
Badania Kliniczne odbyły się w szpitalu przy Uniwersytecie Medycznym w Hanoi we Wietnamie.

Ocena efektywności zastosowania doustnej terapii kwasem hialuronowym - preparat złożony zawierającym 
kompleks kwasu hialuronowego i chondroityny ( Hyalutidin HC Aktiv) w leczeniu osób w podeszłym wieku 
cierpiących na cukrzycę..

Pracownik naukowy: Magister, doktor, profesor nadzwyczajny Pham Thang, dyrektor kliniki gerontologii w Wietnamie, 
Uniwersytet Medyczny w Hanoi.

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem suplementu diety o nazwie DuoVital produkowanym 
przez firmę Gramme-Revit GmbH. DuoVital jest suplementem diety zawierającym kompleks kwasu hialuronowego i 
chondroityny. Nazwa handlowa Duo-Vital to nazwa obowiązująca na rynkach azjatyckich. Produkt HYALUTIDIN HC Ak-
tiv to nazwa handlowa obowiązująca na rynku Polskim, Słowackim, Czeskim, Francuskim, Fińskim, Irlandzkim, Wielkiej 
Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Obydwa produkty mają identyczny skład chemiczny.

 Analiza skuteczności działania kwasu hialuronowego w postaci doustnej (preparat Duo Vital) i bezpieczeństwo jego 
stosowania w terapii choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w grupie osób starszych cierpiących na cukrzycę.

 

1.2.5. Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów (OA)

– Metody niefarmakologiczne

    Terapia z zastosowaniem leków

 

1.3.2. Rozwój terapii opartej na suplementacji zastrzykami uzupełniającymi płyn maziowy

W chwili obecnej zastosowanie zastrzyków z kwasu hialuronowego bezpośrednio do stawów jest bardzo rozpo-
wszechnione w placówkach zdrowotnych wyposażonych w wyspecjalizowany sprzęt, i przynosi korzystne efekty 
początkowe. Jednakże zastrzyki dostawowe mogą dostarczać kwas hialuronowy jedynie do stawu gdzie został on 
zaaplikowany, podczas gdy w większości przypadków ból występuje równocześnie w wielu stawach. Ponadto, zastrzyki 
dostawowe mogą być aplikowane jedynie przez personel wyspecjalizowany w zabiegach mięśniowo-szkieletowych, w 
sterylnych pomieszczeniach w pełni wyposażonych w sprzęt medyczny, podczas gdy wciąż istnieje ryzyko udaru lub 
infekcji.

W dzisiejszych czasach, dzięki postępowi technologii naukowej kwas hialuronowy jest już produkowany w postaci pre-
paratu doustnego. W tej formie może być on stosowany jako składnik odżywczy, wchłaniany przez system żołądkowo 
– jelitowy a następnie uwalniany do krwi i dostarczany do całego ciała. Zatem zastosowanie doustnych preparatów 
kwasu hialuronowego jest wygodne, łatwe w użyciu i ma szersze działanie niż zastrzyki dostawowe.

 

Uniwersytet Medyczny Hanoi, Wietnam



1.3.3. Przygotowanie doustnych preparatów kwasu hialuronowego (Duo-Vital)

Kwas hialuronowy wraz z chondroityną współdziałają ze sobą w celu zapewnienia ochrony tkanki chrzęstnej i dostar-
czaniu jej składników odżywczych. W tym zestawie działanie chondroityny jest znacznie skuteczniejsze niż oddzielnie.

 

3.1. Ogólna charakterystyka osób badanych:

 

Tabela 3.1: Zróżnicowanie pacjentów z cukrzycą według wieku

 

3.2. Występowanie choroby zwyrodnieniowej stawów u pacjentów chorych na cukrzycę

 

Tabela 3.4: Zależność między   występowaniem choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego a płcią wśród pacjentów 
chorych na cukrzycę.

 

4.2. Występowanie problemu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego u osób starszych z cukrzycą

 
Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA)

 

Wiek Liczba pacjentów chora na 
cukrzycę %

50-59 39 14,4

60-69 128 47,4

70-79 87 32,3

większe lub równe 79 16 5,9

Płeć Wskaźnik występowania OA Tak Nie

Kobiety  90,4 151 16

Mężczyźni 90,3 93 10



Zachorowalność na chorobę zwyrodnieniwej stawu kolanowego wśród osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzy-
cę, wynosi, zgodnie z wynikami naszych badań, 90,4%. Zaobserwowano zatem, że zapadalność na chorobę zwyrodnie-
niową stawu kolanowego u pacjentów z cukrzycą (powyżej 50 roku życia) ma znaczenie statystyczne znacznie wyższe 
niż zachorowalność na tę chorobę ogólnie wśród osób starszych.

 

4.4.2. Skuteczność doustnego zastosowania kwasu hialuronowego w terapii choroby zwyrodnieniowej stawu kolano-
wego u osób w podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę typu 2.

    objawy bólu : Liczba pacjentów z obniżonym odczuwaniem bólu wyniosła 24, co stanowi 85.7% pacjentów
    objawy sztywności i bólu stawów: nastąpiła poprawa (co stanowi 75% badanych)

    funkcje motoryczne stawu kolanowego: u 92.8% pacjentów nastąpiła poprawa tych funkcji

 

Rezultaty zostały zaobserwowane po 1 miesiącu leczenia.

 

REKOMENDACJE i ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawić możemy następujące zalecenia:

    Zaleca się wykonać badanie radiologiczne kolana u pacjentów z cukrzycą w wieku powyżej 50 lat w celu opracowa-
nia dla każdego pacjenta zestawu reguł dotyczących regularnych ćwiczeń
    Zaleca się przyjmowanie doustnego preparatu z zawartością kwasu hialuronowego już na samym początku wystą-
pienia choroby zwyrodnieniowej stawów

 

Zarówno choroba zwyrodnieniowa stawów jak i cukrzyca charakteryzuje się występowaniem tych samych czynników 
ryzyka: wiek i waga. Choroba zwyrodnieniowa stawów nie jest powodem cukrzycy, i odwrotnie, jednakże u diabety-
ków cierpiących na bóle stawów z racji pasywnego trybu życia oraz otyłości występują duże trudności w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu cukru. Dlatego też prawdopodobieństwo równoczesnego wystąpienia obu chorób wzrasta u 
osób otyłych i w podeszłym wieku.


