
Зв’язок між фармакотерапією 
та довгостроковим контролем 
болю в пацієнтів з остеоартритом 
колінного суглоба
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Рецептурний кристалічний 
глюкозаміну сульфат був спеціально 

диференційований від інших 
глюкозамінів (глюкозаміну гідрохлорид 

із сульфатом натрію чи без нього)

Мережеві метааналізи об’єднують 
прямі докази, отримані в прямих 

порівняльних дослідженнях (якщо такі 
поводилися), з непрямими доказами.

 Тому завдяки спільним посиланням 
можуть порівнюватися різні 

методи лікування.

Основний результат:

•  середні зміни вираженості болю в колінному суглобі за період 

від вихідного рівня до кінцевої точки (≥12 місяців) 

Вторинний результат: 

• фізичне функціонування 

•  структура суглоба, що визначається як звуження суглобової щілини 

(ЗСЩ), діагностоване при радіологічному обстеженні

Мережевий графік: усі дослідження (основний результат – зміни вираженості болю)
Площа кола пропорційна кількості рандомізованих пацієнтів і відображає розмір вибірки. Ширина ліній пропорційна 
кількості досліджень, у яких безпосередньо порівнювалися два лікарські препарати.

Зв’язок між фармакотерапією 
та довгостроковим контролем 
болю в пацієнтів з остеоартритом 
колінного суглоба
Систематичний огляд і метааналіз 

Дизайн дослідження
У цілому було вивчено 8166 записів, у тому числі 47 довгострокових
(тривалість дослідження варіювала в межах від 1 до 4 років)
рандомізованих клінічних досліджень (РКД) остеоартриту
колінного суглоба, які відповідали критеріям включення.
Цей мережевий метааналіз охопив 22 037 пацієнтів.

Загалом було вивчено 33 фармакологічні опції.

Категорії лікарських засобів, включених 
до метааналізу:

• анальгетики;

• антиоксиданти; 

• препарати, що впливають на кісткову систему;

• нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП); 

• внутрішньосуглобові ін’єкції (гіалуронова кислота, кортикостероїди);

•  симптоматичні препарати сповільненої дії для лікування остеоартриту 

(SYSADOA);

• препарати з імовірним хворобомодифікуючим впливом.

Сприфермін
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Рецептурний кристалічний глюкозаміну сульфат

Гіалуронова кислота + тріамцинолон
Целекоксиб
Вітамін D
Глюкозаміни + хондроїтинсульфат
Кальцитонін
Стронцію ранелат
Еторикоксиб
Глюкозаміни
Напроксен
Німесулід
Гіалуронова кислота
Хондроїтинсульфат
Діацереїн
Циндуністат
Лікофелон
Ризедронат
Диклофенак
Плацебо
Рофекоксиб
Вітамін Е
Тріамцинолон
Сприфермін

Тип 
втручання

0,2 0,4

Середнє значення 
(95% імовірний інтервал)

0 0,50-1,50 1,00 2,00

Анальгетики
Ацетамінофен [1; n=27]
Антиоксиданти
Вітамін Е [1; n=59]
Препарати, що впливають на кісткову систему
Кальцитонін [1; n=695]
Ризедронат [3; n=899]
Стронцію ранелат [1; n=899]
Вітамін D [2; n=310] 
Золедронова кислота [1; n=29]
В/c гіалуронова кислота та кортикостероїди
Гіалуронова кислота (ГК) [12; n=1051]
Бетаметазон [1; n=98]
Метилпреднізолон [1; n=60]
Тріамцинолон [2; n=103]
ГК + бетаметазон [1; n=35]
ГК + метилпреднізолон [1; n=169]
ГК + тріамцинолон [1; n=16]
НПЗП

Целекоксиб [3; n=690]

Диклофенак [5; n=1090]
Етофенамат [1; n=29]
Еторикоксиб [2; n=780]
Індометацин [1; n=202]
Лікофелон [1; n=147]
Напроксен [4; n=659]
Німесулід [1; n=183]
Рофекоксиб [2; n=979]
Тіапрофенова кислота [1; n=307]

SYSADOA и та хворобомодифікуючі препарати
Хондроїтинсульфат (ХС) [5; n=731]
Циндуністат [1; n=971]
Діацереїн [1; n=85]

Глюкозаміну сульфат [2; n=207]

Глюкозаміни [3; n=325]
Глюкозаміни + ХС [2; n=280]
Сприфермін [1; n=122]

Втручання
[кількість досліджень, пацієнтів]

На користь активного лікування            На користь плацебо

-1,00 -0,50 1,50

Величина
ефекту

ВЕ*
-0,18

рКГС був єдиним глюкозаміном, 
який незмінно асоціювався 
зі зменшенням болю

Рецептурний кристалічний глюкозаміну 
сульфат у дослідженнях високої якості 
мав найвищу імовірність того, що буде 

найкращим довгостроковим лікуванням1
Оцінка довготривалих ефектів лікування порівняно з плацебо

Значення SUCRA для рецептурного кристалічного 
глюкозаміну сульфату становило 0,92 порівняно
з 0,79 для целекоксибу

Фармакологічні методи лікування болю при ОА колін-
ного суглоба
Площа під кривою сукупного ранжування (SUCRA) для болю в колінному 
суглобі, що виключає дослідження з високим ризиком систематичної 
помилки оцінки

БІЛЬ БІЛЬ

(Основний результат – зміни вираженості болю.)           Адаптовано з: Gregori D. et al. JAMA 2018. 
*ВЕ – величина ефекту.

