
Badania kliniczne były przeprowadzone w kooperacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Vogelsang-Gommern (Deut-
sches Zentrum fur Knorpel- und Knochentransplantationen DZKKT/klinische Abteilung fur Orthopadie – Niemiecki 
Ośrodek Transplantacji Chrząstki i Kości/Oddział Ortopedii Klinicznej).

Badanie (WOMAC) skuteczności preparatu złożonego, zawierającego kompleks kwasu hialuronowego i chon-
droityny ( Hyalutidin HC Aktiv) w leczeniu uzupełniającym artroskopową interwencję w przypadku uszko-
dzeń chrząstki stawu kolanowego.
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 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 
Aktiv to nazwa handlowa obowiązująca na rynku polskim. Obydwa produkty mają identyczny skład chemiczny.
Streszczenie

Wprowadzenie: Zwyrodnienia chrząstki, także wskutek uszkodzeń więzadeł i łąkotki w stawie kolanowym, nie należą 
do rzadkości i niemal zawsze mają wieloczynnikowe przyczyny. Funkcjonowanie czynnych i biernych struktur układu 
mięśniowo-szkieletowego wydaje się odgrywać główną rolę w zmniejszaniu dolegliwości. Obok możliwych zabiegów 
chirurgicznych stosowane jest m.in. uzupełnianie suplementami diety zawierającymi kwas hialuronowy i chondroitynę 
jako leczenie wspomagające. Istnieje przy tym potrzeba zbadania postulowanej skuteczności w zakresie wspomagają-
cego leczenia bólów stawu kolanowego spowodowanych zwyrodnieniami. Niniejsze badanie ma stanowić przyczynek 
badawczy w tym zakresie.

 

Materiały i metody: W ramach klinicznego badania interwencyjnego dotyczącego skuteczności preparatu złożonego 
DuoVital, zawierającego kompleks kwasu hialuronowego i chondroityny jako leczenia wspomagającego zbadano grupę 
pacjentów z ograniczeniami funkcji ruchowych wskutek strukturalnych uszkodzeń stawu kolanowego. Wszyscy pa-
cjenci poddali się zabiegowi artroskopowemu. Badanie odbywało się przed i po zabiegu w dobranych losowo grupach 
kontrolnych. Jako narzędzie oceny zastosowano kwestionariusz oceny bólu WOMAC. Dla porównania poszczególnych 
terminów badania zliczono sumy punktów według skali WOMAC. W dalszej części oceny sprawdzono, czy następowały 
istotne zmiany ilości punktów w odniesieniu do średnich wartości grupowych.

 

Wyniki: Na podstawie porównania grupy eksperymentalnej z grupą kontrolną we wszystkich terminach badania 
wykazane zostały istotne różnice pomiędzy grupami. Uczestnicy badania wchodzący w skład grupy eksperymentalnej, 
którzy oprócz zabiegu artroskopowego przyjmowali dodatkowo suplement diety zawierający kompleks kwasu hialuro-
nowego i chondroityny, po operacji zgłaszali wyraźnie mniej ograniczeń funkcji ruchowych aniżeli uczestnicy badania 
wchodzący w skład grupy kontrolnej. W grupie eksperymentalnej częściej udawało się zmniejszać bóle.

 

SlowMed Instytut Badawczy we współpracy z Niemieckim 
Ośrodkiem Transplantacji Chrząstki i Kości Gommern



Wnioski: Przeprowadzone badanie wykazało, że w przypadku zbadanych uczestników eksperymentu występuje staty-
stycznie istotny wpływ suplementu diety zawierającego kompleks kwasu hialuronowego i chondroitynę na zmniejsza-
nie bólu. Daje to zatem podstawę do wniosku, że dzięki połączeniu leczenia w postaci zabiegu artroskopowego i przyj-
mowania preparatu złożonego, zawierającego kompleks kwasu hialuronowego i chondroitynę można osiągać lepsze 
wyniki w zakresie łagodzenia bólu aniżeli w przypadku leczenia w postaci samej operacji artroskopowej. Zastosowanie 
ww. Suplementu diety może być zatem traktowane jako uzasadnione leczenie uzupełniające do zabiegu operacyjnego.
Słowa kluczowe

