YΠΑΡΥΟΤΝ ΓΗΑΦΟΡΔ
YΠΑΡΥΟΤΝ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΩΝ?
ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ
Μηράιεο Πνιπρξνληάδεο
ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΩΝ?
Ρεπκαηνιόγνο
3ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ

Γιπθνδακίλε
• Ακηλνζαθραξίηεο ΜΒ 179,17 ελζσκαησκέλνο ζηηο
γιπθνδακηλνγιπθάλεο ηεο ζεκειίνπ νπζίαο ηνπ αξζξηθνύ
ρόλδξνπ.
• Γηεγείξεη ζύλζεζε πξσηενγιπθαλώλ (binding blocks)
• Mεηώλεη ηελ παξαγσγή θαηαζηξεπηηθώλ ελδύκσλ όπσο
MPPS,COX1.COX2,PGE2,NO

Αλαβνιηθή θαη αληηθαηαβνιηθή δξάζε

θεπάζκαηα γιπθνδακηλώλ
• Γηαηξνθηθά ζπκπιεξώκαηα (Dietary
supplements) ζηηο ΖΠΑ

• πληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα (DMOADS)
ζηελ Δπξώπε .

ΑΛΑΣΑ ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΖ

CH2OH
O
OH

OH

Glucosamine (base)
Mw = 179.17

HO
NH2

CH2OH
OH

O
OH

HO
NH3+Cl-

Τδροτλωρική γλσκοζαμίνη, MΒ=215.56
ηις ΗΠΑ ως διαιηηηικό ζσμπλήρωμα, κσρίως μαζί με
θειϊκή τονδροϊηίνη και ηελεσηαία ζηαδιακά και ζε
οριζμένες τώρες ηης Δσρώπης ως θάρμακο.

CH2OH
O

Θειϊκή Γλσκοζαμίνη, MΒ=456.43
Αζηαθής μορθή (Τγροζκοπική). Γεν
μπορεί να τρηζιμοποιηθεί όπως είναι.

OH

OH
HO

O
=

OH

_ __ __ _
NH3+ O S O +H3N

OH

O

O

CH2OH

HO

CH2OH
O

ηαθερή θειϊκή γλσκοζαμίνη, ΜΒ=573. 31
(Κξπζηαιιηθή Θεητθή γιπθνδακίλε)

OH

OH

πληαγνγξαθνύκελν θάξκαθν, ηξνπνπνηεηηθό
ηεο ΟΑ θάξκαθν (DMOAD) αλαινγία γιπθνδακίλεοΗόλησλ CL,Να 2:1:2:2 (κνξθή Rottapharm)

Na+Cl-

HO

O

=

OH

_ __ __ _
NH3+ O S O +H3N

Cl-Na +

O

OH
O
HO

CH2OH

Γηαθνξέο γιπθνδακηλώλ
• Φαξκαθνινγηθέο δηαθνξέο

• Φαξκαθνθηλεηηθέο δηαθνξέο
• Γηαθνξέο ζε θιηληθέο κειέηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο (Μεγάιε εηεξνγέλεηα
κεηαμύ ηνπο)

Ο ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΓΡΑΗ ΣΗ GS : Αναζηολή ηοσ
μητανιζμού ενδοκσηηάριας μεηάδοζης ζήμαηος από ηην
IL-1 και ηης επαγόμενης έκθραζης γονιδίων, αναζηολή
ζτημαηιζμού καηαζηρεπηικών ενζύμων

IL-1

AKT
MAPKs

NF-B

IB kinase

degradation

COX-2, iNOS,
Cytokines,
Adhesion molecules,
MMPs:
INFLAMMATION
TISSUE DEGENERATION

p65

GS

p50

I-B

I-B

P

Cytoplasm
p65

p50

Nucleus
GS GRADE

transcription

mRNA

6

Θεητθή Γιπθνδακίλε
● ΓΡΑΖ ΜΔΩ ΣΟΤ ΘΔΗΟΤ
Δίλαη απαξαίηεην γηα ηελ ζύλζεζε ησλ
γιπθνδακηλνγιπθαλώλ θαη ε κείσζε ηεο
ζπγθέληξσζήο ηνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο
ζύλζεζήο ηνπο.
● Δίλαη παξόκνηα ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζείνπ
ζε πιάζκα θαη αξζξηθό πγξό
● Γηεγείξεη κεζνιαβεηέο όπσο γινπηαζεηόλε
ζπλέλδπκν Α.
Μειέηεο::PETER m.Van Krahn et all 1990 Oιιαλδία
John Hoffer et all JUL 2001 Μόληξεαι Καλαδάο