Інші глюкозаміни не продемонстрували переваг 
над плацебо

З-поміж НПЗП целекоксиб є ефективним препаратом для довгострокового контролю 
болю, хоча величина ефекту й невелика (ВЕ = -0,18) і зберігаються проблеми безпеки, 
притаманні тривалому застосуванню НПЗП

ВЕ*

-0,29

Адаптовано з: Gregori D. et al. JAMA 2018.Площа під кривою сукупного ранжування дорівнюватиме 0 у разі, 
якщо лікування є найгіршим, і 1 у випадку, якщо лікування є достеменно 
найкращим. Позначки показують межі 95% імовірного інтервалу.
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0 0,50-1,00 1,00

Антиоксиданти
Вітамін Е 
Препарати, що впливають на кісткову систему
Кальцитонін 
Ризедронат 
Стронцію ранелат 
Вітамін D 
В/c кортикостероїди
Тріамцинолон
НПЗП
Целекоксиб

SYSADOA та хворобомодифікуючі препарати 
Хондроїтинсульфат (ХС)
Циндуністат

Рецептурний кристалічний глюкозаміну сульфат

Глюкозаміни 
Глюкозаміни + ХС
Сприфермін

Втручання

На користь активного лікування            На користь плацебо

-0,50

Величина
ефекту

(Вторинний результат – фізичне функціонування..)           Адаптовано з: Gregori D. et al. JAMA 2018. 
*ВЕ – величина ефекту.

 ВЕ*

-0,32

З-поміж 13 фармакологічних методів 
лікування зв’язок з покращенням фізичного 

функціонування був встановлений 
тільки для рецептурного кристалічного 

глюкозаміну сульфату

Целекоксиб 
не продемонстрував зв’язку 

з покращенням фізичного 
функціонування1

Також не було виявлено зв’язку 
з покращенням фізичного 

функціонування суглобів 
для інших глюкозамінів, 

хондроїтинсульфату 
та в/c кортикостероїдів 

ФІЗИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯФІЗИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Рецептурний кристалічний 
глюкозаміну сульфат
був єдиним методом лікування, 
пов’язаним з довгостроковим 
покращенням фізичного функціонування

Оцінка довгострокових ефектів лікування порівняно з плацебо
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0 0,50-1,00 1,00

На користь активного лікування            На користь плацебо

-0.50

Величина
ефекту

0 0,50-1,00 1,00

Препарати, що впливають на кісткову систему
Кальцитонін [1; n=694] 
Ризедронат [2; n=226] 

Стронцію ранелат [1; n=899] 

Вітамін D [2; n=310]
В/c гіалуронова кислота та кортикостероїди
Гіалуронова кислота [2; n=155]
Тріамцинолон [1; n=33]
НПЗП
Целекоксиб [1; n=80]
Диклофенак [1; n=32]

SYSADOA та хворобомодифікуючі препарати 

Хондроїтинсульфат (ХС) [6; n=874]

Циндуністат [1; n=971]
Доксициклін [1; n=181]

Рецептурний кристалічний глюкозаміну сульфат [2; n=207] 

Глюкозаміни [3; n=241]
Глюкозаміни + ХС [2; n=180]
Інгібітори ММП [1; n=254]
Сприфермін [1; n=120]

Втручання 
[кількість досліджень, пацієнтів]

-0,50

Міжнародна робоча група 
рекомендує рецептурний 

кристалічний глюкозаміну 
сульфат або хондроїтинсульфат 

як перший крок довгострокового 
фармакологічного лікування 

остеоартриту колінного суглоба1

Жодного зв’язу хондроїтинсульфату 
з довгостроковим покращенням 

симптомів ОА не виявлено

Звуження суглобової щілини

Ефект рКГС стосовно уповільнення 
звуження суглобової щілини 
був удвічі вищим, 
ніж у хондроїтинсульфату 
та стронцію ранелату

(Вторинний результат – звуження суглобової щілини.)           Адаптовано з: Gregori D. et al. JAMA 2018. 
*ВЕ – величина ефекту.

