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ÖSSZEFOGLALÁS
Az arthrosis a leggyakrabban előforduló ízületi betegség. A glükózamint több mint két évtizede hasz-

nálják az arthrosis kezelésére, bár napjainkban sem egyértelműen bizonyított terápiás hatása, illetve annak 
mértéke. A differenciális pásztázó kalorimetria széles körben elterjedt módszer a hőbomlás során leját-
szódó fizikokémiai átalakulások meghatározására. Jelen tanulmány célja, hogy megvilágítsa, kezeletlen, 
és glükozamin-szulfáttal kezelt arthrosisban milyen komplex eltérések fejlődnek ki a normál mátrixössze-
tételhez képest mononátrium-jodoacetát indukálta patkány térdízületi arthrosis modellben. Az arthrosist 
mononátrium-jodoacetát intraarticularis befecskendezésével hoztuk létre. A glükózamin-szulfát vízben fel-
oldva, per os került beadásra az állatoknak két héttel a mononátrium-jodoacetát kezelést követően. A 
kontrollcsoport ugyanolyan mennyiségű desztillált vizet kapott. A minta eltávolításához az állatokat elal-
tattuk, majd 2 mm átmérőjű mintát vettünk az egészséges és a beteg porcfelszínekből. A minták termikus 
tulajdonságait differenciális pásztázó kalorimetriás módszerrel határoztuk meg. A hőmérséklet növekedé-
sével egyidejűleg minden esetben endotermikus reakciót észleltünk. A hőmérséklet változása által okozott 
entalpiaváltozás szignifikánsan különbözött (p<0.0001) a normális és a patológiás csoport között. A glükóz-
amin-szulfáttal kezelt mononátrium-jodoacetáttal oltott patkányok szignifikánsan nagyobb entalpianöve-
kedést mutattak, mint az ugyancsak arthrotikus, de glükózamin-szulfáttal nem kezelt állatok. Az arthrosis 
előrehaladását kísérő megváltozott anyagcsere jellemzése a jövőben új, strukturális károsodást megelőző 
gyógymódok kifejlesztéséhez vezethet. 
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H. Gálity, Z. Aigner, P. Szabó-Révész, Gy. Horváth, G. Sohár, K. Tóth: Effectiveness of glucosamine-
sulphate treatment of sodium monoiodoacetate-induced osteoarthritis in rats

Osteoarthritis is the most prevalent joint disease. Glucosamine sulphate has been widely used in 
humans to treat osteoarthritis for more than two decades, although there are not enough trials to confirm 
that glucosamine sulphate has therapeutic effect. Differential scanning calorimetry has been widely used 
for determining physicochemical transformations that occur during thermal degradation. The purpose of 
this study was to elucidate complex deviations that develop from the normal matrix composition during 
osteoarthritis and osteoarthritis with glucosamine sulphate treatment contributing to disease progression 
in monosodium iodoacetate osteoarthritis rat model. Osteoarthritis was induced by the intraarticular 
injection of monosodium iodoacetate. Glucosamine sulphate solution dissolved in water was administered 
to rats, two weeks after the monosodium iodoacetate injection. The control group received the same 
volume of distilled water. For sample preparation the rats were anesthetized and a 2 mm disc was removed 
from the unhealthy and healthy cartilage surfaces. The thermal properties of samples were determined 
by differential scanning calorimetry method. With the rise of temperature an endothermic reaction was 
observed in all cases. The enthalpy change of the process initiated by the temperature change showed 
marked difference (p<0.0001) between the normal and pathological groups. Interestingly the rats injected 
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BEVEZETÉS
Az arthrosis a leggyakoribb ízületi be-

tegség, amelyet az ízületi porc progresz-
szív, krónikus, fájdalommal és funkcióvesz-
teséggel járó pusztulása jellemez (6, 12). Az 
arthrosisról, mint a korral járó egyszerű ko-
pásos betegségről korábban uralkodó szem-
lélet helyét mára átvette egy dinamikus, sok-
féle kóroki tényezőt és helyi faktort (pl. kris-
tályképződést és gyulladást) magába foglaló 
szemlélet (5). Az arthrosis igen jelentős kihí-
vást jelent az egészségügy számára. Ennek 
részben az az oka, hogy krónikus állapotról 
van szó, amelyben a tünetek hosszú idő alatt 
alakulnak ki, és az aktív epizódokat gyakran 
hosszú tünetmentes időszakok választják el. 
Az ízületben ezek alatt a klinikailag relatíve 
csendes időszakok alatt is strukturális és funk-
cionális változások zajlanak. Ezek előrehaladá-
sának megítélésére korlátozott eszközök állnak 
rendelkezésre, és a szerkezeti változások és a 
tünetek között rossz a korreláció. A porckép-
zéshez szükséges molekulák mennyiségében 
szignifikáns különbség mutatható ki a szövet-
tanilag károsodott, és kontrollminták között 
(18). A mátrix molekulák szintézisének teljes 
megszűnése végstádiumú arthrosishoz és to-
vábbi porcvesztéshez vezet.

