηθνί κύεο                                                                                      
( παζκόο ) 

Radin E.L.et al.,J. Biomech. 6:51-57,1973,Lempberg R.K. et al.,Clin Orthop.136:143-156,1978,              

Arnoldi C.C. et al.,J Bone Joint Surg Br.54:409-421,1972 



ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ  

Ο πόλνο είλαη κηα δπζάξεζηε αηζζεηηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ε νπνία 

ζπλνδεύεηαη από πξαγκαηηθή ή πηζαλή 

βιάβε ή πεξηγξάθεηαη ωο ηέηνηα. 

 
 ΥΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 

Απνηειεί ν ίδηνο λόζν, πνπ ρξεηάδεηαη ζεξαπεία είηε 

αηηηνινγηθή, δηεξεπλώληαο ηελ αηηία θαη εθαξκόδνληαο 

θαηεπζπλόκελε ζεξαπεία, είηε ζπκπηωκαηηθή όηαλ δελ 

αλαγλωξίδεηαη, πάξα ηνλ έιεγρν, ζαθήο αηηία. πρλέο 

θαηαζηάζεηο ρξόληνπ πόλνπ είλαη ε θεθαιαιγία, ε 

νζθπαιγία, ε αξζξαιγία.  



ΝΕΤΡΟΠΑΘΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 

 



Lluch E. et al., Evidence for central sensitization 
 in patients with osteoarthritis pain:  

A systematic literature review. Eur J Pain .  
2014 Apr 3. doi: 10.1002/j.1532-2149.2014.499.x..  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24700605


ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΠΛΟ ΣΗΝ 

 ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΜΑ ΦΑΡΕΣΡΑ 

ΚΛΑΙΚΕ 
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ 

1. NSAID’S 

2.  ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

3. ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΕ ΕΓΥΤΕΙ 

(παινπξνληθό νμύ, θνξηηδόλε, PRP, 

βιαζηνθύηηαξα) 

4. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ (βεινληζκόο, 

νκνηνπαζεηηθή) 



ε πξνρσξεκέλν ζηάδην ε νζηεναξζξίηηδα ησλ 

γνλάησλ πξνθαιεί ρξόλην πόλν θαη 

παξακνξθώζεηο. Καηλνύξγηα δεδνκέλα παξέρνπλ 

ελδείμεηο όηη ν πόλνο απηόο είλαη κηθηνύ ηύπνπ, κε 

ην λεπξνπαζεηηθό ζηνηρείν ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο λα ππεξέρεη ηνπ θιεγκνλώδνπο (1). 

Σελ άπνςε απηή εληζρύεη θαη ε απνδεδεηγκέλε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο κε θξέκα 

θαςατθίλεο 0,075% θαη 0,025% θβ (2). 
  

H επίδξαζε ηνπ επηζέκαηνο θαςατθίλεο 8% ζηελ 

ρξόληα νζηεναξζξίηηδα ησλ γνλάησλ. 
  



θνπόο 
  

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε 

αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηεο ζεξαπείαο κε επίζεκα θαςατθίλεο 

8%θβ ζηνλ ρξόλην πεξηθεξηθό 

λεπξνπαζεηηθό πόλν ηεο ρξόληαο 

νζηεναξζξίηηδαο ησλ γνλάησλ. 



ΤΛΙΚΟ 

 36 ΑΘΕΝΕΙ (6 

άλδξεο-30 γπλαίθεο 

κέζνο όξνο 72 

εηώλ) 

 

 (ακθνηεξόπιεπξε 

ΟΑ  γνλάηωλ, 

απνθιεηζκόο 

ρεηξνπξγηθήο 

ζεξαπείαο, 

πξνεγνύκελε 

ζεξαπεία κε ΜΑΦ 

θαη παξαθεηακόιε) 

ΜΕΘΟΔΟ 

 ΣΟ ΕΝΑ ΓΟΝΑΣΟ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΕΠΙΘΕΜΑΣΟ 

ΚΑΦΑΙΚΙΝΗ 8%  

 ΑΛΛΟ ΓΟΝΑΣΟ Χ 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

 ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΕΠΙΘΕΜΑΣΟ Ε 

ΕΚΣΑΗ ΑΠΟΦΤΓΗ 

ΟΠΙΘΙΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

 ΕΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙ

Α DN4 & VAS 



Οη αζζελείο ζπλέρηζαλ λα ιακβάλνπλ ηελ 

πξνεγνύκελε ζεξαπεία κε ΜΑΦ θαη 

παξαθεηακόιε εάλ ήηαλ απαξαίηεηε. 



DN4 RESULTS 

 O ρξόληνο πόλνο 

ηεο 

νζηεναξζξίηηδαο 

ηνπ γόλαηνο έρεη 

έληνλα 

λεπξνπαζεηηθά 

ζηνηρεία  

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 



A. Badekas, M. Takvorian, N. Pikoulis. Analgesic Treatment 

of chronic Knee Osteoarthritis with patch Capsaicin 8%. 

Preliminary results. 

πλέδξην Δπξσπατθήο Δηαηξεία Πόλνπ 2013 (European 

Federation of IASP® Chapters (EFIC®) 2013 Congress, 

Abstracts No 1002, Florence 9-12 Oct. 2013 

  Η θιίκαθα VAS ζην γόλαην 
πνπ επηθνιιήζεθε ην επίζεκα 
πξηλ ηελ ζεξαπεία ήηαλ θαηά 
κέζν όξν 7 θαη 1 κήλα κεηά 3. 
Άξα παξνπζίαζε βειηίσζε 
57,2 %.  

 ην γόλαην κάξηπξαο πνπ δελ 
επηθνιιήζεθε ην επίζεκα ε 
VAS ήηαλ πξηλ ηελ ζεξαπεία 6 
θαη κεηά ηελ ζεξαπεία 5. Άξα 
παξνπζίαζε κεηαβνιή 16,7%.  



 Καλέλαο από ηνπο αζζελείο 

καο δελ παξνπζίαζε θάπνηα 

ζνβαξή αλεπηζύκεηε 

ελέξγεηα πιελ ηνπ 

εξπζήκαηνο θαη ηνπ θαύζνπ, 

κεηαβιεηήο έθηαζεο θαη 

έληαζεο πνπ παξνπζηάδεη ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ 

αζζελώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ην επίζεκα 

θαςατθίλεο. 

   

 

ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ 

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕ 



Βηβιηνγξαθία 

  

Hochman J.R., et al. Osteoarthritis and Cartilage 2011;19(6):647-

654. 

ΔΟΦ. Θεξαπεπηηθά πξσηόθνιια. Οζηεναξζξίηηο. 2013. 

Bouhassira D., et al. Pain 2004;108 (3): 248-57 

  

 

 Η επηθόιιεζε 

επηζέκαηνο θαςατθίλεο 

8%θβ (Qutenza) ζε 

αζζελείο κε ρξόλην 

πεξηθεξηθό 

λεπξνπαζεηηθό πόλν 

από νζηεναξζξίηηδα 

γόλαηνο πξνθάιεζε 

βειηίσζε, πεξηζζόηεξν 

από 50% ζηνλ πόλν ηνπ 

πεξηζζόηεξν 

πξνζβεβιεκέλνπ 

γόλαηνο. 

 

 

 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458411001026
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10634584
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10634584/19/6
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10634584/19/6
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10634584/19/6


ΕΤΥΑΡΙΣΧ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α 