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, uszkodzenie łąkotki, artroskopia, kompleks kwasu hialuronowy i chon-
droityny, leczenie uzupełniające
Wstęp i określenie problemu

Patologiczne zmiany w strukturze chrząstki w stawach powodują liczne dolegliwości układu mięśniowo-szkieleto-
wego. Czynniki ryzyka wzmagające zużycie substancji międzykomórkowej chrząstki wskutek zwiększonego i/lub 
nierównomiernego obciążenia przy nacisku i przy uderzeniu powierzchni stawowych są wielostronne i obejmują 
swym zasięgiem zjawiska poczynając od jednostronnego, monotonnego ruchu, niedostatecznej aktywności rucho-
wej, nieprawidłowych pozycji barku indukowanych lub towarzyszących, poprzez dysbalanse mięśniowe, niewłaściwe 
odżywianie, aż do nadwagi i skutków urazów [5, 7]. Obok tych czynników egzogennych mają jednak znaczenie również 
czynniki endogenne jak choroby przemiany materii i dyspozycje genetyczne [5].

 

W efekcie pod wpływem chorób zwyrodnieniowych stawów dochodzi często do powstawania zmian stawów, które 
w późnym stadiach (stopień III i IV) są trudne w leczeniu i charakteryzują się zmiennymi bólami i dolegliwościami. Z 
punktu widzenia praktyki ortopedyczno-traumatologicznej przyspieszony rozwój zwyrodnienia chrząstki, szczególnie 
w obszarze stawu kolanowego, grozi również w przypadku uszkodzeń więzadeł i łąkotki [4], przy czym luźne ciała 
stawu wzmagają mechaniczne ścieranie chrząstki oraz zmiany zachodzące pod wpływem chorób zwyrodnieniowych 
stawów.
Stopień uszkodzenia chrząstki jest obecnie klasycznym wskaźnikiem w wyborze metody medycznej. By właśnie w ob-
szarze stawu kolanowego móc wcześniej zapobiec większemu zużyciu chrząstki, w przypadku uszkodzeń łąkotki I i II 
stopnia oraz uszkodzeń chrząstki szklistej w wczesnej fazie często stosuje się zabieg artroskopowy [3. 4]. Obok leczenia 
operacyjnego również preparaty zawierające kwas hialuronowy i chondroitynę mogą w podczas leczenia wspomagają-
cego przyczyniać się do zmniejszania dolegliwości powodowanych przez zwyrodnienie stawów kolanowych [2].
Skuteczne działanie często udaje się jednak osiągnąć tylko przejściowo. Nierzadko pacjenci informują, że produkty 
lecznicze zawierające kwas hialuronowy/chondroitynę jedynie w ograniczonym stopniu potrafią przyczyniać się do 
poprawy stanu dolegliwości, toteż nadal istnieje potrzeba opracowania skutecznego i charakteryzującego się długo-
trwałym działaniem środka służącego do obniżania wyżej opisanych dolegliwości.

 
Uczestnicy badania i metody badania

W ramach klinicznego badania interwencyjnego dotyczącego skuteczności nowego, zawierającego kompleks kwasu 
hialuronowego i chondroityny preparatu złożonego o nazwie DuoVital, w przypadku dolegliwości stawu kolanowego 
zbadano ewentualne efekty w zakresie obniżania bólu. Badanie odbyło się w kooperacji ze Szpitalem Specjalistycznym 
w Vogelsang-Gommern (Deutsches Zentrum fur Knorpel- und Knochentransplantationen DZKKT/klinische Abteilung 
fur Orthopadie - Niemiecki Ośrodek Transplantacji Chrząstki i Kości/Oddział Ortopedii Klinicznej). Wszyscy uczestnicy 
badania zostali poinformowani o projekcie badawczym i dobrowolnie wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniu. W 
randomizowanej grupie kontrolnej zmiany ograniczeń funkcji ruchowych pacjentów zostały standardowo zareje-
strowane za pomocą kwestionariusza WOMAC (Western Ontario and McMaster University). Kwestionariusz ten jest 
opracowany i walidowany specjalnie dla pacjentów z rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i 
biodrowych w anglo-amerykańskim obszarze językowym [1].



