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Αξιολογήθηκαν επί τετράμηνο με τα κατάλληλα
ερωτηματολόγια ο πόνος, η λειτουργικότητα της
κάθε άρθρωσης και η συνολικότερη κλινική εικόνα
του ασθενούς. Στην έρευνα αυτή εξετάστηκε αν με
την χρήση επιθεμάτων θαλασσίου ιλύος (λασπό-
λουτρο) υπάρχει βελτίωση στα συμπτώματα της
οστεοαρθρίτιδας. Τα συμπεράσματα που μπορούν
να εξαχθούν ασφαλώς από την εφαρμογή επιθε-
μάτων θαλασσίου ιλύος είναι ότι η συγκεκριμένη
θεραπεία είναι αρκετά αποτελεσματική στην αντι-
μετώπιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας
στις περισσότερες από τις μεγάλες αρθρώσεις του
σώματος. Σε όλες τις αρθρώσεις που εξετάστηκαν
παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση και στην λει-
τουργικότητα αλλά και στο επίπεδο του πόνου από
αισθανόταν ο ασθενής. Τα αποτελέσματα αυτά δια-
τηρήθηκαν για τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά
την εφαρμογή της θεραπείας, όση δηλαδή ήταν
και η διάρκεια της έρευνας.

Ο πιθανός μηχανισμός δράσης αυτής της θεραπεί-
ας παραμένει άγνωστος και από την ανασκόπηση
της διεθνούς βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η ευερ-
γετική δράση των επιθεμάτων οφείλεται σε πολυ-
παραγοντικό μηχανισμό. Η μελέτη δημοσιεύτηκε
στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό “Επιθεώρηση
Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής”
και παρουσιάστηκε επίσης στο 21ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Φυσικοθεραπείας που έγινε στην Αθήνα
τον Νοέμβριο του 2011.

Επίσης σύμφωνα με άλλη μελέτη η λάσπη και τα
ύδατα της συγκεκριμένης περιοχής είναι πλούσια
σε πολλά χημικά στοιχεία όπως άργυρος, βόριο,
χαλκός, γάλλιο, λίθιο, μαγγάνιο, ρουβίδιο, σελή-
νιο, ψευδάργυρο, φώσφορο, χρώμιο, νικέλιο,
τιτάνιο, χρυσό, αντιμόνιο και άλλα.

Τα συμπεράσματα που μπο-
ρούν να εξαχθούν ασφαλώς
από την εφαρμογή επιθεμά-
των θαλασσίου ιλύος είναι ότι
η συγκεκριμένη θεραπεία
είναι αρκετά αποτελεσματική
στην αντιμετώπιση των συμ-
πτωμάτων της οστεοαρθρίτι-
δας στις περισσότερες από
τις μεγάλες αρθρώσεις του
σώματος. Σε όλες τις αρθρώ-
σεις που εξετάστηκαν παρα-
τηρήθηκε σημαντική βελτίωση
και στην λειτουργικότητα αλλά
και στο επίπεδο του πόνου
από αισθανόταν ο ασθενής. 
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Στην Ελλάδα παρόλη την πληθώρα των τοποθεσιών
που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, δεν έχει
δοθεί η πρέπουσα προσοχή ώστε να διευκρινισθεί
ποιες από αυτές όντως αποδίδουν θεραπευτικό
αποτέλεσμα. Επί πολλά χρόνια μη επιβεβαιωμένες
πληροφορίες ανέφεραν την αποτελεσματικότητα
των επιθεμάτων ιλύος από συγκεκριμένη γεωγρα-
φική περιοχή (Αγ. Τριάδα) της λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου στην αντιμετώπιση των προερχομέ-
νων από την οστεοαρθρίτιδα προβλημάτων.

Έτσι συνολικά διακόσιοι σαράντα πάσχοντες από
οστεοαρθρίτιδα συμμετείχαν στην έρευνα. Οι
ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε έξι ομάδες των
σαράντα ατόμων η κάθε μία αναλόγως με την
αρθριτική άρθρωση, δηλαδή ομάδα αυχένος,
ομάδα άνω άκρου, ομάδα ώμου, οσφυϊκής μοίρας
και γόνατος.Η διαδικασία περιλάμβανε την προμή-
θεια ιλύος από την συγκεκριμένη τοποθεσία κα
ιτην επάλειψή της με τρόπο που να καλύπτει όλη
την πάσχουσα άρθρωση σε πάχος όχι μεγαλύτερο
των 3 χιλιοστών. Κατόπιν εκτείθετο η άρθρωση
στην ηλιακή ακτινοβολία για 30 λεπτάφροντίζοντας
να εκτεθούν ισόποσα από 15 λεπτά και η πρόσθια
και η οπίσθια πλευρά της αρθρώσεως. Στο τέλος
των 30 λεπτών γινόταν απόπλυση της περιοχής
στην θάλασσα. Η θεραπεία επαναλήφθηκε καθη-
μερινά για 15 συνεχείς ημέρες.

Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια ασθένεια των αρθρώ-
σεων που επηρεάζει περισσότερο τις μεγάλες
αρθρώσεις του σώματος, αυτές δηλαδή που
δέχονται τα μεγαλύτερα φορτία. Κύρια συμπτώμα-
τα της οστεοαρθρίτιδαςείναι ο πόνος και ο περιο-
ρισμός του εύρους της τροχιάς της αρθρώσεως.
Το έλλειμμα αυτό σε λειτουργικότητα, καθώς και η
παρουσία του πόνου είναι καθοριστικοί παράγον-
τες για την ποιότητα ζωής των ασθενών, στην
οποία επιφέρεται δραστική μείωση. Οι πολυπλη-
θείς μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν
ανακούφιση στα συμπτώματα της οστεοαρθρίτι-
δαςαπό την οποία υπέφεραν εφαρμόζοντας επι-
θέματα θαλασσίου ιλύος (λασπόλουτρο) κατά
τους μήνες του καλοκαιριού, να γίνει μια μελέτη
απο επιστήμονες για να διερευνηθεί η ορθότητα ή
όχι αυτών των μαρτυριών. Πολλές μελέτες που
έχουν γίνει σε διάφορες χώρες αποδεικνύουν την
αποτελεσματικότητα των επιθεμάτων ιλύος στην
αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας και ενισχύουν
το βάσιμο αυτών τωνπληροφοριών.