ΤΓΡΟΥΛΩΡΗΚΖ ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΖ
ΑΤΞΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ
ΟΞΔΟ Δ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΡΘΡΗΚΟΤ ΤΜΔΝΑ
12 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή
αξζξνπιαζηηθή γόλαηνο
ε 6 παξαζθεπάζκαηα θαιιηέξγεηα κε 5mΜ GHCL θαη
GLN-Ac
ε 6 παξαζθεπάζκαηα θαιιηέξγεηα κε 0.5 θαη 5mM
GHCL θαζώο θαη κε 0.5θαη 5mM γιπθνδεο
Απνηέιεζκα: ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε
GHCL θαη γιπθόδε ζε ζρέζε κε NT controls p:0.028
Ej.Uitterlinden et all Rotterdam Holland 2008

% Απμεζε παινπξνληθνύ νμένο ζε ζρέζε κε controls

Ταινπξνληθό νμύ κεηά από πξνζζήθε
5mM GlcN-Ac ε GlcN-HCL ζε
θαιιηέξγεηα αξζξηθώλ πκέλσλ
αλζξώπνπ
900
800
700
600

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ
GlcN-HCL Vs NT controls p:0.028

500
400
300

200
100

NT

GlcN-Ac 5mM

GlcN-Hcl 5mM

• Φαξκαθνθηλεηηθέο δηαθνξέο-Βηνδηαζεζηκόηεηαο
Ζ πδξνρισξηθή γιπθνδακίλε
• θαζαξόηεηα 99% (έλαληη 74% ηεο ζεητθήο)

• βηνδηαζεζηκόηεηα 81,3% (έλαληη 47,8% ηεο ζεητθήο)
-1500mg ηηρ ςδποσλωπικήρ ανηιζηοισούν
ζε 2608mg ηηρ θειικήρ

• ηνλίδεηαη 100% ζην όμηλν πεξηβάιινλ ηνπ ζηνκάρνπ
• απνξξνθάηαη ζην έληεξν (όπσο θαη ε ζεητθή γιπθνδακίλε)
• κεηαηξέπεηαη ζε ζεητθή ζηα ρνλδξνθύηηαξα
-Houpt et all Glucosamine hydrochloride in knee OA J.Rheumatol. 1999
-Owens et all Recent advances in Glucosamine and Chondroitin Supplementation J Knee
Surg 2004 17:185-193
-E.C.Huskisson Glucosamine and Chondroitin for osteoarthritis The Journal of
International Medical Research 2008 36(6) 6

Φαξκαθνθηλεηηθέο δηαθνξέο
ΘΔΗΗΚΖ ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΖ
• Υνξήγεζε 1500 mg→ Aύμεζε ηεο

ζπγθέληξσζεο ζην
πιάζκα εληόο 3 σξώλ
ζε 10κΜ/L.
• Παξόκνηα ζπγθέληξσζε ζε πιάζκα θαη
αξζξηθό πγξό
• Υξόλνο εκίζεηαο δσήο ηνπ θαξκάθνπ 15 h

Μειέηεο Persiani θαη ζπλεξγαησλ:
Βηνδηαζεζηκόηεηα θαη θαξκαθνθηλεηηθέο κεηά από ρνξήγεζε
απμαλόκελσλ δόζεσλ G-sulphate από ην ζηόκα:
osteoarthriris cartilage DEC 2005
πγθεληξώζεηο ζε πιάζκα θαη αξζξηθό πγξό ζε
νζηεναξζξηηηθνύο αζζελείο κεηά ρνξήγεζεG-sulphate ζε
ζεξαπεπηηθή δόζε: osteoarthritis cartilage JUL 2007

Φαξκαθνθηλεηηθή κειέηε ζύγθξηζεο δηαθνξεηηθώλ
κνξθώλ γιπθνδακίλεο GS vs GHCL
vsGHCL+chondroitin sulfate
Σσταιοποιημένη, ανοικηή 3 οδών διαζηασρούμενη μελέηη ζε 12
εθελονηές σγιείς

G-Sulfate
1500 mg UID
(once-a-day,
liquid form)

G-HCl
500 mg TID
(solid form)