Grupa eksperymentalna n=25  Wiek (w latach) SD 40,68 ± 9,76
Grupa kontrolna n=25                       Wiek (w latach) SD 36,72 ± 13,32

Tabela 1: Wiek i odchylenie standardowe danych pacjentów

 

Wskaźnik zwyrodnienia stawów w kwestionariuszu WOMAC jest standaryzowaną metodą samooceny dla pacjentów z 
rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i biodrowych [6, 8, 9].
Pacjenci wykazywali zwyrodnienia chrząstki [3] stopnia I w postaci powierzchownych rys i pęknięć oraz rozmiękczenia 
chrząstki oraz stopnia II o maksymalnej głębokości uszkodzenia < 50% grubości warstwy chrząstki (tab. 1). Dodatkowo 
obok zwyrodnień chrząstki szklistej stwierdzono również uszkodzenia chrząstki włóknistej. Wszyscy pacjenci poddali 
się zabiegowi artroskopowemu w celu wygładzenia chrząstki i po operacji zostali poddani zabiegom fizjoterapeutycz-
nym. Ponadto uczestnicy badania wchodzący w skład grupy eksperymentalnej (zwanej w dalszej części GE) poczy-
nając od pierwszego dnia po operacji artroskopowej otrzymywali przez okres 8 tygodni środek zawierający kompleks 
kwasu hialuronowego i chondroityny. Uczestnicy badania wchodzący w skład grupy kontrolnej (zwanej w dalszej 
części GK) nie otrzymywali preparatu zawierającego kompleks kwasu hialuronowego i chondroityny. Porównanie stanu 
przed i po operacji przeprowadzono 60 dni po operacji, porównanie stanu przed operacją i podczas badania kontrolne-
go przeprowadzono 90 dni po operacji.
Dla porównania poszczególnych terminów badania zliczono sumy punktów według skali WOMAC. Zmniejszenie śred-
nich wartości wszystkich sum punktów w trakcie leczenia jest równoznaczne z pozytywnym wynikiem eksperymentu, 
podczas gdy zwiększenie ilości punktów jest równoznaczne z pogorszeniem stanu dolegliwości. Ponadto sprawdzono, 
czy następowały istotne zmiany ilości punktów w odniesieniu do średnich wartości grupowych. W tym celu dokonano 



osobnej analizy trzech zestawów pytań (bloków A, B, C) z kwestionariusza WOMAC.
Jako metodę badania statystycznego w przypadku danych o rozkładzie normalnym zastosowano test t-Studenta dla 
próbek dających się łączyć w pary. Dane o rozkładzie nienormalnym zostały poddane ocenie za pomocą nieparame-
trycznych testów Manna- Whitneya i Wilcoxona. Za miarę istotności wybrano wartość graniczną p≤0,05. Ponieważ 
zdarzyło się, że kilku pacjentów pozostawiło pytania lub zestawy pytań w kwestionariuszu WOMAC bez odpowiedzi, 
nie można było uwzględnić tych zestawów pytań w ocenie. Z tego powodu istnieją różnice w liczbach uczestników 
badania (drop outs) pomiędzy zestawami pytań A, B i C.

