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Osteoartróza
3,6,7,8,9 je epidemiologicky závažné ochorenie s rôznou progresiou u jed1,2,3,4
notlivca, limitujúca práceschopnosť aj každodenný život pacienta. Liečba je
viacetážová podľa závažnosti s kontinuálnym sledovaním a intervenciou tak
všeobecného lekára, ako aj rôznych špecialistov. Cieľom liečby je oddialenie
progresie a komplikácií ochorenia. Základom úspešnosti terapie je spolupráca
pacienta a v začiatočných štádiách využitie možnosti nefarmakologickej a farmakologickej liečby. Vo väčšine prípadov chronická bolesť sprevádzajúca osteoartrózu vyžaduje užívanie analgetík a NSA, ktoré musia byť indikované s ohľadom
na komorbidity pacienta. Liečba glukozamínsulfátom by mala byť súčasťou komplexnej terapie, nakoľko umožňuje detrakciu užívania NSA a pravdepodobne
pozitívne ovplyvňuje progresiu štrukturálnych zmien a funkčnej disability.
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K dispozícii je rad prípravkov s osvedčeným účinkom vrátane vysoko čistených
a bez obsahu laktózy.
Na základe horeuvedených vlastností a účinkov viaceré odborné spoločnosti odporúčajú glukozamínsulfát ako súčasť farmakologickej terapie gonartrózy
(z paneurópskeho pohľadu sú vedľa odporúčaní lokálnych odborných spoločností
významné predovšetkým odporúčania EULAR a OARSI). Tieto odporúčania sa
opierajú predovšetkým o závery metaanalýzy publikované v rámci Cochranovej
knižnice10. Towhead et al. súhrnne analyzovali výsledky celkom 20 čiastkových klinických štúdií (n = 2 570) so záverečným konštatovaním zníženia intenzity bolesti
o 28 % a zlepšenie funkcie o 21 % pri hodnotení pomocou Lequesnovho indexu.
V porovnaní s nesteroidnými antiflogistikami bol síce nástup účinku pomalší, avšak po cca šiestich mesiacoch liečby prakticky porovnateľný. Pozorovaný analgetický účinok navyše pretrvával až tri mesiace po skončení kúry (tzv. carry-over efekt).

Obsahuje 750 mg glukozamín sulfátu
Obsahuje 750 mg glukozamín sulfátu
v 1 tablete s klinicky preukázanou
v 1 tablete s klinicky preukázanou
čistotou (bez laktózy).
čistotou (bez laktózy).
ZÁVER

GS je malá molekula s výbornou vstrebateľnosťou z tenkého čreva (80 – 90 %),
maximálna plazmatická koncentrácia sa dosahuje už 1 hodinu po užití.
Výsledky viacerých dlhodobých štúdií popisujú aj štruktúru modifikujúci efekt
GS. Tento účinok je pravdepodobný u pacientov s miernejším rádiografickým
nálezom OA6. Dlhodobé sledovanie pacientov s gonartrózou liečených glukozamínsulfátom v dávke 1 500 mg denne ukázalo nesignifikantnú stratu kĺbovej štrbiny v porovnaní s placebovou štrbinou, kde táto zmena bola významná (obr. 3).
Pozitívny vplyv GS na udržanie rozsahu kĺbovej štrbiny dokazuje aj metaanalýza
Richyho a spol. pozostávajúca zo 7 klinických štúdií7. Dáta potvrdili, že táto liečba viedla k úľave bolesti v oblasti postihnutého kolena a zlepšeniu funkcie kĺbu.
Podľa výsledkov 5-ročného sledovania pacientov po dlhodobom užívaní GS sa
zaznamenalo zníženie rizika nutnosti chirurgickej intervencie (implantácia TEP
bedrového kĺbu/kolena) o 40 %8.
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Skupina užívajúca ibuprofén v dávke 1 200 mg denne po 2 týždňoch liečby preukázala nižšie skóre bolesti, avšak po 4 týždňoch pacienti užívajúci GS 1 500
mg denne mali signifikantne miernejšie bolesti v porovnaní so skupinou užívajúcou NSA (44 % zlepšenie v skupine GS vs. 15 % v skupine NSA)3. Podobné výsledky preukázala aj multicentrická klinická štúdia porovnávajúca liečbu
20 mg piroxikamu denne a GS v dennej dávke 1 500 mg. Po 90-dňovej liečbe
kontrolné vyšetrenie po 60 dňoch svedčilo pre pretrvávanie analgetického účinku GS na rozdiel od absencie tohto efektu v skupine užívajúcej NSA4. Benefit GS
v zmiernení symptómov OA dokázala aj práca portugalských expertov. Táto dvojito zaslepená štúdia hodnotila efekt liečby 1 500 mg GS denne u 1 506 pacientov
s OA. 95 % pacientov hodnotilo účinok GS na zmiernenie bolesti v pokoji a pri
pohybe pozitívne5. Glukozamínsulfát umožňuje redukciu užívania NSA a môže
zabrániť vzniku nežiaducich účinkov tejto terapie (gastrointestinálne krvácanie,
kardiotoxicita, renálne poškodenie atď.). Analgetický efekt pri liečbe glukozamínsulfátom pretrváva dlhšiu dobu v porovnaní s krátkodobým účinkom NSA.

Obr. 1. Princípy manažmentu pacienta s osteoartrózou
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