G-HCl
500 mg TID
+Chondroitin
400 mg TID
(solid form)

ng/ml
µM

1624±327*
9.1±1.8*

798±92
4.5±0.5

589±53
3.3±0.3

µM.h

76.5±23*

21.4±7.6

13.7±5.4

Cssmax

AUCss

*P<0.05 vs. G-HCl and vs. G-HCl + chondroitin
Persiani et al. Osteoarthritis Cart 2007;15(Suppl C):C223

Μειέηεο GAIT θαη GUIDE
– Γύν πνιπθεληξηθέο ηπραηνπνηεκέλεο δηπιέο
ηπθιέο ειεγρόκελεο κε placebo θιηληθέο κειέηεο
δηαθνξεηηθώλ ζθεπαζκάησλ γιπθνδακίλεο(GHCL,GS).
– Γηάξθεηα 6 κήλεο (θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα
από ΔΜΔΑ γηα ηελ δξάζε ελόο θαξκάθνπ)
– πγθξηηηθό θάξκαθν:Celecoxib ή
Aθεηακηλνθαίλε

1Clegg

D et al, NEJM 2006;354:795-808
2Herrero-Beaumont G et al, Arthritis Rheum
2007;56:555-67

ΜΔΛΔΣΖ GAIT
Δθπόλεζε από NIH
1.583 αζζελείο κε ΟΑ γόλαηνο
1.500 mg GlcN-HCL,1.200 mg
ζεητθή ρνλδξντηίλε, ζπλδπαζκόο
απηώλ, celecoxib 200mg ή
placebo γηα 6 κήλεο.
Κξηηήξηα Womac θαη ΟΜERACT-OARSI

Απνηειέζκαηα GAIT
Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ
ησλ groups γιπθνδακίλεο, ρνλδξντηίλεο θαη ηνπ
ζπλδπαζκνύ ηνπο ζε ζρέζε κε placebo
(placebo 60;1%, GlcN –HCL 63.9%,
ζεητθή ρνλδξνηηίλε65.4%,ζπλδπαζκόο
66.6% ,celecoxib70,1. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηελ κέζε σο βαξεηά ΟΑ κε ηνλ
ζπλδπαζκό γιπθνδακίλεο-ρνλδξντηίλεο 79.2 Vs
54.3% placebo p:0.002

Μειέηε GUIDE
• 318 αζζελείο έιαβαλ 1500mg GS(n:106),
αθεηακηλνθαίλε3gm/εκέξα(n:108),placebo n:104
• Κξηηήξηα WOMAC θαη Lequense index.
• Aπνηειέζκαηα: ηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηνπο 6 κήλεο ζην Lequense score,
GS έλαληη placebo p:0.032 (κείσζε θαηά 3.1
βαζκνύο έλαληη 1.9 κε placebo.
• ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά GS έλαληη
placebo θαηά Womac (39.6% Vs 21.2%
p:0,004).

ΘΔΗΗΚΖ ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΖ-ΜΔΛΔΣΔ 3 ΔΣΩΝ
Σξνπνπνηεηηθή δξάζε ζηήλ ΟΑ
• Tπραηνπνηεκέλεο, δηπιέο-ηπθιέο ζπγθξηηηθέο
κειέηεο ζπλερνύο ρνξήγεζεο 1500 mg άπαμ
εκεξεζίσο ζεητθήο γιπθνδακίλεο έλαληη placebo
• 106 άηνκα ζε γιπθνδακίλε θαη 106 ζε placebo ζην Βέιγην
• 101 άηνκα ζε γιπθνδακίλε θαη 101 ζε placebo ζηε Σζερία
• Aζζελείο >50 εηώλ ή 45-70 εηώλ αληίζηνηρα
κε ηδηνπαζή νζηεναξζξίηηδα ηνπ γόλαηνο (έζσ πιάγην

δηακέξηζκα) ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ ACR
Register etall Βειγην-Ληέγε Lancet 2001
Pavelka et all Σζερία Arch.Int.Med 2002

Κύξηα εξεπλεηηθή παξάκεηξνο
Ζ κέηξεζε ηνπ αξζξηθνύ δηαζηήκαηνο
ηνπ έζσ κεξνθλεκηαίνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ γόλαηνο (ςεθηαθή αλάιπζε)

#2282

ΘΔΗΪΚΖ ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΖ: Σξνπνπνηεηηθή δξάζε ζηελ ΟΑ
Μεηαβνιή ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ κεζάξζξηνπ δηαζηήκαηνο
1. ε όζνπο αζζελείο
νιoθιήξσζαλ ηε κειέηε