 

Ilustr. 1: Zmiany w występowaniu bólów wg kwestionariusza WOMAC część A: grupa kontrolna (GK) i grupa ekspery-
mentalna (GE) w porównaniu stanu przedoperacyjnego i pooperacyjnego



Ilustr. 2: Zmiany w występowaniu bólów wg kwestionariusza WOMAC część B: grupa kontrolna (GK) i grupa ekspery-
mentalna (GE) w porównaniu stanu przedoperacyjnego i pooperacyjnego

 

Ilustr. 3: Zmiany w występowaniu bólów wg kwestionariusza WOMAC część C: grupa kontrolna (GK) i grupa ekspery-
mentalna (GE) w porównaniu stanu przedoperacyjnego i pooperacyjnego

Wyniki

Wyniki według kwestionariusza WOMAC w porównaniu stanu przed i po operacji W przypadku kwestionariusza 
WOMAC część A (ocena zmniejszenia bólów) udało się stwierdzić, że stan ogólnych dolegliwości występujących przed 
operacją po zabiegu artoskopowym uległ wyraźnej poprawie w obu grupach. 87,5% uczestników z GE zgłosiło 60 dni 
po operacji, że mają mniejsze dolegliwości lub nawet że nie mają już żadnych dolegliwości. Wśród uczestników z GK 
ten relatywny odsetek pacjentów ze zmniejszonymi dolegliwościami wyniósł 64% (ilustr. 1). W obu grupach to obniże-
nie poziomu dolegliwości można było na podstawie porównania badania wejściowego i wyjściowego uznać za istotne 
(p=0,001 dla GE i p=0,036 dla GK). Procentowy udział w poprawie poziomu dolegliwości był wyższy w GE niż w GK.

 W GK wykazany został w stosunku do GE wyższy odsetek zwiększenia dolegliwości w porównaniu stanu przed i po 
operacji (20,0% wobec 8,3%). Ponadto 16,0% uczestników z GK w porównaniu z 4,2% z GE wykazało brak zmian w 
objawach bólu przed i 60 dni po operacji. Tych różnic grupowych nie można było jednak na podstawie przyjętej granicy 
istotności (p=0,09) zaklasyfikować jako istotnych.

 W przypadku części B kwestionariusza WOMAC (ocena sztywności) procentowy udział uczestników badania, którzy 
zgłosili zmniejszenie swych dolegliwości, wynoszący w GE 84,0% był prawie dwukrotnie wyższy od tego w GK, któ-
ry wyniósł 44,0% (ilustr. 2). Do tego udało się stwierdzić, że łączny wynik pogorszeń stanu dolegliwości w zakresie 
umieszczonych w części B punktów dotyczących sztywności stawu kolanowego jest wyższy w GK (32,0%) aniżeli w 
GE (4,0%). Statystyczne badanie zmian średnich wartości grupowych wykazało w obrębie GE istotne różnice (p<0,001), 
podczas gdy różnice stanu przed i po operacji w zakresie średnich wartości grupowych w obrębie GK nie były istotne 
(p=0,557).



Różnice pomiędzy obiema grupami były w przypadku części B istotne (p=0,004). W rezultacie udało się stwierdzić, 
że dzięki preparatowi zawierającemu kompleks kwasu hialuronowego i chondroityny już w 60 dni od daty rozpoczę-
cia jego przyjmowania udało się zmniejszyć lub całkowicie usunąć spowodowaną przez zmiany zwyrodnieniowe lub 
operację sztywność w stawach kolanowych u przeważającej części pacjentów. W ramach porównania obu grup w 
zakresie części C kwestionariusza WOMAC (ocena dolegliwości w zakresie codziennej aktywności ruchowej) potwier-
dziły się wcześniej uzyskane wyniki. W ramach porównania stanu przed i po operacji obie grupy wykazały pozytywną 
tendencję, tzn., po operacji poziom dolegliwości w przeważającej mierze uległ obniżeniu, przy czym poziom obniżenia 
dolegliwości w GE, który procentowo wyniósł 95,8%, ponownie przewyższył poziom obniżenia dolegliwości w GK, 
który wyniósł 72,0% (ilustr. 3).

