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Cochrane-review

Helpen glucosamines bij 
artrose?

Towheed TE, Maxwell L, Anastassiades TP, Shea B, 

Houpt J, Robinson V, Hochberg MC, Wells G. Glu-

cosamine therapy for treating osteoarthritis. The 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 

2. CD002946.

Achtergrond Artrose is de meest voor-

komende vorm van gewrichtsontsteking 

die kan optreden in handen, heupen 

schouders en knieën. Artrose kenmerkt 

zich door een afbraak van het gewrichts-

kraakbeen, wat pijn en functieverlies kan 

veroorzaken. De behandeling van artrose 

is gericht op symptoombestrijding, er zijn 

geen behandelingen die de ziekte kunnen 

genezen.

Al jaren is er veel te doen over het effect 

van het middel glucosamine bij patiën-

ten met artrose. Van glucosamine wordt 

gezegd dat het niet alleen de symptomen 

van artrose kan verlichten, maar dat het 

ook het ziekteproces aanpakt.

Doel Beoordelen wat het effect en de 

toxiciteit zijn van glucosamine op zowel 

de symptomen van artrose als op de 

gewrichtsspleetversmalling (ziekteproces).

Methode De reviewers zochten naar 

onderzoeken die keken naar het effect en 

de toxiciteit van glucosamine bij artrose-

patiënten. Onderzoeken waren geschikt 

als ze glucosamine vergeleken met een 

placebo of met een andere behandeling. 

Onderzoeken waren niet geschikt als glu-

cosamine werd getest in combinatie met 

een ander middel (bijvoorbeeld chon-

droïtinesulfaat) of als ze de werking van 

glucosamine op kaakgewrichtsklachten 

onderzochten.

De belangrijkste uitkomstmaten waren 

pijn, functionele status en bewegingsmo-

gelijkheid van het gewricht.

Resultaten De onderzoekers vonden 

in totaal 20 onderzoeken die voldeden 

aan de inclusiecriteria (2569 patiënten, 

gemiddelde leeftijd 61 jaar, 67% vrouw). 

Achttien van de onderzoeken hadden een 

korte duur (gemiddeld negen weken), twee 

langetermijnonderzoeken duurden beide 

drie jaar. Zestien onderzoeken vergele-

ken glucosamine met een placebo, drie 

vergeleken glucosamine met een NSAID 

en één vergeleek glucosamine zowel met 

een placebo als met een NSAID.

De meeste onderzoeken dienden glucosa-

mine toe als tablet, maar ook intramus-

culaire, intra-articulaire en intraveneuze 

injecties werden gebruikt. Er werd in de 

onderzoeken voornamelijk naar knieartro-

se gekeken. De onderzoeken van na 1990 

waren allemaal van goede kwaliteit, 

oudere onderzoeken scoorden gemiddeld 

wat lager. Van de 20 onderzoeken waren 

er 13 op de een of andere manier verbon-

den met Rotta Pharm, een producent van 

glucosamine.

Het gemiddelde effect van glucosamine 

op pijn was matig. Glucosamine lijkt de 

pijn door artrose beter te bestrijden dan 

een NSAID. Er werd geen effect gevonden 

van glucosamine op de functiebeperkin-

gen door artrose.

Opvallend is het grote verschil in resul-

taten van de afzonderlijke onderzoeken. 

De onderzoeken die een effect vonden, 

gebruikten allen het middel van Rotta 

Pharm. De meeste onafhankelijke onder-

zoeken die een iets andere samenstel-

ling van glucosamine gebruikten, vonden 

geen effect van glucosamine op pijn. 

Bovendien werden de grootste effecten 

gevonden in de wat oudere onderzoeken 

met een lagere kwaliteitsscore.

Over het effect van glucosamine op het 

ziekteproces is nog niet veel bekend. De 

twee onderzoeken met een lange duur 

vonden geen effect van glucosamine op 

pijn, maar vonden wel een positief effect 

op het ziekteproces. De gewrichtsspleet-

versmalling, een objectieve maat voor 

ziekteprogressie, was minder groot in de 

groep die glucosamine gebruikte.

Glucosamine blijkt veilig; de gevonden 

bijwerkingen in de glucosamine- en de 

placebogroep waren vergelijkbaar.

Conclusie auteurs Er blijft onzekerheid 

omdat de resultaten van de verschillende 

onderzoeken flink verschillen. Een groot 

gedeelte van de onderzoeken vindt geen 

effect van glucosamine. Alleen het mid-

del van Rotta Pharm (niet in Nederland 

verkrijgbaar) lijkt effect te hebben op pijn 

en beloop van de ziekte.

Commentaar
Na de Cochrane-review zijn er nog twee 

onderzoeken gepubliceerd.1,2 Deze onder-

zoeken geven hetzelfde beeld als uit de 

review naar voren kwam. Het onderzoek 

dat verbonden was aan Rotta Pharm 

vond een positief effect op pijn, terwijl 

het andere onderzoek geen effect vond. 

Nog steeds is onduidelijk waarom deze 

verschillen worden gevonden.

De samenstelling van het middel van 

Rotta Pharm is iets anders dan de mid-

delen van andere onderzoeken. Echter, 

deze precieze samenstelling lijkt het ver-

schil niet te kunnen maken, aangezien de 

middelen na splitsing in de maag verge-

lijkbaar zijn.3

Zolang niet duidelijk is waarom de onder-

zoeken tot verschillende resultaten leid-

den, zal de discussie over het wel of niet 

effectief zijn van glucosamine voortdu-

ren.
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