
Aki valaha is próbált tudományos kutatást, felmérést
szervezni falusi háziorvosi körzetben, annak nem sok
újat fogok mondani. Aki sohasem próbálta, annak
számára viszont hasznos lehet, ha megtudja, mivel fog
szembesülni próbálkozása esetén.

Már a lehetôség (ti. tudományos kutatás) felvetése
pillanatában megszólalnak a támogatók (önkormány-
zat, család, betegek, kollégák, asszisztensek, jóakarók
– nem kívánt rész törlendô…): miért nem a beteggel
foglalkozik, miért ezzel tölti az idejét, a tudományos-
kodást hagyja a klinikusokra, a háziorvos feladata a
gyógyítás.

Meg kell tehát egyértelmûen és megdönthetetlenül
fogalmaznunk a háziorvosi praxisokban megtervezett
kutatások célját.

Mi lehet ez?
1. A tudomány haladásának szolgálata.
2. A minôségbiztosítás: folyamatos színvonalemelés.
3. A beteg életminôségének javítása.

A cél pedig a megfelelô téma kiválasztásával érhetô
el.

Ad 1. A klinikai elméleti kutatásokkal szemben a
háziorvosi kutatások többnyire inkább a tényfeltárást,
az elméleti kutatási eredmények gyakorlati haszno-
sításának lehetôségeit kutatják. Gondoljunk csak arra,
milyen jelentôs új ismeretekkel látott el minket Péter
Árpád doktor a falusi betegek alkoholos megbete-
gedéseirôl írt tanulmányaival, vagy Margittay Erzsébet
doktornô a lábköröm gomba és a latens, vagy nem
diagnosztizált diabetes mellitus szoros korrelációjának
gyakorlati alkalmazásával. De ugyanilyen fontosak vol-
tak Arnold professzor és munkatársai elsô cikkei a beteg-
együttmûködés óriási javulásáról a 24 órás hatás-
tartamú gyógyszerek bevezetésekor, vagy a FAKOOSz
egész országot átfogó felmérése az orvosok fizikai és
mentális állapotáról. Ezeknek a tényfeltáró, a minden-
napi gyakorlatban alkalmazható, hasznosítható elem-

zéseknek népegészségügyi jelentôsége is van. A házi-
orvosi grémium feladata, és felelôssége, hogy azzá is
tegye.

Ad 2. A minôségbiztosítás egyik fontos kritériuma a
standardizálásnak, annak az elvnek, hogy a beteg
minden idôben minden helyen ugyanazt a magas
színvonalú ellátást kapja meg. A minôségbiztosítás
elemei közé tartoznak a pontos adatrögzítés, a folya-
matos továbbképzés, mely tudásunk állandó szinten
tartását biztosítja, az állandó minôségi színvonal-eme-
lés, mely a betegek javuló ellátását, a szûrés-megelôzés,
gondozás mennyiségi és minôségi színvonalának
emelését is biztosítja. 

Ennek legegyszerûbb kivitelezési módja az auditá-
lás. A szakirodalom folyamatos tanulmányozása során
több háziorvos figyelt fel arra, hogy diabetes mellitus-
ban szenvedô betegeinek létszáma jelentôsen alatta
maradt a nemzetközi átlagnak. Random szûrôvizsgálat
során jelentôsen emelkedett a kiszûrt, gondozásba vett
betegek száma, megközelítve a racionálisan várható
átlagot. Számos betegét mentette meg ezzel a DM
késôi, súlyos szövôdményeitôl. 

Nem tett mást, mint praxisa adatait elemezve kere-
sett és talált olyan lehetôséget, mely az irodalmi átlagtól
eltérô mutatóit a nemzetközi standard közelébe irányí-
totta. Sôt továbblépve újabb adatelemzéssel, javítási
móddal újabb pozitív eredményeket tudott elérni.

Ugyanilyen meglepôen hasznos és hasznosítható
eredményt hozott az a megfigyelés, garai körzetem-
ben, hogy a lakosság elöregedik, és ezzel aránytalan
mértékben növekednek kisebb, nagyobb szomatikus
panaszaik. Egy depressziós teszt kitöltése után a kiszûrt
eseteket pszichiáter szakasszisztens vezetésével kiscso-
portos pszichiátriai foglalkozásokra irányítottuk. Körük-
ben a pszichoszomatikus tünetek, ennek megfelelôen
az ellátás- és a gyógyszerigény néhány hét után
jelentôsen csökkent.