 

Procentowy poziom relatywnych pogorszeń stanu dolegliwości w zakresie codziennej aktywności ruchowej był 
wyższy w GK, w której wyniósł on 22,0%, od poziomu w grupie eksperymentalnej, w której wyniósł on 4,2%. Biorąc 
pod uwagę liczby bezwzględne można stwierdzić, że oprócz jednego uczestnika badania z GE wszyscy pozostali z tej 
grupy dzięki połączeniu resekcji chrząstki, gimnastyki rehabilitacyjnej oraz zastosowania suplementu zawierającego 
kompleks kwas hialuronowego i chondroityny mogli spędzać swój dzień powszedni bez bólu lub częściowo ze znacz-
nie zmniejszonym poziomem bólu. W przeciwieństwie do tego w GK, w której zastosowano tylko zabieg artroskopowy 
i gimnastykę rehabilitacyjną, odnotowano wyższy odsetek uczestników badania (28,0%), u których stan dolegliwości 
pozostał niezmieniony lub częściowo uległ nawet pogorszeniu. W obu grupach wykazane w porównaniu stanu przed 
i po operacji różnice średnich wartości grupowych były istotne (p<0,001 dla GE i p=0,008 dla GK). Oznacza to, że wśród 
uczestników badania zarówno z grupy eksperymentalnej jak również z grupy kontrolnej udało się stwierdzić obniżenie 
poziomu dolegliwości dzięki zastosowaniu środków terapeutycznych w porównaniu do przedoperacyjnego badania 
początkowego. Ponadto udało się udowodnić statystycznie, że złagodzenie bólu związanego z aktywnością ruchową 
było w GE znacząco wyższe aniżeli w GK (p=0,012).

 

Ilustr. 4: Zmiany w występowaniu bólów wg kwestionariusza WOMAC część A: grupa kontrolna (GK) i grupa ekspery-
mentalna (GE) w porównaniu stanu przed operacją i podczas badania kontrolnego



 

Ilustr. 5: Zmiany w występowaniu bólów wg kwestionariusza WOMAC część B: grupa kontrolna (GK) i grupa ekspery-
mentalna (GE) w porównaniu stanu przed operacją i podczas badania kontrolnego

Ilustr. 6: Zmiany w występowaniu bólów wg kwestionariusza WOMAC część C: grupa kontrolna (GK) i grupa ekspery-
mentalna (GE) w porównaniu stanu przed operacją i podczas badania kontrolnego

 



Wyniki według kwestionariusza WOMAC w porównaniu stanu przed operacją i podczas badania kontrolnego

 W przypadku zestawu pytań A, w ramach porównania badania wstępnego i badania kontrolnego udało się stwierdzić, 
że relatywna poprawa, procentowo wynosząca w GE 95,7%,90 dni po operacji ponownie uległa zwiększeniu. Oznacza 
to, że poziom bólu pacjentów uległ trwałej redukcji oraz że odsetek uczestników badania wykazujących zwiększenie 
bólu zmniejszył się do 4,3%.