0,1

mm

0,05

p=0,038

2. ην ζύλνιν ησλ αζζελώλ

0.07
-0.06

n=68

0

0

-0,05

-0,05

-0,1

n=71

-0,1

-0,15

-0.31

mm

-0,2
-0,25

-0,15

n=106

n=106

-0,31

p=0,043

-0,2

-0,3

-0,25

-0,35
-0,3
-0,35

placebo

γιπθνδακίλε

Reginster JY, et al. The Lancet 2001;357:251-6.

placebo

γιπθνδακίλε

ΔΠΗΒΡΑΓΤΝΖ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΟΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ
ΘΔΗΪΚΖ ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΖ
εθηίκεζε ζηέλσζεο αλά έηνο ζεξαπείαο
(n=202), intent-to-treat
0,5
0,4
0,3
0,2

P<0,049

P<0,03

0,05

P<0,001
0,04

0,1

0,03
PBO
GCS

0
-0,1

-0,04

-0,08

-0,2

-0,19

-0,3
-0,4
-0,5
1o ΔΣΟ

2ν ΔΣΟ

3ν ΔΣΟ
Pavelka, Arch Intern Med, 2002

Pavelka et all Arch.Med 2002

Τδξνρισξηθή Γιπθνδακίλε

Μειέηε Houpt
118 αζζελείο 58 G-HCL, 60 placebo
Γηάξθεηα 8 εβδνκάδσλ(-2,0,4,8)
Δξσηεκαηνιόγην womac θαη θαζεκεξηλό
εκεξνιόγην κε εξσηήζεηο
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
- Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην
womac score (0-8 εβδνκάδεο)
- ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππέξ ηεο GHCL ζην pain score από ην θαζεκεξηλό
εκεξνιόγην θαη ηελ θπζηθή εμέηαζε γόλαηνο
p:0.018, p:0.026(5-8 εβδνκάδεο)

Μείσζε ηνπ πόλνπ κε ηελ πδξνρισξηθή γιπθνδακίλε
Μειέηε HOUPT
Οpen RCT, 8 εβδνκάδσλ, 58 ζε glucosamine vs 60 ζε placebo

πλνιηθό Score κείσζεο ηνπ πόλνπ

Houpt JB, et al. J Rheumatol 1999;26:2423-30.

ΜΔΣΑΑΝΑΛΤΔΗ-Γηαθνξέο
Mεηαλάιπζε ηνπ group ηεο Βνζηώλεο - 2007
Vlad SC, et al. Arthritis Rheum 2007;56(7):2267-77.

15 RCTs (κε ηα λέα trials)
Τπεξνρή ηεο γιπθνδακίλεο ζε ζύγθξηζε κε ην placebo

Βειηίσζε ηνπ πόλνπ:
Effect size 0,35 (95% CI 0,14 έσο 0,56)

Μεγάλη εηεπογένεια μεηαξύ ηων μελεηών (Ι2=80%)
Effect size κειεηώλ Τδξνρισξηθήο Γιπθνδακίλεο)0.06(0.05-0.16)
Effect Size κειεηώλ ζεηηθήο Γιπθνδακίλεο 0,44(0.18-0.70)
Effect Size κειεηώλ Rottapharm 0,57(0.25-0.88)

Μεηααλάιπζε θιηληθώλ κειεηώλ ηεο
γιπθνδακίλεο ζηελ ΟΑ γόλαηνο

Vlad et al, A&R 2007

Mεηαλάιπζε ηνπ group ηεο Ληέγεο-2007
Reginster JY. Arthritis Rheum 2007;56(7):2105-10.

3 RCTs (pilot trials, ζπληαγνγξαθνύκελν θάξκαθν ζεητθήο γιπθνδακίλεο)
Τπεξνρή ηεο γιπθνδακίλεο ζε ζύγθξηζε κε ην placebo
Βειηίσζε ηνπ πόλνπ (WOMAC):
Effect size 0,27 (95% CI 0,12 έσο 0,43)
Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο (WOMAC):
standardized mean difference 0,33 (95% CI 0,17 έσο -0,48)
Χωπίρ εηεπογένεια μεηαξύ ηων μελεηών (Ι2=0%)

πγθξηηηθέο κειέηεο ζεηΐθήοπδξνρισξηθήο γιπθνδακίλεο
Πνιπθεληξηθή, ηπραηνπνηεκέλε κειέηε
πδξνρισξηθήο θαη ζεητθήο γιπθνδακίλεο ζηε
ζεξαπεία ηεο ΟΑ γόλαηνο
QIU Gui-xing WENG Xi-Sheng ZHAN Peking
China 2005
Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ηεο
πδξνρισξηθήο γιπθνδακίλεο ζηελ ζεξαπεία ηεο
νζηεναξζξίηηδαο
Zhang Weibin et all. Chinese Journal of
Surgery JULΤ 2007