Nyilvánvaló: a negatív eredmény is eredmény, és a
késôbbiekben hasznosítható. Komoly megfontolást
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igénylô eredmény az is, hogy a bajai Club Doctoresben
végzett betegelégedettségi felmérés az egészségügyi
személyzet és a betegek kapcsolatáról, a rendelôk
felszerelésérôl, a szolgáltatások elérhetôségérôl 95-98
%-ban pozitív eredményt mutatott. Nyilvánvaló, hogy
ebbôl egyetlen fontos technikai következtetést lehetett
levonni: a betegelégedettségi vizsgálatokat nem lehet
saját rendelôben elvégezni.

Ad 3. Minden egészségügyi dolgozó alapvetô célja,
hogy minél tovább növelje a rábízott emberek egész-
ségben eltöltött életéveit.

Ebben a feladatkörben szintén a háziorvosoknak van
elsôdleges szerepük, hisz a beteggel napi kapcsolatban
állnak, számukra valóban közvetlen lehetôség, hogy ne
csak a betegséget, hanem a beteget is gyógyítsák, sôt,
hogy a másod- és harmadlagos megelôzések mellett
az elsôdleges megelôzést is gyakorolják.

Érdekes és meglepô felmérést végzett az elmúlt
években az EURIPA (Európában Izoláltan Praktizáló
Orvosok Szervezete): azt vizsgálta, mennyire, és milyen
értelemben véve peioratív az egyes országokban a
„falusi” jelzô és hogy mennyiben próbál ezen változtatni
az egyes országok politikai-társadalmi vezetése. 

Hasonlóan fontos volt Carla Peterson ausztrál kollé-
ganô nemzetközi felmérése, hogy mennyiben elérhetô
ugyanaz a szolgáltatás falusi és városi betegek számára.
Különösen a fiatalok mentálhigiénés, drog- és szexuális
betegségek megelôzését szolgáló ellátások tekinte-
tében.

Az eredmények felhasználása természetesen messze
túlmutat az egészségügy kompetenciáján: ez társadal-
mi, politikai feladat. De a mi feladatunk, hogy ezeket a
problémákat egyáltalán észrevegyük, és folyamatosan
fölhívjuk a figyelmet rájuk. Mint láthattuk, az egyetem-
leges célok adottak, a téma kiválasztása rajtunk múlik.
És persze annak eldöntése is, hogy egyáltalán akarunk-
e tudományos kutatást végezni.

Mert innen kezdve szaporodnak, és sokasodnak a
gátló, hátráltató, akadályozó tényezôk. Fôként falun.

Mert nézzük csak:
Óriási elôny, hogy távol vagyunk a város zajától,

nyugodt, békés életkörülmények között, sokszor gyö-
nyörû környezetben.

Ezzel szemben óriási hátrány, hogy távol vagyunk
a várostól, a pezsdítô nyüzsgéstôl, a könyvtáraktól, az
intézményektôl, a kollégáktól.

Ha békés semmittevés, tornácon pipázgatás helyett
mégis a tudományos kutatás mellett dönt egy falusi
háziorvos, hogyan tudja biztosítani az emberi erô-
forrást?

Természetesen, abból kell gazdálkodnia, ami van. Az
egymástól 5–10, vagy még több kilométer távolságra
lévô kollégákkal, a legkevésbé sem motivált szak-
asszisztensekkel, a képzetlen orvos irnokokkal.

Terhelve azzal, hogy falun az egészségügy valóban

„közösségi orvoslást” végez: nem rendelési ideje jó
részét az önkormányzat, a védônôi, gyermekjóléti
szolgálat, helyi közélet köti le.

A kevés szabadidôben is különbözô idôpontban
aktívak a kollégák: van, aki hajnalban, van, aki késô éjjel
jut ahhoz, hogy fölös energiáit tudományos tevékeny-
séggel kösse le.

A távolságot, még mindig nem kaptuk meg, mint
üveggolyót: útjaink rosszak, télen nemegyszer járhatat-
lanok, a telefonhálózathoz vagy térerô kevés, vagy túl
sok madár ül a dróton, az Internet a vonalak megbíz-
hatatlansága miatt alig használható, a modern ISDN,
ASDL rendszer használata a vonalak kiépítetlensége
miatt lehetetlen.

Szakmai segítség távol, ugyanígy egyéb szakorvosok
vizsgálati és együttmûködési lehetôsége is.

Mégis mit tehet ezek ellen az a megátalkodott mezei
körorvos, aki még ezek ellenére sem adta föl, hogy
kilépjen az ôt körülvevô valós és képletes sártengerbôl?