 W przeciwieństwie do tego, w ramach porównania stanu przedoperacyjnego i badania kontrolnego w GK odsetek 
uczestników badania wykazujących poprawę stanu dolegliwości uległ zmniejszeniu. Podczas gdy 60 dni po operacji 
jeszcze 64,0% uczestników zgłaszało poprawę ogólnego poziomu bólów stawu kolanowego, to 90 dni po operacji było 
ich już tylko 52,0%. Jednocześnie w porównaniu do dwóch pierwszych badań nastąpił wzrost odsetka uczestników 
badania zgłaszających zwiększenie bólu z 20,0 do 36,0% (ilustr. 4). Osiągnięte zmiany były istotne w przypadku GE 
(p<0,001), nie były one natomiast istotne w przypadku GK w porównaniu wyników badań w terminie T1 i T3 (p=0,504). 
Podobne wyniki jak w przypadku części A kwestionariusza WOMAC zostały wykazane również w ramach porównania 
badania wstępnego i badania kontrolnego w przypadku części B kwestionariusza. Tak jak już w przypadku ogólnego 
poziomu bólu u uczestników badania z GE w badaniu kontrolnym nastąpił wzrost odsetka uczestników zgłaszających 
zmniejszenie poziomu dolegliwości związanych ze sztywnością stawu kolanowego w stosunku do porównania stanu 
przedoperacyjnego i pooperacyjnego z 84,0% do 91,7%, podczas gdy spośród pacjentów z GK 90 dni po operacji tylko 
52,0% zgłosiło, że odczuli poprawę ruchomości stawu kolanowego. Ponadto również odsetek relatywnych pogorszeń 
ruchomości uległ jednak w GK zwiększeniu, tak że w przypadku zestawu pytań B jak i zestawu pytań A odnotowany 
został wysoki procent nawrotów, toteż poziom procentowy zmniejszenia sztywności stawu kolanowego w obrębie GK 
był 90 dni po operacji wyraźnie niższy od poziomu w GE (ilustr. 5).

 

Tak jak udało się już wykazać w ramach porównania stanu przedoperacyjnego i pooperacyjnego, również w ramach 
porównania stanu przedoperacyjnego i badania kontrolnego uzyskane wyniki w zakresie zmian średnich wartości 
grupowych w przypadku grupy eksperymentalnej były istotne (p<0,001), podczas gdy w przypadku grupy kontrolnej 
ponownie nie były one istotne (p=0,82). Różnice w różnicach sum punktów części B kwestionariusza WOMAC pomię-
dzy obiema grupami były również znamiennie różne (p<0,001).

 

W przypadku części C kwestionariusza WOMAC w ramach porównania badania wstępnego i badania kontrolnego 
wszyscy uczestnicy badania z GE 90 dni od daty rozpoczęcia eksperymentu zgłosili brak lub zmniejszenie dolegliwości. 
W terminie T2 jeszcze jeden pacjent z tej grupy zgłosił informację o pogorszeniu swych bólów. Ponieważ jednak jeden 
z uczestników z GE w terminie T3 był nieobecny, nie można jednoznacznie udowodnić, czy w przypadku wszystkich 
pacjentów tej grupy faktycznie można odnotować zmniejszenie poziomu dolegliwości, gdyż brak jest wyników doty-
czących nieobecnego pacjenta. W przypadku GK udało się w ramach porównania badania kontrolnego z terminem T2 
również uzyskać lepsze efekty. Wśród pacjentów tej grupy w porównaniu terminów badań T2 z T3 liczba uczestników 
zgłaszających poprawę stanu dolegliwości wzrosła z 66,7% do 72%, przy czym również mniejsze liczba pacjentów 
zgłosiła pogorszenie 90 dni po operacji (ilustr. 6). 2 uczestników badania (8%) zgłosiło, że nie odczuli żadnych zauwa-
żalnych zmian w wyniku interwencji pomiędzy datami badań.

 

W odróżnieniu od wyników z części A i B kwestionariusza WOMAC zmiany średnich wartości grupowych w przypad-
ku części C kwestionariusza WOMAC były według przyjętego poziomu w obu grupach znamienne (p<0,001 dla GE i 
p=0,012 dla GK). Różnice pomiędzy obiema grupami również były znamienne (p<0,001).



