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Streszczenie
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest przewlekłym procesem degeneracyjnym, obejmującym niszczenie chrząstki stawowej. Postępujący charakter choroby
upośledza funkcję motoryczną kończyny, co w połączeniu z dolegliwościami bólowymi prowadzi do znacznego pogorszenia jakości życia chorego. Obecne
metody terapii osteoartrozy obejmują szerokie spektrum, począwszy od edukacji chorego i eliminacji czynników ryzyka, poprzez farmakoterapię, fizjoterapię
i leczenie inwazyjne. Wśród metod leczenia zachowawczego choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego znajduje zastosowanie wiskosuplementacja. Liczne badania dowodzą, że dostawowe iniekcje kwasu hialuronowego prowadzą do zmniejszenia natężenia bólu i poprawy czynności chorego stawu.
Niniejsza praca omawia rolę egzogennego kwasu hialuronowego w procesie leczenia wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego, jego aktywność biologiczną oraz skuteczność w oparciu o właściwości fizykochemiczne poszczególnych preparatów. W oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą
skuteczności kwasu hialuronowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej wskazano ponadto istotne w praktyce klinicznej aspekty wiskosuplementacji,
podkreślając właściwą kwalifikację pacjenta i sposób podania leku.
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Abstract
Osteoarthritis is a chronic degenerative process, including the destruction of articular cartilage. The progressive nature of the disease impairs motor
function, which in combination with the pains leading to a significant deterioration in the quality of life. Current methods of treatment of osteoarthritis cover
a wide spectrum, ranging from patient education and elimination of risk factors, through drug therapy, physical therapy and surgical treatment. Among
the methods of conservative treatment of osteoarthritis of the knee is the use of viscosupplementation. Many studies show that intra-articular injections of
hyaluronic acid leads to a reduction in the intensity of pain and improve joint function of the patient.
This paper discusses the role of exogenous hyaluronic acid in the treatment of early knee osteoarthritis, its biological activity and efficacy based on the physicochemical properties of different products. Based on the current knowledge about the effectiveness of hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis
it is further indicated significant clinical aspects of viscosupplementation, emphasizing the proper classification of the patient and method applications of
the drug.
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Wstęp
Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych jest najczęstszą artropatią i stanowi jedną z głównych przyczyn dysfunkcji ruchowej u człowieka [1,2]. Towarzyszący chorobie
ból i ograniczenie ruchomości stawów w znacznym stopniu
pogarszają jakość życia chorych oraz funkcjonowanie w życiu codziennym. Artroza stanowi zatem istotny problem
zarówno społeczny jak i ekonomiczny. Analizy statystyczne podają, że aż 30% współczesnego społeczeństwa odczuwa dolegliwości bólowe i ograniczenie motoryki z powodu
zmian zwyrodnieniowych, co czyni tą jednostkę chorobową
najczęstszym schorzeniem narządu ruchu.
Istotą choroby zwyrodnieniowej jest postępujące zaburzenie homeostazy chrząstki stawowej wyrażone przewagą
aktywności procesów degeneracyjnych nad chondroprotekcyjnymi. Chrząstka szklista nie posiada zdolności do samoistnej regeneracji, zatem wycofanie zmian w zmienionym
chorobowo stawie nie jest możliwe. Leczenie choroby zwyrodnieniowej polega zatem na zahamowaniu lub spowolnieniu procesów destrukcyjnych działających na chrząstkę stawową, zachowaniu możliwie pełnego zakresu ruchu w stawie
oraz działaniu przeciwbólowym.
Leczenie choroby zwyrodnieniowej powinno mieć charakter wielokierunkowy, uwzględniający wiele dróg prowadzących do uszkodzenia chrząstki i struktur miękkich stawu
[3-5]. Profilaktyka osteoartrozy obejmuje edukację chorego,
utrzymywanie właściwej wagi ciała, sprawności fizycznej
oraz prawidłowej osi i długości kończyn dolnych. Leczenie
chondroprotekcyjne obejmuje utrzymywanie właściwej jakości i ilości płynu stawowego odżywiającego chondrocyty,
a więc przyjmowanie leków zawierających siarczan chondroityny i siarczan glukozaminy oraz wiskosuplementację kwasem hialuronowym [6-8]. Leczenie przeciwbólowe powinno
uwzględniać eliminację procesu zapalnego biorącego istotny
udział w patogenezie artrozy. Poprawa motoryki stawu możliwa jest poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń oraz zabiegów fizykoterapeutycznych.
Wiskosuplementacja
Suplementacja kwasem hialuronowym (wiskosuplementacja) ma na celu przywrócenie jakości płynu stawowego,
protekcję uszkodzonej i zdrowej chrząstki stawowej oraz
zredukowanie dolegliwości bólowych. Obecnie na rynku
dostępnych jest wiele preparatów hialuronianu, przeznaczonych do iniekcji dostawowych, różniących się tak naprawdę
właściwościami fizykochemicznymi (masą cząsteczkową,
stężeniem) oraz mechanicznymi (lepkością, elastycznością).
Należy zaznaczyć, że rolą wiskosuplementacji nie jest odbudowa zniszczonej chrząstki stawowej, a jedynie poprawienie
reologicznych właściwości stawu.