A legnagyobb segítséget az orvos-klubok és egyéb
szakmai szervezetek jelenthetik. Ezek eleve összefogják
az egy területen vagy egy szakmában dolgozó kollé-
gákat, és az együttmûködés, a közös gondolkodás ele-
ve adott. 

Sokat számít az egyetemek Családorvosi Tanszé-
keinek segítsége, támogatása, akárcsak a CsAKOSz mint
szervezet összefogó ereje.

Szép példa erre a SzATE CsOT segítségével a bajai
orvosklubban készült Enteritis szakmai protokoll, mely
a SE honlapján máig is fellelhetô.

Nehezebb egy-egy kutatásba bevonni más
területen dolgozó szakorvos kollégáinkat. Ennek
oka legtöbbször a még mindig élô fenntartás a házi-
orvosokkal szemben: írják csak föl a recepteket, meg a
beutalókat, a tudományoskodást hagyják a klinikai
orvosokra. 

Tisztelet a kivételnek, mint pl. azoknak a pulmo-
nológus kollégáknak, akik ugyancsak a bajai orvosklub
egy programjában közösen dolgozták ki az asthma
bronchiale és a bronchitis chronica falun is alkalmaz-
ható terápiás lehetôségeit.

Éppen az elvégzett kutatások fogják ezt a szemléletet
nagyon lassan ugyan, de gyökeresen megváltoztatni.
Egyszer talán mi is elérjük, hogy külön családorvosi
kutatással foglalkozó tanszékre lesz szükség, mint a
Maastricht-i egyetemen.

Még nehezebb saját asszisztenciánkat bevonni a
kutatásba. Kevés az olyan kolléga, aki diplomás ápoló
alkalmazását engedheti meg magának. Még kevesebb
az olyan asszisztens, aki affinitást érez a kutatás, a
tudományos munka iránt.

De be lehet vonni az ápolót, sôt az orvosírnokot is
a munkába: Irodalomkutatás az Interneten, levelek
szétküldése, telefonok rendezése, anyagok rendezése,
csoportosítása, összegzés, statisztika-készítés kis gyakor-
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lással elsajátítható és óriási segítséget jelent rohanó és
egyre szûkülô idônk kihasználásában.

Persze az igazi lelkes, képzett, intelligens ápoló, aki
pl. az OALI ISZB rizikófelmérést olyan szinten vezette le,
hogy a betegek nem gyôztek áradozni: ennyit még
soha senki nem foglalkozott velük, ennyire még soha
nem érezték, hogy valakinek fontos az egészségük.
Kicsit szégyelltem is magam, de a munkamegosztás a
sikerek megosztását is jelenti. Nem baj, praxisban
marad!

További együttmûködési lehetôséget jelent közös
kutatásokban való részvétel külföldi kollégákkal. Ez
sokszor a legkönnyebb, hisz a legtoleránsabbak mindig
az idegenekkel vagyunk – ôk is –, sokkal nagyobb a
konszenzus-készség, a cél pedig eleve a közös munka.
Némi nyelvismeret azért nem árt.

Szép példa erre a Phare holland kutatókkal végzett
közös szakmai protokoll-kialakítás, a kiscsoportos, kon-
szenzuson alapuló együttmûködés kipróbálása házi-
orvosi közösségekben, vagy az EURIPA közös felmérése
a faluegészségügy helyzetérôl a különbözô orszá-
gokban és az elôrelépés lehetôségeinek, szükséges-
ségeinek kidolgozása.

Jelenleg a Loni Orvostudományi Egyetem, (India) és
a Faluegészségügyi Társaság közös hipertónia –
genetikai faktorok felmérése folyik, még kezdeti stádi-
umban

Nem elhanyagolható, sôt, ha jobban belegon-
dolunk, alapvetô résztvevôje a folyamatnak a BETEG. 

Senki elôtt nem ismeretlen a két véglet: az egyik a
„jaj, de jó, végre történik valami, én is fontos vagyok”,
aki bármikor bármilyen kísérlet alanya kíván lenni,
együttmûködô készsége 110%, szemben a „na és mi
ebbôl a hasznom, mennyit fizetnek érte” típusú piac-
gazdasági szemlélettel bôven, együttmûködô-készség-
gel annál kevésbé megáldott beteggel. 