Πνιπθεληξηθή ηπραηνπνηεκέλε
κειέηε πδξνρισξηθήο Vs ζεητθήο
γιπθνδακίλεο ζηελ ΟΑ γόλαηνο
• 142 αζζελείο έιαβαλ:1440mgG-HCL,1500mg GS
αληίζηνηρα. ε δύν νκάδεο (ηπραηνπνίεζε)
Δθηίκεζε ζηηο 1.2.3,4.6εβδνκάδεο (Lequense Index)
Aπνηειέζκαηα: Παξόκνηα απνηειεζκαηηθόηεηα ζηα
δύν groups. Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε
κείσζε ηνπ Lequense Index Score p>0.05ζηίο 4 θαη
6 εβδνκάδεο. Οη ζπλνιηθνί δείθηεο βειηίσζεο
91.4%Vs 90.0% κε GHCL θαη GS αληίζηνηρα.
Παξόκνηα αζθάιεηα 4.2%GHCL Vs 7%GS ζε
δπζάξεζηα ζπκβάκαηα p>0.05

QUI GUI-xing et all 2005 peking china

Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ηεο
πδξνρισξηθήο γιπθνδακίλεο ζηελ
ζεξαπεία ηεο νζηεναξζξίηηδαο
• 143 αζζελείο κε ΟΑ γόλαηνο ε ηζρίνπ ειαβαλ γηα 6
εβδνκάδεο:
• Group 1:G-HCL 1caps 2 θνξέο ηε κέξα
• Group 2(control) GS 2 caps 3 θνξέο ηε κέξα
• Απνηειέζκαηα:ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο 3
εβδνκάδεο κε ηελ G-HCL ζηόλ πόλν ηεο πίεζεο θαη
ηελ πξσηλή δπζθακςία p<0.05.
• ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο 6 εβδνκάδεο κε
ππεξνρή ηεο G-HCL ζηόλ πόλν ζηή βάδηζε, ζηελ
εξεκία θαη ηελ πξσηλή δπζθακςία p<0.05
• Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ζύλνιν δεηθηώλ
απνηειεζκαηηθόηεηαο 75.4G-HCL Vs 60.6 GS
• Ηδηα αζθάιεηα κε ειάρηζηα δπζάξεζηα ζπκβάκαηα
• Zhang et all jul 2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ANNEX II
SCIENTIFIC CONCLUSIONS AND GROUNDS FOR
AMENDMENT OF THE SUMMARY OF PRODUCT
CHARACTERISTICS, LABELLING AND PACKAGE
LEAFLET PRESENTED BY THE EMEA

• SCIENTIFIC CONCLUSIONS
OVERALL SUMMARY OF THE SCIENTIFIC
EVALUATION OF GLUCOMED AND
ASSOCIATED NAMES (see Annex I)

Γεληθή πεξίιεςε επηζηεκνληθήο
αμηνιόγεζεο ηνπ Glucomed θαη
ζπλαθώλ νλνκαζηώλ(Annex 1)
• «Παξά ην γεγνλόο όηη ηα δεδνκέλα δελ
είλαη όια εμ ίζνπ ζεηηθά ζπλάγεηαη ην
ζπκπέξαζκα όηη ε γιπθνδακίλε, ηόζν ε
πδξνρισξηθή όζν θαη ε ζεητθή,
έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο ζηελ
ζπκπησκαηηθή αλαθνύθηζε ησλ αζζελώλ
κε ήπηα σο κέηξηα ΟΑ γόλαηνο».

πκπεξάζκαηα
• Γύν κνξθέο αιάησλ γιπθνδακίλεο ζηελ αγνξά
(ζεητθή θαη πδξνρισξηθή)
• Γηαηξνθηθά ζπκπιεξώκαηα θαη
ζπληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα
• Γηαθνξέο κεηαμύ ηνπο ζε θαξκαθνινγηθό
θαξκαθνθηλεηηθό επίπεδν αιιά θαη ζε θιηληθέο
κειέηεο
• Απνδεδεηγκέλε θαη απνδεθηή θαη γηα ηηο δύν
κνξθέο δξάζε ζηελ ΟΑ κε βειηίσζε ησλ
ζπκπησκάησλ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο πνξείαο ηεο
λόζνπ.
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