Idős állatok, genetikailag módosított 
egerek, sebészileg, enzimatikusan vagy ké-
miai úton okozott arthrosist vizsgáló állat-
modellek állnak rendelkezésre (4, 30), ame-
lyek az arthrosis patogenezisét, továbbá az 
új, a betegségmódosító szerek hatását hiva-
tottak tisztázni (15, 23). Arthrosis előrehala-
dása során a mononátrium-jodoacetát (MIA) 
modellt gyakran használják a szövettani és bio-
kémiai változások követésére (2). A MIA az ízü-
letbe fecskendezve gátolja a chondrocyták 
gliceraldehid–3–foszfát dehidrogenáz akti-
vitását, megakadályozza a glycolysist, végül 

sejthalált eredményez (16). Az ízületi porc fo-
kozatosan elveszíti chondrocytáit, mely fo-
lyamat az arthrosishoz igen hasonló morfoló-
giai és szövettani képet eredményez (14). Ezt a 
modellt számos alkalommal használták gyógy-
szerészeti hatóanyagok porcvédő hatásának 
vizsgálatára (11, 14). 

A glükózamin kötőszövetekben és porc-
szövetben természetesen előforduló amino-
monoszacharid, amely hozzájárul ezen szö-
vetek rugalmasságához és elaszticitásához. En-
nélfogva a glükózamint több, mint két évtizede 
használják arthrosis kezelésére (9). Számos 
rövid és hosszú távú arthrosissal foglalkozó kli-
nikai vizsgálat kimutatta a glükózamin tünet-
módosító hatását (25). Továbbá, a csípő és 
térd arthrosis kezelésére összeállított, felújított 
Osteoarthritis Research Society International 
(OARSI) ajánlások azt sugallják, hogy a   
glükózaminnak térd arthrosisban tünet-eny-
hítő és struktúramódosító hatása van (34). In 
vitro vizsgálatok igazolták, hogy a glükózamin 
gátolni tudja a glucosaminoglikánok 
(proteoglikánok) lebontását, és stimulálja a 
szintézisét, ezáltal potenciálisan porcvédő sze-
repet játszhat (10). A glükózaminról továbbá 
azt is kimutatták, hogy csökkenti térdarthrosis 
esetén az ízületi rés röntgenfelvételen ész-
lelhető beszűkülését (25). Másrészről a GAIT 
vizsgálat (Glucosamine/Chondroitin Arthritis 
Intervention Trial) szerint a glükózamin 
nem volt hatékony fájdalomcsillapító az 
arthrosisban szenvedő betegekél (7), és nem 
áll rendelkezésre elég vizsgálat ahhoz, hogy 
statisztikailag megerősíthessük, hogy a glü-
kózamin-szulfátnak nincs hatása (31), ezért a 
glükózamin arthrosisra kifejtett hatása még el-
lentmondásos (19). 

A termikus analízis a vizsgálati technikák 
azon csoportját jelöli, amelyek a vizsgált 
anyagok bizonyos fizikai tulajdonságainak vál-
tozását mérik a hőmérséklet függvényében 

with monosodium iodoacetate and pretreated with oral glucosamine sulphate showed significantly higher 
increase in the value of the enthalpy change than the non-treated but osteoarthritis induced cartilage 
samples. Characterization of the altered metabolism in cartilage that promotes disease development 
should lead to future treatment options that can prevent structural damage.
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egy adott hőmérséklet-protokoll végrehajtása 
során. A differenciális pásztázó kalorimetriát 
(Differential Scanning Calorimetry, DSC) széles 
körben használják a hőbomlás során végbe-
menő fizikokémiai átalakulások jellemzésére 
(8). A kalorimetria alkalmas a legtöbb termo-
dinamikai tulajdonság, például a reakciók en-
talpia változása (ΔH) és fázisváltozások megha-
tározására (1, 26). A kalorimetriai vizsgálat bio-
lógiai minták jellemzésében való hasznosságát 
korábbi vizsgálatok demonstrálták (1, 26, 27). 
Növekvő számú közlemény (22, 31, 32) foglal-
kozik degeneratív (21), reumás eredetű (28) 
és egészséges humán hialinporc (1, 26) kalo-
rimetriás eszközökkel történő vizsgálatával. 
Than P. és munkatársai (27) elsőként vizsgáltak 
állati hialinporcot DSC módszerrel. Arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy az arthrosis szer-
kezetet befolyásoló hatása jelentős válto-
zást okoz a hialinporc hőstabilitásában. Súlyos 
arthrosisban a ΔH szignifikánsan magasabb 
volt az egészséges hialinporc entalpia változá-
sához képest (27).