Ha azonban valóban randomizált, a praxis teljes
lakosságát lefedô kutatásokat szeretnénk elvégezni,
akkor nagyon fontos a betegek széleskörû, számukra
érthetô és elfogadható tájékoztatása. Sokszor utólagos
megerôsítés, de a következô kutatás motivációja lehet,
a tudományos cikk, elôadás bemutatása a betegeknek.

Sokkal könnyebb a helyzet a szükséges eszközök,
mûszerek területén. A háziorvosi rendelôk legtöbbje
jól fölszerelt, a minimum-listánál jóval több, korszerû
gépekkel rendelkezik.

Hogy milyen rendelôkben, épületekben? Ez már
az aládúcolttól a kacsalábon-forgóig változó, de a ren-
delô állaga sosem feltétele egy kutatás beindításának.

Ennél nagyobb jelentôségû a rendelô megközelít-
hetôsége, de az útviszonyok elemzése messze túlmutat
jelen cikk és az egészségügy tevékenységi körén. Min-
denesetre az a sokat hangoztatott óhaj, hogy az ügyeleti
központból a segélykérô beteget maximum 15 perc alatt
elérjük, sokszor a többfalvas körzetben is csak illúzió.

Az is befolyásolhatatlan általunk, hogy sok falusi
körzetben csak álom az ISDN, meg az ADSL, a telefon,
ha döcögve is, mûködik. Bár biztos senki nem tartja a
kommunikációs technika csúcsának, ha az Inter-
netes portált a 3–4. szétesett kapcsolat újraépítése után
tudja elolvasni. Néha annak is örülünk, ha a segélyhívó
telefon mûködik

És hogy állunk az anyagi erôforrással????
Az nagyon leegyszerûsített válasz lenne, hogy

sehogy. Hiszen tudjuk, hogy egyes önkormányzatok
az orvossal közös pályázatot nyújtanak be, biztosítva a
saját erôforrást, vagy éppen technikai-kommunikációs
eszközeikkel, sokszor saját humán erôforrásaikat is fel-
használva segítik egy tudományos program lebonyo-
lítását. Lehetôségeik azonban korlátoltak.

Azt egyetlen praxisban dolgozó kollégának sem kell
magyaráznom, hogy a „praxispénz” mire elég….

Maradnak a pályázatok. Ebben is egyre szûkebb a
terület, hisz a Phare pályázatok megszûntek, a Soros is
kivonult, a minisztériumi pályázatok többnyire célzott
eszköz vagy anyagtámogatás, a kutatói pályázatok
korhatára 35 év.

Mégis van lehetôség, ha ismételten összefognak a
kollégák a CsAKOSz, az orvosklubok, a FAKOOSz,
MÁOTE vagy bármely tudományos szervezet kere-
tében.

És addig is marad a lelkesedés és saját erônk,
energiánk, anyagi vésztartalékaink kiszipolyozása.

Didaktikailag sokkal elôbbre való, a pozitív vég-
kicsengés elérése miatt cikkemben mégis a legvégére
kívánkozik, a Speciális cél meghatározása:

Hivatkozhatunk olyan magasröptû és elévülhetetlen
erkölcsi célokra, mint a salus aegroti lex suprema
esto, aminek szellemében a beteg életminôségét
kutatásainkkal, auditálásunkkal is javítanunk kell, életét,
és legfôképp az egészséges életéveit pedig meg-
hosszabbítanunk.

Vagy Hippokratész elveire, hogy a beteget legjobb
tudásom szerint látom el, tanítóim tudását pedig
átadom tanítványaimnak.

De ha a falusi háziorvos perspektívájából szemléljük
a folyamatot, legalább ilyen fontos a saját mentál-
hygiénénk: Nagyon könnyû a falu nyugalmába,
egyhangúságába belesüppedni, az ej, ráérünk arra
még stílust fölvenni, és mint a FAKOOSz háziorvosok
körében végzett felmérése is bizonyítja, egyre inkább
a kiégettség, depresszió, szenvedélybetegségek felé
elcsúszni.

Van azonban a motivációnak még egy emberi, el
sem ítélhetô eleme:

Az önbecsülés, az elismerés igénye.
Ha belegondolunk a hozzánk forduló betegek 84%

végleges ellátást kap, ez sem kis teljesítmény. Még több
azonban, ha ennek az ellátásnak akár mennyiségi akár
minôségi mutatóin saját kutatásunkkal igyekszünk
javítani.
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És az elismerés?...
Mindannyian ismerjük, az írja csak föl doktornô, a

… Fôorvos rendelte a kórházban, vagy „adnék egy kis
borravalót, de a kórházban mégsem adhattam …X.
forintnál kevesebbet, nem maradt” megalázó, gerinc-
törô helyzeteit.