Dyskusja i wnioski

Przeprowadzone badania dowodzą, że w przypadku poddanych badaniu uczestników eksperymentu występuje 
statystycznie istotny wpływ produktu złożonego, zawierającego kompleks kwas hialuronowego i chondroitynę na 
zmniejszanie bólu i dolegliwości. Oznacza to, że uczestnicy badania, którzy dodatkowo przyjmowali złożony produkt , 
znamiennie częściej zgłaszali, że odczuli zmniejszenie bólu, aniżeli uczestnicy badania z grupy kontrolnej. Jak wykaza-
ły badania, również sztywność stawu kolanowego w grupie eksperymentalnej uległa zmniejszeniu, przede wszystkim 
zaś ograniczenia sprawności w codziennej aktywności ruchowej uległy zmniejszeniu, w przeciwieństwie do grupy 
kontrolnej. Daje to zatem podstawę do wniosku, że poprzez połączenie leczenia w postaci zabiegu artroskopowego i 
gimnastyki rehabilitacyjnej oraz przyjmowania preparatu złożonego, zawierającego kompleks kwasu hialuronowego 
i chondroityny w przypadku pacjentów w wieku średnim, u których występuje uszkodzenie chrząstki stopnia I - II 
można trwale osiągać lepsze wyniki w zakresie łagodzenia bólu aniżeli w przypadku leczenia w postaci samej operacji 
artroskopowej i gimnastyki rehabilitacyjnej. Kwestię, czy uzyskane wyniki, dowodzące łagodzącego ból działania su-
plementu diety, mogą zostać powtórzone w przypadku monoterapeutycznego zastosowania do uszkodzeń chrząstki 
stawu kolanowego, należy wyjaśnić w dalszych badaniach. Do wyjaśnienia pozostaje również kwestia, czy ekspery-
mentalna kombinacja leczenia obejmująca operację artroskopową i/lub gimnastykę rehabilitacyjną oraz uzupełnianie 
preparatem zawierającym kwas hialuronowy i chondroitynę będzie wykazywać działanie łagodzące ból również w 
przypadku bardziej zaawansowanego stadium zwyrodnienia chrząstki oraz u pacjentów w starszym wieku, ponieważ 
na pytania dotyczące specyficznych problemów starzenia i płci na podstawie dotychczasowych wyników badań nie 
można jeszcze udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Znalezienie odpowiedzi na te pytania ma istotne znaczenie, ponie-
waż należy oczekiwać, że zwyrodnieniowe zmiany chrząstki stawu kolanowego będą w miarę procesu starzenia przy-
bierać na sile [5]. Ponieważ prewencji choroby zwyrodnieniowej stawów przypisuje się rosnące znaczenie [4], stosowa-
nie doustnych preparatów złożonych, zawierających kwas hialuronowy i chondroityne, o dobrej biodostępności może 
się przyczyniać do zwiększania efektywności środków terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Niniejsze badanie zostało 
przeprowadzone z wykorzystaniem suplementu diety o nazwie DuoVital. DuoVital jest suplementem diety zawierają-
cym kompleks kwasu hialuronowego i chondroityny. Nazwa handlowa DuoVital była wykorzystywana na niemieckim 
rynku.Obecnie na niemieckim rynku produkt z tym samym składem jest dostępny pod nazwą ArthroSedam.Dystrybu-
torem suplementu diety na niemieckim rynku jest Astellas Pharma GmbH. http://www.astellas.de/aus_der_apotheke/
arthrosedam.html Składniki: woda zawierająca kwas hialuronowy oraz chondroitynę, cukier inwertowany, witamina 
E w postaci octanu DL-alfa-tokoferolu, konserwant sorbinian potasu (E 202). Zalecana dawka dzienna: 30 ml przez 
okres 30 dni.
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Tabela 3.20 i wykres 3.5 dowodzi, że średnie natężenie bólu znacznie obniżyło się w grupoe HA, różnica między jego 
wskaznikami w grupie HA i grupie kontrolnej jest znaczna przy p<0.05. Poziom bólu u w grupie pacjentów stosujących 
HA zmniejszył się o 47.8% , w zestawieniu z wartością 8.6.% w grupie kontrolnej po jdnym miesiącu, zas po dwóch 
miesiącach obniżył się o 55.7% w grupie pacjentów z HA i o 14.1% w grupie kontrolnej. Liczba pacjentów u których 
nastapiła poprawa objawów to 85.7% w grupie stosującej HA, podczas w gdy drugiej grupie poprawa dotyczyła jedynie 
50% pacjentów.