Wiskosuplementacja polega na podaniu do wnętrza stawu maziówkowego preparatu kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej drogą iniekcji. Pierwotnie zastosowanie
kwasu hialuronowego ograniczało się do stawu kolanowego,
obecnie znajduje użycie również w innych stawach: biodrowym, ramiennym, skokowym, nadgarstku czy stawie skroniowo-żuchwowym.
Właściwości kwasu hialuronowego
Kwas hialuronowy posiada istotne dla homeostazy stawu
właściwości fizyczne jak i aktywność biologiczną. Przegląd
wielu badań uwidacznia wpływ na polepszenie efektu klinicznego oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową.
Kwas hialuronowy (HA) z chemicznego punktu widzenia jest polisacharydem należącym do grupy glikozaminoglikanów. Łańcuchowe molekuły tego związku zbudowane są
z powtarzających się jednostek disacharydów, z których
każda składa się z cząsteczki kwasu D-glukuronowego i cząsteczki N-acetyloglukozaminy połączonych naprzemiennie
wiązaniami β-(1-4) i β-(1-3) glikozydowymi [13].
Specyficzne właściwości wiskoelastyczne kwasu hialuronowego wynikają z dwóch składowych: lepkości oraz
elastyczności [25, 26]. Właściwości lepkie zależą od siły
ścinającej działającej na staw, przez co płyn stawowy wykazuje właściwości płynu nienewtonowskiego. Zapewnia to
odpowiednie nawilżanie powierzchni i odżywanie chrząstki
w trakcie obciążeń np. podczas chodu. Elastyczność z kolei
odgrywa znaczącą rolę w trakcie wystąpienia nagłych sił nacisku np. w trakcie biegu, działając poprzez odkształcanie
się łańcuchów polimerowych kwasu hialuronowego [27].
U osób w wieku 18-27 lat elastyczność i lepkość płynu miaziówkowego stawu kolanowego, mierzone porównywalną
metodą przy 2,5Hz wynoszą odpowiednio G’=117 ± 13 Pa
i G’’ =45 ± 8 Pa.
Produkcja egzogennych preparatów z kwasem hialuronowym odbywa się na drodze biosyntezy przez bakterie
z gatunku Streptococus equi lub ekstrakcji z grzebieni kogucich. Zaletą biotechnologii bakteryjnej jest brak alergenności
wynikającej ze śladowych ilości białek pochodzenia zwierzęcego, natomiast wadą jest ryzyko mutacji w szczepach bakteryjnych, możliwość wytwarzania toksyn, pirogenów i immunogenów, co wymaga zaawansowanych metod oczyszczania
[16,17,18].
Dostępne obecnie preparaty z kwasem hialuronowym
różnią się między sobą m.in. masą cząsteczkową. Zależy ona
od długości łańcucha i stopnia usieciowania (cross-linking)
odbywającego się w procesie produkcji. Usieciowany kwas
hialuronowy tworzy polimery hylanowe, co zwiększa jego
masę cząsteczkową i potęguje działanie wiskoelastyczne.
Wydłuża ponadto okres pozostawania kwasu hialuronowego
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w przestrzeni stawowej [19,20]. Większość produktów stosowanych w pojedynczej iniekcji tzw. one-shot oraz niektóre