Vagy amikor a kórházi segédorvos kioktatja a 20 éve
praktizáló egyetemi oktató háziorvost, hogy milyen
diagnózisokkal, tünetekkel küldheti be betegét éjszaka,
ügyeletben.

Nehezen törôdünk bele, hogy míg kórházi, szak-
rendelôi kollégáink bizonyos szolgálati év eltelte után
automatikusan adjunktusok, fôorvosok lesznek, meg-
adva ezzel a tiszteletet addig végzett munkájuknak,
addig ez háziorvosi körökben föl sem merül. Mi örök
nemecsekek vagyunk (így kis betûvel).

Az sem titok, hogy az egészségügyben adható
kitüntetések jutalmak sem az elsô frontvonalban küzdô
háziorvosokat találják el. Oka nem is kárhoztatható:
valamilyen szervezetnek, intézménynek kell fölterjesz-
teni a kollégát, mi pedig többnyire egyedül intézményi
háttér nélkül dolgozunk. Legfeljebb álmos téli estéken
jut eszünkbe: hiszen ennyit én is tettem már a magyar
egészségügyért…

De akárhogy is, tesszük tovább, mert lelkiismeretünk,
becsvágyunk, némi kis exhibicionizmusunk ezt követeli.

És mert teljesen elfogadom Szerb Antal mély
életbölcsességét, miszerint „… minden jó elnyeri méltó
büntetését”… és még mélyebb humánumát, mellyel
hozzáteszi „… és mégis”, én is közzéteszem, mi falun
hogyan állítunk össze egy általános kutatási tervet.

Gondoljunk csak az eredendôen fölállított sémára:
Cél – téma – emberi erôforrás – anyagszükség-

let – financiális háttér
Ennek részletesebb kidolgozása az alábbiak szerint

történik:
1. Bevezetés – tények – indoklás

Miért választottuk ezt a témát, mi a haszna, miért
érdemes a témával foglalkozni.

2. Vizsgálandó téma
Fontos a téma pontos, egyértelmû meghatáro-

zása. Érdemes minél kisebb, jól körülhatárolható, pon-
tos, mérhetô paraméterekkel meghatározható tudo-
mányos területet vizsgálni.

3. Várható eredmények
Meg kell határozni, a pontosan felállított kutatási

terv alapján milyen eredményekre számítunk, azokat
milyen várható körülmények milyen irányba befolyá-
solhatják

4. Cél(ok) – fô cél
– egyéb elérendô eredmények
Pontosan meg kell határozni milyen célt szolgál-

nak kutatási eredményeink, hogyan tudjuk ezeket a
jövôben hasznosítani.

A fô célok mellett meghatározhatunk egyéb célokat
is, melyek a kutatás során „melléktermékként” kerülnek
a programba.

5. Résztvevôk 
• A szakemberek pontos meghatározása lét-

szám, végzettség, szakmai ismeretek, munkaidô szük-
séglet, finanszírozási igény szerint. Fontos megjelölni
a résztvevôk felelôsségkompetenciáját, és az alá- ill,
mellérendelési szinteket.

• Ugyanilyen fontos a betegválasztás kritériumait
körültekintôen meghatározni, hogy egyértelmû adato-
kat kapjunk. És ugyanilyen fontos, hogy ezeket a
kritériumokat be is tartsuk!

6. Területi megoszlás
Körül kell határolni azt a földrajzi területe/ket,

népességi, földrajzi, egyéb a kutatást befolyásoló jellem-
zôivel, melye/ken a kutatás történik

7. Anyag- és eszközszükséglet
Szükséges az eszközök és az anyagok pontos,

akár gyártó és gyártási év megjelölésével történô meg-
határozása, hogy az objektivitás a legmagasabb szinten
biztosított legyen.

Fontos ez a meghatározás a késôbbiekben a
finanszírozási igény meghatározásához is.

8. A szükséges idô meghatározása és beosztása
A tervezési és oktatási idôszakot is beleszámítva

pontosan meg kell határozni azt a periódust, ami alatt
reálisan elvégezhetô a program, és a mutatók változása
vagy éppen változatlansága biztonsággal kimutatható.

9. Lehetséges akadályok, azok elhárítása
Reális, körültekintô programba fel kell venni

azokat a szubjektív és objektív lehetôségeket, melyek
akadályozhatják, esetleg meg is hiúsíthatják a progra-
mot. Ezek megjelölése esetén nem kell, pl. visszafizetni
a pályázati pénzt, ha a jelzett akadály valóban lehe-
tetlenné teszi a kutatás folytatását. Hiszen a negatív
eredmény is eredmény, ami a továbbiakban akár a
gyógyításban, akár a kutatásban fölhasználható.

