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Úvod a cíl práce
Hyaluronová kyselina je v medicíně v posledních zhruba deseti letech velmi
intenzívně využívaným biopolymerem. Je to vysokomolekulární glykosaminoglykan, který se
nachází v řadě živočišných tkání, především ve tkáních pojivových. Fyzikální a
farmakologické vlastnosti kyseliny hyaluronové předurčují široké spektrum jejího využití
v řadě oborů. Je jednou z mála látek, které jsou totožné ve všech živočišných druzích a typech
tkání, proto nevykazuje antigenní vlastnosti a může být použita v mnoha léčebných
aplikacích. Používá se ve formě volné kyseliny a solí, které jsou dobře rozpustné ve vodě i ve
formě polymeru. Své uplatnění našla v kosmetice, především díky

svým výrazným

hydratačním účinkům. Dále se využívá i v léčení osteoporózy, při které jsou zhoršeny
lubrikační vlastnosti synoviální tekutiny, kde se kyselina hyaluronová podílí na normalizaci
reologických vlastností této tekutiny. Významné je její využití v léčbě parodontu,
hepatocelulárního karcinomu ale i v estetické chirurgii.
Dříve byla hlavním zdrojem kyseliny hyaluronové extrakce z kohoutích hřebínků, je to
však proces ekonomicky náročný, neboť je nutná isolace vysokomolekulárního hyaluronanu
z proteoglykanů (komplexu glukosaminoglykanu s proteiny) . Proto se novější technologie
zaměřují na získání kyseliny hyaluronové bakteriální fermentací s cílem dosáhnout vytvoření
čistého funkčního biopolymeru.
Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat současnou literaturu týkající se
vlastností hyaluronové kyseliny a jejího použití v současné medicíně, případně v kosmetice
nebo estetické chirurgii.
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Charakteristika kyseliny hyaluronové
Hyaluronová kyselina je důležitým komponentem extracelulárního matrix. Nachází
se v celém organismu. Tělo člověka obsahuje asi 15 g hyaluronové kyseliny, přičemž kůže
obsahuje asi polovinu tohoto množství, ve značném množství může být nalezena také
v synoviální tekutině, ve sklivci oka, či v pupeční šňůře. Zajímavé je, že také některé bakterie
(grampozitivní) dokáží tvořit hyaluronan, který má pro ně ochranný význam, neboť vytváří
kapsulku okolo celé bakterie.

Obr. č. 1. Příčný řez bakterií Streptociccus zooepidemicus s přítomností kapsuly s hyaluronanem (1)

Chemická charakteristiky kyseliny hyaluronové (3,5)
Hyaluronan (ve formě soli hyaluronátu nebo v protonizované formě kyseliny
hyaluronové) je nesulfatovaný glykosaminoglykan, polymer disacharidových jednotek
složených z N-acetyl-D-glukosaminu a kyseliny D-glukuronové, který se nachází v řadě tkání,
zvláště ve tkáních pojivových.
Molekulová hmotnost hyaluronanu je velmi variabilní. V jedné molekule může být od
50 až do 15 000 těchto disacharidových podjednotek a celková molekulová hmotnost může
dosahovat až 6 MDa. Hyaluronová kyselina patří mezi polysacharidy živočišného původu. Ty
můžeme dělit na homopolysacharidy a mukopolysacharidy, přičemž hyaluronová kyselina je
spolu s heparinem nejvýznamnějším představitelem mukopolysacharidů.
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Obr. č. 2. Chemická struktura hyaluronanu ve formě soli-aniontu

Tabulka 1: Přehled polysacharidů (2)

SLOUČENINA

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

SPOJENÍ

/KONCOVÁ SKUPINA/

/VĚTVENÍ/

MOLÁRNÍ
VÝSKYT

HMOTNOST
-1

(G. MOL )

HOMOGLYKANY
Amylosa

D-glc-p

Amylopektin

D-glc-p

Glykogen

D-glc-p

Celulosa

D-glc-p

Lichenin

D-glc-p

Laminarin

D-glc-p /manitol/

α(1,4)

50 000

α(1,4);

500 000 až

/α(1,6)/

1 milion

α(1,4);

1

/α(1,6)/

milionů

β(1,4)
β(1,4);
/β(1,3)/
ß(1,3);
/β(1,6)/

až

rostliny (škrob)

15

rostliny (škrob)

živočichové, plísně

300 až 500

rostliny (buněčná

tisíc

stěna)