Оцінка довгострокових ефектів лікування порівняно з плацебо

Три терапевтичні опції з 16 
продемонстрували здатність 

уповільнювати звуження суглобової 
щілини: рКГС, хондроїтинсульфат 

і стронцію ранелат

 ВЕ*

-0,42

 ВЕ* 
-0,20

 ВЕ* 
-0,20
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Рецептурний кристалічний 
глюкозаміну сульфат 
був єдиним фармакологічним 
препаратом, що незмінно 
асоціювався з довгостроковим 
зменшенням БОЛЮ, 
ПОКРАЩЕННЯМ ФІЗИЧНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 
та УПОВІЛЬНЕННЯМ 
ЗВУЖЕННЯ СУГЛОБОВОЇ 
ЩІЛИНИ1

БІЛЬ Основний результат

3 Рецептурний кристалічний глюкозаміну сульфат з-поміж SYSADOA
демонстрував постійну ефективність при болю з величиною ефекту -0,29
3 Целекоксиб з-поміж НПЗП для тривалого контролю болю був ефективним,
хоча й з невеликою величиною ефекту (ВЕ = -0,18) і зі збереженням  
проблем безпеки, властивих тривалому застосуванню НПЗП

ФІЗИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ Вторинний результат

3 Рецептурний кристалічний глюкозаміну сульфат демонстрував 
суттєвий зв’язок з покращенням фізичного функціонування (ВЕ = -0,32)
3 Целекоксиб не продемонстрував зв’язку з покращенням фізичного 
функціонування1

ЗМІНИ СТРУКТУРИ СУГЛОБА Вторинний результат

3 Рецептурний кристалічний глюкозаміну сульфат демонстрував
постійну ефективність стосовно змін структури суглоба 
(хворобомодифікуючий профіль) з величиною ефекту -0,42 
3 Хондроїтинсульфат і стронцію ранелат ранелат були асоційовані 
з покращенням щодо ЗСЩ, хоча й з меншим ступенем ефективності 
(ВЕ = 0,20)

Величина 
ефекту 

-0,29

Величина 
ефекту

-0,32

Величина 
ефекту

-0,42
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КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ 
МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ДОНА®
Склад: діюча речовина: 2 мл розчину (ампула А) містить 
кристалічного глюкозаміну сульфату 502,5 мг, еквіва-
лентного глюкозаміну сульфату 400 мг, та натрію хлориду 
102,5  мг. Розчинник (ампула В) містить діетаноламін, воду 
для ін’єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні 
та протиревматичні засоби.

Код АТX: М01А Х05.

Показання. Лікування симптомів остеоартриту: болю 
і  функціонального обмеження.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість 
до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речо-
вин, схильність до кровотеч. Препарат Дона® не слід засто-
совувати пацієнтам з алергією на молюсків, тому що діючу 
речовину одержують із панцирів молюсків; такі пацієнти 
можуть бути більш схильними до розвитку алергічних ре-
акцій на глюкозамін із можливим загостренням симптомів 
їх захворювання.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. Біологічі Італія Лабораторіз С.p.Л.

Для докладної інформації див. повну інструкцію для медич-
ного застосування лікарського засобу Дона®.

Реєстраційне посвідчення № UA/4178/01/01, наказ МОЗ 
України № 1116 від 20.09.2017.

Інформація для професійної діяльності медичних і фарма-
цевтичних працівників.

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ 
МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ДОНА®
Склад: діюча речовина: 1 саше містить кристалічного глю-
козаміну сульфату 1884 мг, еквівалентного 1500 мг глюко-
заміну сульфату, та натрію хлориду 384 мг.

Лікарська форма. Порошок для орального розчину.

Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні 
та протиревматичні засоби.

Код АТХ: М01А Х05.

Показання. Лікування симптомів остеоартриту, тобто болю 
і функціонального обмеження.

Протипоказання. Підвищена чутливість до глюкозаміну 
сульфату або до будь-якої з допоміжних речовин; пору-
шення функцій печінки та нирок у стадії декомпенсації, 
схильність до кровотеч. Порошок для орального розчину 
містить аспартам і тому протипоказаний пацієнтам із феніл-
кетонурією. Препарат ДОНА® не можна застосовувати па-
цієнтам з алергією на молюсків, оскільки діюча речовина 
отримана з молюсків.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. Роттафарм Лтд., Ірландія.

Для докладної інформації див. повну інструкцію для медич-
ного застосування лікарського засобу Дона®.

Реєстраційне посвідчення № UA/0878/01/01, наказ МОЗ 
України № 732 від 30.06.2017.

Інформація для професійної діяльності медичних і фарма-
цевтичних працівників.

Якщо Вам стало відомо про будь-які побічні реакції, пов’яза-
ні із застосуванням продукту компанії, у т. ч. із застосуван-
ням у період вагітності або годування груддю, або про такі, 
що виникли в результаті медичних помилок, неправиль-
ного застосування, зловживання, передозування, застосу-
вання не за показаннями чи внаслідок впливу, пов’язаного 
з професійною та непрофесійною діяльністю, підозрюва-
ною передачею інфекційного агента чи відсутністю ефек-
тивності, а також асоційовані з дефектом якості, необхідно 
повідомити про це особі, відповідальній за фармаконагляд, 
за електронною адресою: info.safety@meda-cis.com.

Представництво «Меда Фармасьютікалз
Світселенд ГмбХ» в Україні: 
01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, поверх 6. 
Тел.: +38 (044) 482 15 51 
www.meda.ua 
MEDA (A Mylan company)
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