
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 hialuronowe-
go 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.

 

Materiały i metody: W ramach klinicznego badania interwencyjnego dotyczącego skuteczności preparatu złożo-
nego DuoVital, zawierającego kompleks kwasu hialuronowego i chondroityny jako leczenia wspomagającego zba-
dano grupę pacjentów z ograniczeniami funkcji ruchowych wskutek strukturalnych uszkodzeń stawu kolanowe-
go. Wszyscy pacjenci 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 po-
równania poszczególnych terminów badania zliczono sumy punktów według skali WOMAC. W dalszej części oce-
ny 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 eksperymental-
nej, którzy oprócz zabiegu artroskopowego przyjmowali dodatkowo suplement diety zawierający kompleks kwasu 
hialuronowego i chondroityny, po operacji zgłaszali wyraźnie mniej ograniczeń funkcji ruchowych aniżeli uczestni-
cy badania wchodzący w skład grupy kontrolnej. W grupie eksperymentalnej częściej udawało się zmniejszać bóle.

 

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.

 

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



1.1. Uczestnicy badania

Tabela nr 1. Wiek i odchylenie standardowe danych pacjentów

 

 

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.

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


