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Πρόσφατη ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, με την ανάλυση των 

δεδομένων να δείχνει ότι το 

ενδοαρθρικά χορηγούμενο 

υαλουρονικό οξύ (ΙΑΗΑ) σχετίζεται 

τελικά με  συμπτωματική 

ανακούφιση (μέτρια / 

moderate) ασθενών με ΟΑ γονάτου, αποτελώντας ίσως μια από τις 

καλύτερες (κόστος/όφελος) θεραπευτικές επιλογές, χωρίς αυτό να συνοδεύεται από 

σημαντικά θέματα ασφάλειας 

 

Why we should definitely include intra-articular hyaluronic acid as a therapeutic option in the 

management of knee osteoarthritis: Results of an extensive critical literature review. 
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ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

 Ο ρόλος του IAHA στην ΟΑ δεν είναι ξεκάθαρος, με διαφορετικές απόψεις μεταξύ 

της ευρέως διαδεδομένης κλινικής πρακτικής και των περισσότερων συστάσεων.  

 Διχασμένη φαίνεται να είναι και η βιβλιογραφία, με άλλες συστ. ανασκοπήσεις & 

μεταναλύσεις να μην υποστηρίζουν τη χορήγηση του, αφού το κλινικό αποτέλεσμα, 

αν και ικανοποιητικό (βελτίωση πόνου 40-50% σε σχέση με τα προ-θεραπείας 

επίπεδα), δεν είναι ιδιαίτερα ανώτερο του εικονικού φαρμάκου (10,2 στην κλίμακα 

VAS 0-10 / 74 RCTs) (1).  

 Στην μακροχρόνια χορήγηση, μάλλον η γλυκοζαμίνη φαίνεται να έχει κάποιο 

αποτέλεσμα (2)  

 Για την ΟΑ άκρας χειρός, και σύμφωνα με τις τελευταίες συστάσεις της EULAR 

(8/18), η Χονδροϊτίνη φαίνεται να «προκρίνεται» (3)  
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Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη  

Αποτελεί επίσης εύρημα  ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  

Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο 