produkty stosowane w trzech iniekcjach zawierają usieciowany kwas hialuronowy.
Płyn stawowy i właściwości biologiczne hialuronianu
Płyn stawowy wypełnia całą przestrzeń jamy stawowej zapewniając gładkie i płynne ruchy powierzchni stawowych.
Kwas hialuronowy w połączeniu z białkami pokrywa powierzchnię chrząstki stawowej pełniąc rolę protekcyjną na
działające obciążenia i tarcie. Ponadto stanowi szkielet dla
proteoglikanów, zapewniając właściwe nawodnienie chrząstki, pozwalając na migrację komórek [28].
Staw kolanowy dorosłego człowieka zawiera ok. 2 ml
płynu stawowego [14]. W zdrowym kolanie masa cząsteczki
kwasu hialuronowego wynosi średnio 10x106 Da, a stężenie
ok. 3 mg/ml [12,15]. W chorobie zwyrodnieniowej i reumatoidalnym zapaleniu stawów masa cząsteczkowa tego związku może spadać do wartości 2×105 Da [12,14].
Hialuronian jest biologicznie aktywną cząsteczką, oddziałującą na szereg receptorów komórkowych i wpływającą na przebieg wielu procesów biochemicznych w komórce.
Istotną kwestią wydaje się fakt, że kwas hialuronowy poprzez
receptor CD44 hamuje produkcję metaloproteinaz (MMP)
indukowanych przez IL-6, biorących istotny udział w procesach degradacyjnych w stawie [31]. Wykazano również, że
kwas hialuronowy o większej masie cząsteczkowej ma silniejszy efekt hamujący aktywność MMP, jak równie działa
pobudzająco na syntezę endogennego hialuronianu [32,33].
Udowodniono, że syntezę endogenną kwasu hialuronowego
najlepiej stymuluje cząsteczka o masie powyżej 0,88x106 Da
i stężeniu 20mg/ml, a kolejne prace badające powinowactwo
do receptorów doprecyzowały optymalny zakres masy cząsteczkowej pomiędzy 0,5x106 – 4,0x106 Da [34].
Kwas hialuronowy oddziałuje na metabolizm chrząstki
stawowej [24]. Wpływa hamująco na degenerację struktury chrząstki, utrzymuje jej prawidłowej morfologię poprzez
stymulacyjne działanie na syntezę proteoglikanów i chondroityny [35,36]. Opisano także wpływ hialuronianu na
różnicowanie się komórek mezenchymalnych w kierunku
chondrocytów na drodze stymulacji ekspresji genów [30].
Kwas hialuronowy wpływa na metabolizm mitochondriów
chondrocytów, zwiększając integralność mtDNA, poziom
ATP i żywotność komórki [37]. Wpływa również na zapobieganie indukowanej tarciem apoptozie chondrocytów [38].
Chondrocyty w obecności kwasu hialuronowego wykazują
znacznie zwiększony poziom proliferacji DNA i produkcji macierzy pozakomórkowej [39]. Badania wykazały, że
kwas hialuronowy poprzez reakcję z mediatorami zapalnymi zmniejsza apoptozę chondrocytów. Zaliczono go zatem
do tzw. wolno działających leków objawowych stosowanych
w chorobie zwyrodnieniowej stawów (SYSADOA).