Ezen vizsgálat célja az arthrosis által mó-
dosított és a betegség progresszióját fokozó 
anyagcsere további jellemzése volt. Korábbi 
vizsgálatok alapján azt feltételeztük, hogy a 
kalorimetriai eredmények alapján elkülönít-
hető a normál és degenerált hialinporc, és a 
fizikokémiai átalakulások információval szol-
gáltathatnak az orális glükózamin-szulfát ke-
zelés arthrosisra kifejtett hatásáról. Vizsgá-
latunk célja azon összetett eltérések megvi-
lágítása, amelyek arthrosis során, és glükóz-
amin-szulfáttal kezelt arthrosisban hozzájá-
rulnak a betegség előrehaladásához.

ANYAG	ÉS	MÓDSZER

Kísérleti állatok 
Az állatkísérleteket az SZTE ÁOK Élettani In-

tézetében végeztük. Vizsgálatunkhoz 470+/-6 
g tömegű felnőtt hím Wistar patkányokat 
(Charles River törzs; Bioplan, Budapest) hasz-
náltunk, amelyeket egymástól elkülönítve, 
szellőztetett ketrecekben, 12 órás nappal–éj-
szaka ciklusok szerinti megvilágításban, 22±1 
°C-on tartottunk. Ivóvíz és táplálék szabadon 
állt rendelkezésükre. A kísérleteket az SZTE 
Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság engedé-
lyének birtokában végeztük. Az állatokat négy 

csoportra osztottuk fel az alábbiak szerint: 
•  GA, nem-arthrotikus negatív kontroll, az 

állatokat fiziológiás sóoldattal kezeltük és 
kaptak orális glükózamin-szulfátot 

•  Sham, nem-arthrotikus negatív kontroll, 
az állatokat fiziológiás sóoldattal oltottuk, 
nem kaptak orális glükózamin-szulfát ke-
zelést 

•  MIA, mononátrium-jodoacetát 
intraarticularis injekciót kapott, orális glü-
kózamin-szulfáttal nem kezelt állatok 

• MIA+GA, mononátrium-jodoacetát 
intraarticularis injekciót kapott, orális glü-
kózamin-szulfáttal kezelt állatok 

Anyagok
A mononátrium-jodoacetátot (Sigma-

Aldrich Kft. Budapest) 0,9% NaCl oldatban 
(Baxter) oldottuk. 

A Glükózamin-szulfát gyártója a 
Rottapharm S.p.A. Olaszország.

Módszerek
Arthrosis létrehozása
Az állatokat rövid időre isoflurane/O2 gáz-

keverékkel elaltattuk, majd bal térdüket lebo-
rotváltuk, és 70%-os etanollal, majd povidon 
jód oldattal fertőtlenítettük. Az arthrosist a 
korábban leírt módon (28, 30), 300 μl térfo-
gatú fecskendő és 29 G átmérőjű tű felhasz-
nálásával, 50 μl 40 mg/ml mononátrium-
jodoacetát intraarticularis befecskendezésével 
hoztuk létre. GA és Sham csoportok alanyait 
ugyanilyen módon, de 50 μl 0.9%-os NaCl ol-
dattal kezeltük.

Glükózamin-szulfát kezelés
A desztillált vízben feloldott glükózamin-

szulfátot per os, kanülön keresztül adtuk 8 
héten át (500 mg/kg/nap adagban, 2ml/kg 
térfogatban) a kísérleti állatoknak. A kontroll-
csoport ugyanannyi desztillált vizet kapott. Az 
első adagolás két héttel az intraarticularis in-
jekció beadását követően történt.