4.4.2. Ocena skuteczności poprzez obserwację objawów sztywności i bólu

Objawy sztywności i bólu sa często spotykanymi symptomami w chorobie zwyrodnieniowej, szczególnie w zwyrodnie-
niu stawu kolanwego. Pojawiają się one często po przebudzeniu, lub rozciąganiu się po długim odpoczynku; pacjenci 
często doświadczają trudności w poruszaniu się, jednakże po kilku ruchach objawy ustępują. W naszych badaniach po-
ziom sztywności i zakres bólu w stawach zostały poddane ocenie zgodnie ze skalą WomacB. Na początkowym etapie 
badań, średni wskaźnik w obu grupach wynosił 1.4 ± 1.7 (w grupie HA ) i 1.2 ± 1.5 (w grupie kontrolnej), co wskazuje na 
brak istotnych różnic w obrębie obu grup przy p = 0.806.

 

Wyniki zaprezentowane w tabeli 17.3 dowodzą, że objawy sztywności bólu stawów uległy znacznemu zredukowaniu 
wśród pacjentów stosujących kwas hialuronowy , przy średniej wartości wskaźnika Womac B od 1.4 ± 1.7 (T0) do 0.5 ± 
0.9 (T1), (spadek o 60.9%), obniżonej do 0.4 ± 0.7 na etapie badań T2, (spadek o 73.9%)

 

Tabela 3.20 i 3.21 pokazuje że średnia wartość Womac B w obrębie obu grup po miesiącu terapii jest podobna (0.5 ± 
0.9 i 0.9 w grupie poddanej leczeniu, i ± 1.5 w grupie kontrolnej), przy p = 0.137. Jednakże po upływie dwóch miesięcy, 
wskaźnik Womac B uległ zmianie: 0.4 ± 0.7 w grupie poddanej leczeniu, w porównaniu z 1.0 ± 1.2 (wartośc p = 0.026). 
Wykres 3.6 również ilustruje zmiany w grupie poddanej leczeniu spadek o 1.0 punktów po dwoch miesiącach terapii, 
podczas gdy spadek ten w grupie kontrolnej wyniósł jedynie 0.2 punktów.

4.4.3. Ocena skuteczności leczenia poprzez obserwację funkcji motorycznych stawu kolanowego

Ograniczone możliwości ruchu kolana w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego jest często wynikiem wielu 
czynników, takich jak ból, obniżenie ilości i jakości cząstek kwasu hialuronowego w płynie stawowym (co prowadzi do 
zakłocenia roli płynu stawowego jako amortyzatora, i jego funckji nadawania śliskości i elastyczności powierzchniom 
tworzącym staw), zapalenie błony maziowej, urazy stawów, stopniowy ubytek tkanki chrzęstnej, zwężenie przestrzeni 
międzystawowej. Funkcje motoryczne stawów są ocenianie poprzez obserwację zdolności chodzenia, wchodzenia po 
schodach, przykucania, robienia zakupów oraz innych czynności należących do kryteriów wskaźnika WomacC. Na po-
czątkowym etapie badań (T0), średnia wartość wskaźnika Womac C w obrębie obu grup nie wykazywała znaczących 
różnic (w grupie poddanej leczeniu było to 35.6 ± 14.4, cw grupie kontrolnej: 29.4 ± 12.7) przy p = 0.105.

 

Rezultaty zaprezentowane w Tabeli 18.3 dowodzą, że funkcje motoryczne stawu kolanowego uległy znacznej poprawie 
w grupie poddanej leczeniu, co jest widoczne w spadku wskaźnika WomacC od wartości 35.6 ± 14.4 w początkowym 
stadium badania, (T0) do 21.6 ± 12.7 po upływie jednego miesiąca terapii (T1)i do 20.4 ± 12.3 po dwóch miesiącach (T2), 
przy p<0.05.


