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Lovak osteoarthritise
• Callender GR, Kelser RA Degenerative arthritis: a comparison of the pathological changes 

in man and equines. Am J Pathol 1938;38:253–272.

– 1938-ban publikálták először és a humán OA-val hasonlították össze

• Raker, C.W., R.H. Baker, and J.D. Wheat. 1966. Pathophysiology of equine degenerative 
joint disease and lameness. In: Proc. Am. Assoc. Equine Pract. 12:229-241.

– AAEP kongresszuson kapott nagy nyilvánosságot
– Kapcsolat a sántaság és az elhasználódás következtében kialakuló 

traumás hatás között

• McIlwraith, C. W., & Vachon, A. (1988). Review of pathogenesis and treatment of 
degenerative joint disease. Equine Veterinary Journal, 20(s6), 3-11.

– A DJD 5 különböző típusának részletes leírása
– Incidencia/ prevalencia adatok



Lovak osteoarthritise
• Akár a sántaságok 30–60%-át okozza 

(Alwan, 1991;National Animal Health Monitoring 
Systems, 2000; Caron and Genovese, 2003).

• Kórtani folyamatok
– Progresszív porc nekrózis
– Szklerózis
– Osteophyta és ciszta képződés
– Synovitis és capsulitis

www.merckvetmanual.com



Lovak osteoarthritise
CÉLOK és LEHETŐSÉGEK

• A synovitis és capsulitis megszüntetése 

• A porcállomány megóvása

• Fájdalomcsillapítás, komfort javítás és a 
folyamat lassítása

• Több alkalmazható terápiás út és mód
– Intraartikuláris 
– Parenterális (IV, IM)
– Lokális és regionális
– Orális
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Nutraceuticals

• 2 milliárd $ / év társállat szektor

• Bővülő termékpaletta (30-40 termék/ 
márka)

• Marketing arányos eladások 

• Termékfejlesztés evidencia nélkül

• 11% állatorvostól USA-ban (30-30% 
lovasáruház és online) 

• Kutatás: humán>kisállat >ló

Oke et al. 2010 AAEP



Nutraceuticals
OJHS (Oral Joint Health Supplements)

• Glükóz-, és fruktózaminoglikánok (zöld-
kagyló, zöld alga, cápaporc, szintetikus)

• UC-II (2-es típusú kollagén)

• Glükózamin és MSM

• Flavonoidok (yucca, keleti tuja, boswellia, 
ördögcsáklya, stb.)

• Mikroelemek, vitaminok, omega-3 
zsírsavak és aminosavak Oke et al. 2010 AAEP



Nutraceuticals
Gyakori problémák

• Nem vagy nem megfelelő 
mennyiségben tartalmazza az 
összetevőt 

• Szubterápiás az adagolási javaslat

• Kontamináció: káros vagy a gyártási 
sorról származó más anyagokkal 

• Szakmaiatlanság, fogalomzavarok és 
kutatások hiánya

• A kiegészítő egyszerűen nem működhet 
lóban? 

Rossz (minőségű) 
termékek vannak 

a piacon?



Rossz minőségű 
termékek vannak 

a piacon





• IV  glükózamin adagolás az orálishoz 
képest  50-szeres  vérkoncentrációt és 
25-szörös szinoviális koncentrációt 
okozott

• Az in-vitro eredményeket hozó szöveti 
koncentráció 500x magasabb, mint ami 
elérhető orálisan

• Ne használjunk glükózamint
magában! 

Nem fog működni a 
termék!
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Evidence-based

A bizonyítékokon alapuló orvoslás 
• Legmegbízhatóbb tudományos 

bizonyítékok

• Az egyéni klinikai tapasztalat

• Betegre szabva 

• EBM (Evidence-based medicine)- új irány 
az anekdoták és szubjektív kezelési 
sémák helyett



Evidence-based

• Sokszor csak tapasztalati alapon 
vagy külső nyomásra kell kezelni 
különösen a lovassportban?

• Esetszám: Klinikai 
kutató<egyetemi klinikus<referáló 
klinikus<ambuláns specialista

• „educated decision” és „nil
nocere” = EBM

The veterinary profession 
has ethical obligations to
ensure effective and safe 

service and to base
therapeutic decisions on 

scientific evidence.-Vandeweerd
JM, et al. Is evidence-

based medicine so evident in veterinary 
research and practice?

History, obstacles and perspectives. Vet J 

2012;191(1):28–34.



Evidence-based 
• Hipotézis alapú kutatás, ami releváns a gyakorlatban 

(clinically relevant hypothesis driven research)

• „Conflict of interest” aggályai

• Megfelelő „study design” és statisztika

• Validált labor módszerek

• A hipotézisben foglaltak cáfolása vagy megerősítése

• Színvonalas újságban/konferencián



• A készítmények kereskedelmileg sikeresek

• Hatékonyságukban nincs egyetértés és a pontos 
farmakológiájuk sem ismert 

• Több információ plágiumon alapszik: sok esetben olyan 
koncentrációban hatékonyak csak in-vitro, ami in-vivo 
valószínűleg nem érhető el

„The paradox of oral nutraceutic
agents is that although they are 
remarkably successful commercially , 
there is no consensus on their 
efficacy and, more remarkably, no 
real understanding of a possible 
mechanism for their proposed 
efficacy. The scientific information on 
the subject is plagued in particular 
with in vitro work showing effects of 
these agents at doses that cannot be 
proven to be attainable in vivo.”