Minta előkészítés
A minta előkészítéséhez az állatokat elal-

tattuk, majd egy 2 mm átmérőjű korong alakú 
porcrészletet távolítottunk el az egészséges és 
a károsodott porcfelületből. A minták kezelése 
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steril körülmények között történt. A csont, zsír 
és egyéb szövetrészleteket eltávolítottuk, és ki-
zárólag a megmaradó teljes vastagságú porcot 
használtuk fel a mérésekhez. A mintát először 
steril fiziológiás sóoldatban megmostuk, majd 
20 ml oldatban szobahőmérsékleten tároltuk 
azonnali vizsgálat esetén. A mérések előtt a 
minta felszínéről szűrőpapírral minden folya-
dékot eltávolítottunk. Az átlagos tárolási idő 
4 óra volt (min: 1 óra, max: 12 óra), minden 
mintát a preparálás napján vizsgáltunk. A meg-
előző próbamérések során nem tapasztaltunk 
eltéréseket a minták kalorimetriai tulajdonsá-
gaiban, 24 órán át tartó 5 °C-on történő táro-
lást követően sem. 

Differenciális pásztázó kalorimetriás vizsgá-
latok

A méréseket Mettler–Toledo DSC 821e tí-
pusú differenciális pásztázó kaloriméterrel 
(DSC) végeztük. A mérések előtt a készüléket 
indiummal kalibráltuk. A minta felszínéről a fo-
lyadékot szűrőpapírral távolítottuk el, a vizsgá-
lati anyagból 5–15 mg közötti mintatömeget 
mértünk ki. A mintákat 40 μl-es alumínium 
mintatartóban helyeztük el, és három lyukkal 
ellátott tetővel fedtük. A vizsgálat hőmérséklet-
intervalluma 273–353 K (0–80 °C) volt, 0,3 K/
perc fűtési sebesség mellett. Az összes DSC 
vizsgálatot argon atmoszférában, 100 ml/perc 
áramlás mellett végeztük. A DSC görbék értéke-
lésénél a folyadékvesztés kezdő és befejező hő-
mérsékletét (onset- és endset-hőmérséklet), a 
maximum-helyet és a folyamatra jellemző en-
talpiaváltozás értékét határoztuk meg, utób-
binál figyelembe véve az eltérő mintatömeget.

EREDMÉNYEK
A hőmérséklet növekedésével minden 

esetben endoterm reakciót észleltünk  
(1. ábra). A hőmérsékletváltozás által kivál-
tott entalpiaváltozás jelentősen különbözött a 
normál és a patológiás csoportokban (I. táb-
lázat).

Normál porcban (Sham csoport) az en-
talpiaváltozás -783,65 J/g (SD = 63,44) volt, 
míg a glükózamin-szulfáttal kezelt csoportban 
(GA) mérsékelten magasabb -848,86 J/g  
(SD = 177,53) volt az eredmény. A nem kezelt 
arthrotikus (MIA) állatok esetében -1150,19 
J/g (SD = 137,63) volt az eredmény. A termális 
paraméterekben további emelkedést ta-
pasztaltunk a glükózamin-szulfáttal kezelt 
arthrosisos csoportban (MIA+GA) -1402,92 J/g  
(SD = 90,74) értékkel. Tehát a melegítés által 
okozott vízveszteséget kísérő entalpiaváltozás 
alacsonyabb volt normál mintákban, mint az 
arthrotikus csoportokban.

A normál és kezelt normál csoport mintá-
inak kalorimetriás entalpia átlaga nem külön-
bözött szignifikánsan egymástól (p=0,3752). 
Másrészről, statisztikailag igen szignifikáns kü-
lönbséget (p<0,0001) találtunk, amikor normál 
kezeletlen porcot hasonlítottunk össze MIA 
vagy MIA+GA csoportba tartozó mintákkal 
(II. táblázat). Továbbá, a konfidencia interval-
lumnak még az alsó tartománya is elég nagy 
különbséget mutat ahhoz, hogy azt biológiailag 
fontosnak tekinthessük. 

A nem kezelt OA csoport és a kezelt OA cso-
port között további szignifikáns különbséget 
(p<0,0012) mutattunk ki az entalpiaváltozás át-
lagai között, bár a konfidencia intervallumok 
különbsége miatt ez nem egyértelmű (II. táb-
lázat). 

1.	ábra  A porcminták DSC görbéje (a lefelé történő változás endoterm irányt jelöl).
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MEGBESZÉLÉS
Az utóbbi években sokat megértettünk az 

arthrosis folyamatából, továbbra is szükséges 
ugyanakkor, hogy bővítsük ismereteinket kiala-
kulásának és progressziójának alapvető folya-
matairól. Az arthrosisról elterjedt feltételezés, 
hogy a helyi mechanikai faktorok és általános 
hajlamosító tényezők együttes hatásának 
eredményeként alakul ki (5, 6, 12). A betegség 
molekuláris patológiája intenzív kutatás tárgya 
(3), mivel biomechanikai tényezők kémiai vál-
tozásokat hoznak létre az ízületben. A kollagén 
molekulán belüli és molekulák közötti kötések 
átrendeződése, valamint a proteoglikánok 
diszaggregációja és arthrotikus porcból való 
eliminációja víztartalom növekedéshez vezet 
(17) – ennek nagy része szabadvíz formájában 
jelenik meg (21). 

