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Glucosamin Ole Terney Hent PDF Forlaget skriver: Dette temanummer af BioNyt - Videnskabens Verden
indeholder en gennemgang af anvendelse af glucosamin (og condroitin) mod ledproblemer såsom ryglidelser

- slidgigt i ryggen - og belyser den fysiologiske og biokemiske baggrund herfor.
»Eftersom glucosamin og chondroitinsulfat alene og især i kombination har vist sig effektive mod gigt i knæ,
hofter og fingerled, er det rimeligt at antage, at disse stoffer i det hele taget vil gavne brusk overalt i kroppen,

i alle led, herunder rygsøjlen.«
Og det konkluderes på baggrund af et opsigtsvækkende forskningsresultat, ´at glucosamin og chondroitin-
sulfat som kosttilskud kan passere mave-tarm kanalen og faktisk kan nå frem til ledbrusk, og sandsynligvis
også til ryghvirvelskiverne, hvor stofferne i det mindste vil have en bruskbeskyttende virkning, men højst

sandsynligt faktisk en regenerativ virkning.´

Uddrag af indhold: Kosttilskudsmedicin - glucosamin og chondroitin-sulfat mod slidgigt-ledproblemer.
Ryggens bygning. Nedbrydning og opbygning. Glucosamin og condroitin. Hvorfor virker kosttilskuddet?

Kosttilskud - et omstridt emne. Konklusion.
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