Działanie przeciwbólowe kwasu hialuronowego wynika
ze złożonych mechanizmów. Związek ten wpływa na przewodnictwo impulsów nerwowych i czułość nerwową poprzez
hamowanie substancji P w nocyceptorach oraz zmniejszeniu
przekaźników hiperalgezji: PGE2 i bradykininy [40-42]. Ponadto, w zależności od stężenia, hialuronian aktywuje receptory k-opioidowe [43].
Parametry prawidłowego płynu stawowego
Wg Ropes i in. 1939, 1940,Perlmann i in. 1954, Ward 1980,
Zimmermann-Gorska 1995, Brannan i Jerrard 2006 [22,23]
Parametr

Wartość

Objętość w stawie kolanowym

3 - 4 ml

Barwa

Bezbarwny lub słomkowy

Przejrzystość

Zupełna

pH

7,2 – 7,4

Lepkość

Duża (3-10 cPa)

Białko całkowite

4,3 g%

Glukoza

Podobna jak w surowicy

Liczba komórek

< 200 /1μl

Odsetek granulocytów

< 25%

Obecność bakterii

Brak

Odczyn Ropesa

Zbity strąt

Kwalifikacja pacjentów do wiskosuplementacji
Kwalifikacja pacjenta z gonartrozą jest bardzo istotnym
czynnikiem warunkującym przewidywalność skuteczności
zastosowania kwasu hialuronowego. Czynnikami wpływającymi na dobry wynik leczenia kwasem hialuronowym są:
choroba zwyrodnieniowa o średnim stopniu zaawansowania,
chondromalacja I-III stopnia (wg. Outerbridge’a), aktywność
fizyczna i stopień edukacji pacjenta, a także wysięk w stawie
< 30ml [44-47]. Niezwykle istotna jest również prawidłowa
technika samej iniekcji dostawowej [48,49].
Terapia kwasem hialuronowym
Preparaty kwasu hialuronowego przeznaczone do podawania w formie iniekcji dostawowych produkowane są w gotowych ampułkostrzykawkach. W zależności od produktu
stosowane są różne schematy dotyczące ilości iniekcji – od
1 do 5 w odstępach tygodniowych. Zalecane jest wykonanie
wstępnej aspiracji płynu wysiękowego ze stawu a następnie
podanie leku [50].
Opisano różne sposoby iniekcji do stawu kolanowego:
poprzez dostęp przednio-boczny, przednio-przyśrodkowy,
dostępy przyrzepkowe i nadrzepkowe [49]. Jednym z zalecanych dostępów jest podanie od strony przednio-bocznej –
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dostęp opisany przez Wadella przy zgięciu stawu kolanowego
30-40 stopni [51]. Wysoką skuteczność ma również dostęp
boczny nadrzepkowy, oraz zmodyfikowany dostęp przednio-boczny [52].
Zalecane jest jednak podanie iniekcji pod kontrolą ultrasonografii, aby uzyskać 100% pewność podania leku
do wnętrza stawu [48,53,54]. Najczęstszymi błędami jest
zdeponowanie preparatu w ciele tłuszczowym Hoffy i mięśniu czworogłowym. Znaczenie ma również grubość igły.
Ze względu na gęstą konsystencję preparatów hialuronianu
zaleca się używanie igieł o średnicy powyżej 18G. Właściwa
technika podania kwasu hialuronowego zwiększa korzyści,
redukując ryzyko działań niepożądanych związanych z błędną lokalizacją podania leku i zapobiega narażeniu pacjenta
na ból oraz niepotrzebne koszty. Po podaniu kwasu hialuronowego zalecane jest oszczędzanie kończyny przez 1-2 dni
i schłodzenie miejsca wkłucia [55].

Podsumowanie
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest postępującym procesem niszczenia chrząstki stawowej i pozostałych struktur
stawu, a jej tło ma charakter wieloczynnikowy. Leczenie osteoartrozy powinno obejmować kompleksową opiekę nad chorym zarówno w aspekcie farmakoterapii, rehabilitacji i leczenia zabiegowego. Znaczną rolę odgrywa protekcja chrząstki
stawowej, zwłaszcza pod postacią wiskosuplementacji.
Na podstawie dotychczas opublikowanych badań naukowych
można stwierdzić, że zastosowanie kwasu hialuronowego we
wczesnych i średniozaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych stawów wydaje się być skuteczne i zasadne. Polepszenie reologicznych właściwości płynu stawowego korzystnie wpływa na jakość chrząstki oraz biomechanikę stawu,
poprawiając tym samym jakość życia chorych.

Działania niepożądane
Piśmiennictwo
Reakcje niepożądane według różnych kryteriów uwzględnionych w badaniach pojawiają się z częstością 3-47 % [55-58].
Najczęściej występuje miejscowy ból i niewielki stan zapalny
w miejscu podania ustępujący po 1-3 dniach. Opisano nieliczne przypadki ostrej reakcji zapalnej – pseudosepsis [59].
Wybór preparatu
Na polskim rynku dostępnych jest kilkadziesiąt preparatów
kwasu hialuronowego różniących się parametrami dotyczącymi samej substancji czynnej tj. stężeniem hialuronianu
sodu, masą cząsteczkową, stopniem lepkości i elastyczności,
usieciowaniem oraz objętością. W większości produkty te
przeznaczone są do leczenia wszystkich stawów maziówkowych, jednak w zależności od wielkości jamy stawowej różnice wynikają z ilości preparatu, jaki można podać. Stężenie
kwasu hialuronowego w dostępnych preparatach waha się
w przedziale od 1% do 2,2%.
Egzogenny kwas hialuronowy utrzymuje się w stawie kolanowym od kilku dni do miesiąca. Zależy to od jego masy
cząsteczkowej, obecności i rodzaju sieciowania [29]. Preparaty o stężeniu 1% zazwyczaj charakteryzuje masa cząsteczkowa w przedziale 0,6-1,6 x106 Da, zaś dla tych o wyższym
stężeniu wynosi ona 1,5-2,1 x 106 Da. Przewaga elastyczności nad lepkością kwasu hialuronowego ma szczególne znaczenie podczas większych obciążeń w stawie np. u osób przeciążających stawy.
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