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ΥΓΕΙΑ 

ΕΦΤΑΣΕ Η ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 
Τενοντίτιδες, αρθρίτιδες, αυχενικό σύνδροµο, οσφυαλγίες και άλλες µυοσκελετικές 

παθήσεις µπορούν να αντιµετωπισθούν καλύτερα! 

ΙΕ v ας καινούργιος τρόπος αντιµεΕ 
τώπισηςτων µυοσκελετικ^^- προβληµάτων 

έρχεται να ενισχύσει τις 
ήδη υπάρχουσες θεραπείες και ιδίως 

την αποτελεσµατικότητά τους. 
Σύµφωνα µε νέες έρευνες, πράγµατι 

υπάρχει ένα καινούργιο όπλο για 
τη θεραπεία αυτών των παθήσεων, 
που µε επιτυχία δοκιµάζεται τους 
τελευταίους µήνες. To εµπλουτισµένο 

κολλαγόνο µε συγκεκριµένους 
«carriers» (µεταφορείς) δρα υποστηρικτικά, 

πιθανότατα και επουλωτικά, 
αλλά σίγουρα ενισχυτικά στις 

πάσχουσες αρθρώσεις. To υλικό αυτό 
χορηγείται µε τη µέθοδο της µεσοθεραπείας 

ενδοδερµικά στην πάσχουσα 
περιοχή και στη συνέχεια 

anoppoqurcai από τους γειτονικούς 
πάσχοντες ιστούς. Ο σκοπός της εισαγωγής 

αυτού του βιουλικού, τοπικά, 
είναι δοµικός: αντικαθιστά, ενισχύει, 

δοµεί και προστατεύει τους 
χόνδρους, τους τένοντες, τους συνδέσµους 

και τις αρθρώσεις, βελτκί)νοντας 
την ανατοµική και λειτουργική 

κατάσταση των ινών κολλαγόνου 
και όλων των δοµών, στις οποίες 

είναι «παρών» το κολλαγόνο, και 
προσφέρει µια µηχανικού τύπου στήριξη 

στην επιθυµητή περιοχή. 

Μία από τις πιο σηµαντικές αιτίες 
του πόνου στην περιοχή των αρθρώσεων 

είναι η χαλάρωση των δοµών 
σταθεροποίησης. Τα συστήµατα 

συγκράτησης χαλαρώνουν και 
προκαλούν υπερκινητικότητα των 
αρθρώσεων κυρίως προς κατευθύνσεις 

και γωνίες µη φυσιολογικές, 
έτσι, αφενός, φθείρονται πρόωρα 
και, αφετέρου, οδηγούν σε προοδευτική 

εκφύλιση του χόνδρου. Η µηχανική 
υποστήριξη, που παρέχεται 

από το κολλαγόνο, προσφέρει µια 
φυσική στήριξη της άρθρωσης, χάρη 

στη µέθοδο της τοπικής έγχυσης 
που ούτε τα φάρµακα παρείχαν έως 
τώρα σε ικανοποιητικό βαθµό ούτε 
η κατάποση του κολλαγόνου διά στόµατος. 

Βεβαίως, για περισσότερα 
από δέκα χρόνια χρησιµοποιούµε 
το ενέσιµο υαλουρονικό οξύ για την 
αντιµετώπιση των µυοσκελετικών 
προβληµάτων. Η διαφορά ανάµεσα 
στο κολλαγόνο και το υαλουρονικό 
οξύ είναι ουσιαστική. To κολλαγόνο 

είναι µια γλυκοπριοτεΐνη, που 
αποτελείται, δηλαδή, από πολλά 
αµινοξέα και λίγα σάκχαρα, είναι 
µια φυσική ένωση, που παράγει ο 
ίδιος ο οργανισµός, και αποτελεί 
βασικά δοµικό συστατικό του συν¬ 

δετικού ιστού των αρθρώσεων, των 
χόνδρων και αον συνδέσµων, ενώ το 
υαλουρονικό οξύ είναι µια γλυκοζαµινογλυκάνη, 

δηλαδή, µια φυσική 
ένωση που αποτελείται από πολλά 
σάκχαρα και λίγα αµινοξέα, και λειτουργεί 

ως λιπαντικό αυτών των περιοχών. 
Η συγκεκριµένη ουσία βοηθά 

πολύ αποτελεσµατικά διάφορες 
περιπτώσεις µυοσκελετικών παθήσεων, 

όπως το αυχενικό σύνδροµο, 
τον πόνο του ώµου, της µέσης και 
άλλων αρθρο')σε<ον, µε φυσικό τρόπο! 

Ασφαλώς, οι φυσίατροι, οι ορθοπεδικοί 
και οι ρευµατολόγοι, που 

άρχισαν ή θα αρχίσουν να χρησιµοποιούν 
το ενέσιµο κολλαγόνο, θα 

κρίνουν σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται 
η χρήση του και σε ποια στάδια 

της πάθησης. Σύµφωνα µε έρευνες 
το ενέσιµο κολλαγόνο µπορεί να 

βοηθήσει σηµαντικά σε πολλές παθολογικές 
καταστάσεις, που αφορούν 

τις αρθρώσεις η που οφείλονται 
σε τραυµατισµούς κατά την 

άθληση, και µπορεί να συνδυασθεί 
καταπληκτικά τόσο µε τη φαρµακευτική 

αγωγή, που συστήνεται από 
το θεράποντα ιατρό, όσο και µε τις 
φυσικοθεραπείες. Τέλος, η χορήγηση 

του ενέσιµου κολλαγόνου, τόσο 

περιαρθρικά όσο και στο δέρµα για 
αισθητικούς λόγους, προσφέρει σηµαντική 

αντιγηραντική πρόληψη και 
φυσική υποστήριξη σε συγκεκριµένα 

πλαίσια και όρια. 

Ευχαριστούµε θερµά τον Σοφοκλή 
Χατζηµωυσή, ιατρό ειδικευµένο 
στη Γενική Οικογενειακή Ιατρική, 

εξειδικευθέντα στην Αισθητική 
Ιατρική, ∆ιαιτολόγια & Μεσοθεραπεία 
(www.drsofoklis.gr) για τη βοήθεια. 
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