
A placebo felülmúlja a glükózamin / kondroitin-szulfát hatékonyságát 

Egy új vizsgálat eredménye arra utal, hogy a glükózamin / kondroitin-szulfát 

kezelés a térd osteorthritisben szenvedők számára nem használ többet, mint 

a placebo terápia. A tanulmányt az Arthritis and Rheumatism című orvosi 

szakfolyóirat júliusi kiadása közölte. 

A kutatók dupla vak elrendezésben vizsgálták a két hatóanyagot tartalmazó 

gyógyszer hatékonyságát. A 164 bevont résztvevő osteoarthritisben és 

mérsékelt –súlyos térd fájdalomban szenvedett. 

A résztvevők felét random módon a vizsgálati gyógyszerrel történő aktív 

kezelésre (1200 mg kondroitin szulfát plusz 1500 mg glükózamin szulfát), míg a 

másik felét placebo terápiára jelölték. A résztvevők egyénileg számoltak be 

az  általános fájdalmaik mértékéről, és kérdőív segítségével  az osteoarthritis-

asszociált fájdalmaikról. 

A tanulmányt eredetileg két lépésben tervezték, méghozzá egy hat hónapos 

kezdő és egy második fázisban, amit akkor indítottak volna, ha a beteg terápiás 

válasza nem megfelelő. Az eredmények szerint azonban olyannyira a placebo 

javára billent a mérleg, hogy a vizsgálatot leállították. 

Érdekes módon ugyanis vizuális analóg skálán a kombinált tabletta a 

placebónál  kevésbé enyhítette az ízületi fájdalmat a módosított kezelni 

szándékozott populáció esetében (19% vs. 33%; p<0,03), azonban a protokoll 

szerint kezelt kohorszban a csoportok közt nem volt eltérés. A vizsgálatot 

befejező betegek közül, a gyógyszert szedők 13,6%-a, míg a placebo csoport 

20,1%-a számolt be a fájdalom mértékének csökkenéséről. (p=0,07) 

A másodlagos kimenetelben sem volt eltérés, azaz a WOMAC (Western 

Ontario and McMaster Universities Arthritis Index) pontszámaiban, a fájdalom 

és funkció skálák pontszámaiban, az OMERACT-OARSI (Outcome Measures in 

Rheumatology-Osteoarthritis Research Society International) válaszadók 

arányában és a rescue gyógyszerek használatában sem. 

A kutatás a legújabb olyan klinikai vizsgálat, mely alig vagy egyáltalán nem 

találja előnyösnek a glükózamin/ kondroitin alkalmazását a térdízületi fájdalom 

kezelésében. 

A tanulmány vezetője, Jorge Roman-Blas, a madridi Fundacion Jimenez Diaz 

Hospital kutatója szerint az aktív kezelésben részesülőknél nem kívánatos 

eseményként leginkább hasmenés és alhasi fájdalom fordult elő. Elismerte, 



hogy befolyásolhatta a z eredményeket a kis mintaméret valamint az a tény, 

hogy a betegek rescue gyógyszerként alkalomszerűen acetaminofent 

használhattak. 

„A kérdőívekre épülő klinikai vizsgálatok során a jövőben talán szigorúbb 

statisztikai kritériumokat kellene felállítanunk.” – tette hozzá. 

2015-ben Lapane a glükózamin/kondroitin használat négy éves követéses 

elemzéséből hasonló eredményekről számolt be. Az elemzéshez az amerikai 

National Institutes of Health's Osteoarthritis Initiative adatait használták fel. 

Ezek a kiegészítő gyógyszerek drágák, és költségüket nem fedezi az 

egészségbiztosítás. – jegyezte meg Lapane. Ezért mielőtt költenének rájuk, a 

betegeknek tudniuk kell, hogy nem bizonyultak hatékonynak. 

A tanulmány. amelyet a spanyol Tedec Meiji Farma SA finanszírozott, elsőként 

értékelte a két gyógyszer kombinációjának hatékonyságát. A vizsgálat során 

adatbiztonsági ellenőrző bizottság közreműködésével biztosították a 

torzításmentes adatokat. A finanszírozó gyógyszergyártó vállalat sem a 

vizsgálat tervezésében sem levezetésében nem vett részt. 

  

  