10. Financiális háttér 
Összeállításánál figyelembe kell venni az anyag-

és eszközszükséglet
– a humán erôforrás,
– a kommunikáció, kapcsolattartás,
– egyéb szükségletek költségigényét.
A pénzügyi források lehetnek saját erô/k 
– támogatás/ok – önkormányzati – pályázati
11. A program gyakorlati megvalósítása

• A program tervezése
• Irodalmi áttekintés 
• Szükséges képzések 
• A résztvevôk kiválasztása
• A betegek beválogatása
• A felmérés lebonyolítása 
• Összegzés
• Értékelés
• Hibák korrigálása
• Következtetés
• Felhasználás - alkalmazás
• Újabb program kidolgozása 

12. A program folytathatósága
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Hogyan lehet a programot a késôbbiekben
folytatni – akár folyamatában, akár további elemeket
beleszôve.

13. A program kiterjesztése
Hogyan lehet térben és idôben minél szélesebb

körben kiterjeszteni a programot, illetve felhasználni
eredményeit.

Ha mindezeket megterveztük, már készen is van egy
Eu-konform PÁLYÁZAT, amihez már csak meg kell nyer-
ni a pénzeszközöket és indulhat is a program.

Sok sikert, kitartást kívánok hozzá kollégáknak, bete-
geknek egyaránt.

IRODALOM

1. Oktatási módszerek a háziorvosok folyamatos tovább-
képzésében. Szerk.: dr. Ilyés István – DOTE CSOT, 1999.
Debrecen. – 2. Minôségbiztosítás és tudományos munka
lehetôségei a háziorvoslásban. Szerk.: dr. Ilyés István. DOTE
CSOT, 1999. Debrecen – 3. A családorvoslás Európai önmeg-
határozása – dr. Hajnal Ferenc–dr. Balogh Sándor in Med.
Univ XXXV./3. 2oo2. 129-131. – 4. A falusi egészségügyi
ellátás helyzete Magyarországon. Dr. Simek Ágnes in Med.
Univ. XXXIV./2. 2oo1. 85-87. – 5. Specialisták és háziorvosok
komunikációja. Dr. Pénzes János, dr. Palla Sándor in.
Orvostovábbképzô Szemle XI./3. 2oo3. 126-129.

HELYESBÍTÉS

Tisztelt Olvasó!

Az újság februári számában Dr. Szebenyi Béla összeállításában megjelent „A kondroitin-
szulfát helye az arthrosis terápiájában” címû cikkben nyomdai hiba miatt hibásan jelent meg
a kondroitin-szulfát klinikai vizsgálatokban alkalmazott dozírozása.

A szöveg helyesen:

A kondroitin-szulfátot összesen 1658 betegen próbálták ki; a kontrollbetegek száma 649 volt.
A gyógyszer adagolási sémája a legtöbb tanulmányban 2–3x400 mg volt, kapszula vagy por
formájában, 2–3 hónapon át.34

Öt randomizált, kettôs vak, placébóval kontrollált tanulmány fôbb adatait táblázatban foglaltuk
össze (2. táblázat).51-56

Burgeois és munkatársai 90 napig tartó randomizált, placébóval kontrollált vizsgálatban
bizonyították napi 1200 mg kondroitin-szulfát hatásosságát placébóval szemben tibiofemoralis
arthrosisban. A tanulmány érdekessége, hogy nem talált szignifikáns különbséget a napi egyszer
1200 mg, ill. a napi 3x400 mg-os adagolási forma között, így a gyógyszer – a betegek compliance-
át növelendô – napi egyszeri adagolással is adható.51

Uebelhart és munkatársai 12 hónapig 2x400 mg kondroitin-szulfát hatását vizsgálták
randomizáltan, placébóval kontrollálva, 46 tibiofemoralis arthrosisban szenvedô beteg esetében.
A klinikai javulás esetükben is szignifikáns volt, sôt egyes biokémiai markerek (szérum osteocalcin,
keratán-szulfát, vizelet pyridinolin) szintjei is szignifikánsan különböztek a placébóval kezelt
betegekétôl.52

A hibáért a Szerzôtôl és Önöktôl is elnézést kér a szerkesztôség.

Köszönettel:
Dr. Hlavati István