• 15 publikáció kritikus elemzése

• A publikációk pontozásos értékelése 

• 3/15 cikk (20%) érte el a maximális pontszám 60%-át

• A kutatások színvonala alacsony

• Új kutatások szükségesek



• 22 tudományos cikk (5 ló, 17 
pet)

• Bizonyítékok hiányosak sok 
esetben

• Ló: UC-II kollagén, 
kondroitin-szulfát működhet

• Kutya: omega-3
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• 48 db éves csikó tarsus OCD
• 100 mg HA  vagy placebo 30 

napig
• Ízületi duzzanat pontozása 0-5 

skála
• 33 DIRT, 19 DLTR, 5 MM
• Szignifikánsan alacsonyabb 

pontszám a HA-t kapó 
csoportban  



• 2 kiegészítő, pozitív és negatív kontroll

• 4 csoport (24 egyed) 
– placebo csoport
– meloxicam csoport
– több-komponensű kiegészítő(glukózamin, kondroitin, msm, 

hyaluronsav) csoport 
– 2-es típusú hidrolizált kollagén csoport 



• 0.5 ng ia. lipopoliszacharid 
(LPS) intercarpalis izület

• TP, fvs és gyulladásos 
mediátorok (PGE2, IL-6, 
MMP, 2CM)

• Sántaság pontozása AAEP 
skálán



• A 2 kiegészítő csökkentette az 
fvs, a TP és a PGE2 
koncentrációt

• Az LPS dózis nem váltott ki 
sántaságot!



• 3 dózis UC-II, glükózamin és 
kondroitin; és placebo (5 csoport)

• Fájdalom  (1-10 skála)

• Sántaság lépésben és ügetésben

• Hajlítási próba(1 perc hajlítás)

• Fizikális vizsgálat



• Mindhárom UC-II dózist kapó 
csoport javult 

• A glükózamin / kondroitin csoport is 
javult, de kevésbé mint az UC-II 

• A komfort érzet az idő 
előrehaladtával javul



• Zöldkagyló (Perna canaliculus) kivonat 
hatása csüdízületi OA-ban

• „Double blind partial cross-over” design”  

• 25 mg/kg zöldkagyló örlemény vagy 
placebo 56 nap

• Vizsgált paraméterek: sántaság foka (0-
5), hajlítási próba (0-4), ízületi 
fájdalmasság és duzzanat (0-4)

Előadó
Bemutató megjegyzései
Rtg és Ia anesthesia, legalább 50% javulás, dózis extrapolált volt. AAEP lameness skála, 0-4, más gyógyszert nem kaphattak. Extrapoolált dózis. ha



• Kezelt lovaknak szignifikánsan 
csökkent a sántaságuk 

• Javult a hajlítási próbára adott 
reakciójuk 

• Csökkent az ízületi fájdalmuk a 
placebóhoz hasonlítva 



• Zöldkagyló, cápaporc, keleti tuja, 
és abalone tartalmú kiegészítő 29 
napig javasolt adagban és 
toxicitási vizsgálat is 

• Intercarpalis ízületet kétszer 
injektálták 10 és 100 ng IL-1β-val, 
míg az ellenoldali ízületet steril 
sóoldattal  

• A synovia PGE2, GAG, NO, TP 
és fvs mérése



• A lovak tolerálták a legmagasabb 
dózist

• A placebo PGE2, GAG, TP és fvs
koncentrációja szignifikánsan nőtt, 
míg a takarmány kiegészítőt kapó 
csoporté nem 
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Termék választás
Mi az amit tudunk ?

A  hyaluronsav csökkenti a csánk duzzanatot posztoperatívan 

A 2-es típusú kollagén csökkenti az ízületi gyulladást kísérleti OA esetén

Zöldkagyló örlemény (GAG) csökkenti a sántaságot és hajlítási próba pozitivitást 
csüdízületi OA esetén

Zöldkagyló és cápaporc örleményt (GAG) kapó lovak ízületi gyulladásos markerei 
nem nőttek kísérleti OA esetén

Glükózamin és kondroitin kevésbé hatásos mint a 2-es típusú kollagén OA esetén

A glükózamin, kondroitin, msm és hyaluronsav valamint a 2-es típusú kollagén 
csökkenti az ízületi gyulladást kísérleti OA során



Oke et al. 2010 AAEP
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FLEXADIN UC-II
• Alacsony hőmérsékleten 

kivont 2-es típusú kollagén

• Nem denaturált részlegesen 
bomlott, de szerkezete 
megmarad

• Epitópok fel tudnak szívódni 

• Immunfolyamatokat 
befolyásol (T-killer sejtek)

• Folyamatosan javasolt 
adagolni



CARTIFLEX

• Zöldkagyló kivonat (PSGAG) 
24%

• E-vitamin, omega-3 zsírsavak

• Folyamatos adása javasolt



Köszönöm a figyelmet!

www.anitech.hu
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