A kalorimetriai vizsgálatok eredményei 
szintén azt mutatták, hogy a normál minták 
fizikokémiai tulajdonságai egyértelmű sta-
tisztikai különbséget mutatnak a MIA-okozta 
arthrosisban szenvedő csoporthoz képest (ke-
zelt és kezeletlen egyaránt). Ez a különbség 
– bár a 95%-os konfidencia intervallum alsó 

végén helyezkedik el – elég nagy ahhoz, hogy 
biológiailag jelentősnek véljük. Ezért követ-
keztetésképp kijelenthetjük, hogy a keze-
lési módok között különbség mutatkozik, és 
ez a különbség elég nagy ahhoz, hogy tudo-
mányosan releváns legyen. Érdekes módon a 
mononátrium-jodoacetáttal injektált és orális 
glükózamin-szulfáttal kezelt minták szignifi-
kánsan magasabb entalpia növekedést mu-
tattak, mint a nem kezelt arthrosisos patká-
nyok. Ezen különbség 95%-os konfidencia in-
tervalluma -385.0286-tól -120.4421-ig terjed. 
Ezzel a konfidencia intervallum tartománnyal 
nem tudunk határozott következtetést levonni. 
Az átlagok jelentősen eltérnek, de az eltérés 
tudományos jelentőségét megítélni, és egy-
értelmű következtetést levonni több adat bir-
tokában fogunk tudni. A továbbiakban ezért 
újabb vizsgálatokat tervezünk végezni a maga-
sabb mintaszám elérése érdekében.

A korai, pre-arthrotikus fázisban vizs-
gált porc anyagcsere változásainak jellem-
zése a jövőben a szerkezeti károsodást meg-
előző gyógymódokhoz vezethet. A porc-
károsodás megelőzése alapvető jelentő-
ségű, mivel a károsodott ízületi porcnak 

Csoport Minták	száma H
(J/g)

Sham 7
-783,65

SD: 63,44
SEM: 23,98

GA 8
-848,86

SD: 177,53
SEM: 62,77

MIA 8
-1150,19

SD: 137,63
SEM: 48,66

MIA+GA 7
-1402,92
SD: 90,74

SEM: 34,29

I.	táblázat   A porcminták normalizált* entalpia-értékei (átlag, ±SD, ±SEM), * = 1 g tömegre 
vonatkoztatva.

Összehasonlított	csoportok 95%	konfidencia	intervallum Kétoldalas	P	érték

Sham/MIA -489,3105 – -243,7645 < 0.0001

Sham/MIA+GA -710,4533 – -528,0925 < 0.0001

MIA/MIA+GA -385,0286 – -120,4421 0.0012

II.	táblázat  Statisztikai paraméterek
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igen limitált gyógyulási potenciálja van. 
Az alapvető, porcdegenerációhoz vezető 
patomorfológiai mechanizmusok ismerete 
nélkül a megelőzés nem lehetséges. Ezeket a 
terápiás lépéseket megfelelően tudjuk tesz-
telni és megfigyelni kísérleti körülmények kö-
zött termogravimetriás mérésekkel. Ezen 
módszerrel a jelenleg használt porcerősítő 
szerek (Glucosamin, Chondroitin) hatékony-
ságát is tudjuk vizsgálni.

A porcpusztulást elindító események, a 
különböző patológiás hatások közötti kap-
csolat, és a chondrocyta extracelluláris mátrix 
homeosztázisának fenntartásában játszott 
szerepének jobb megismerése szükséges 
ahhoz, hogy potenciális terápiás célpontokat 
tudjunk megjelölni. Jelenleg számos olyan po-
tenciális betegségmódosító arthrosis gyógy-
szer (disease-modifying OA drugs, DMOADs) 
klinikai vizsgálata folyik, aelyek talán megvál-
toztatják az arthrosis kezelését. Ezen beteg-
ségmódosító szerek megjelenésével növekvő 
igény mutatkozik olyan eljárásokra, aelyek 
kellő érzékenységűek az arthrosisra jellemző 
fizikokémiai változásokra (24). 
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