25 000

rostliny

5 000

mořské řasy

α(1,6);
Dextran

D-glc-p

/α(1,4),

několik

α(1,3),

milionů

bakterie

α(1,2)/
Inulin

D-fru-f /D-glc-p/

β(1,2)

6

5 000

rostliny (zásobní
látka - např.

hvězdnicovité)
Levan

D-fru-f /D-glc-p/

β(2,6)

10 milionů

bakterie, lipnicovité

Manan

D-man-p

β(1,4)

100 000

rostliny

Galaktan

D-gal-p

β(1,4)

???

rostliny

Xylan

D-xyl-p

β(1,4)

10 000

rostliny

Araban

L-ara-f

6 000

rostliny

Fukan

L-fuc-f-4-sulfát

α(1,2)

???

mořské řasy

Chitin

D-glcNAc-p

β(1,4)

200 000

houby, hmyz

Pektin

D-galUA-p

α(1,4)

50 000

rostliny

100 000

řasy (složka agaru)

12 až 120

hnědé řasy,

tisíc

mikroorganismy

α(1,5);
/α(1,3)/

HETEROGLYKANY
D-gal-p, L-gal-p, 3,6Agarosa

anhydro-L-gal-p,

β(1,4), α(1,3)

sulfátové skupiny
Alginová
kyselina
Hyaluronová
kyselina

D-manUA-p, L-gulUA-p

β(1,4), β(1,4)

D-glcUA-p, D-glcNAc-p

β(1,4), β(1,3)

Chondroitinová

D-glcUA-p, D-galNAc-p,

sírová kyselina

sulfátové skupiny

Heparin

D-glcUA-p-2-sulfát, DglcN-p-N-sulfonát

200 až 500
tisíc

β(1,4), β(1,3)

250 tisíc

α(1,4), α(1,4)

16 000

β(1,4)

???

???

4 000

D-glcNAc-p, N-acetylMurein

muramová kyselina,
aminokyseliny

Techoová

ribitolfosfát,D-glcNAc-p,

kyselina

L-alanin
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živočichové

živočichové
živočichové (inhibitor
srážení krve)
bakterie (buněčná
stěna)
bakterie (buněčná
stěna)

Fyzikální a farmakologické vlastnosti kyseliny hyaluronové (3,5)
Hyaluronová kyselina má unikátní hygroskopické, reologické a viskoelastické
vlastnosti. Vytváří velmi viskózní gely, které dokáží pohltit až stonásobné množství kapaliny.
Hyaluronan je důležitý při mnohých biologických a patobiologických procesech jako jsou
morfogeneze, oprava tkání a růst nádorů. Biologické vlastnosti hyaluronanu velmi záleží na
velikosti polymeru. Vysokomolární hyaluronan může mít velice odlišné, dokonce opačné
biologické vlastnosti než forma nízkomolekulární. Je syntetizována na vnitřní straně
plazmatické membrány, rostoucí řetězec je postupně vytlačený do prostoru mimo buňku.
Enzymy zodpovědné za syntézu hyaluronanu se nazývají hyaluronan syntázy. V
lidském organismu se nacházejí 3 různé hyaluronan syntázy.
Enzym hyaluronidáza štěpí hyaluronan na menší fragmenty hyaluronanu, to znamená
nízkomolekulární hyaluronany popřípadě oligosacharidy hyaluronanu. Tento enzym hraje
úlohu při šíření bakteriální infekce, umožňuje růst nádorů a přestup spermie přes stěnu
vajíčka. Používá se také v medicíně na zvýšení propustnosti tkání.
Hyaluronan interaguje s receptory na buňkách. Nejznámějším receptorem je CD44.
Hyaluronan našel uplatnění v medicíně například při operacích oka, léčení osteoartritidy a je
součástí přípravků na hojení ran a kosmetických přípravků. Roztoky hyaluronanu sodného se
využívají i v očních chirurgii. Osud vysokomolekulárního hyaluronanu sodného po podání
roztoku do přední komory oční byl studován na krysách a opicích. Doba eliminace je závislá
na molekulové hmotnosti polysacharidu a na aplikovaném množství. Pohybuje se v rozmezí
1,5 - 20 hodin. Novější technologie výroby hyaluronanu je založená na fermentačním procesu
pomocí nepatogenního kmene bakterie Streptococcus. Tento proces poskytuje hyaluronan
chemicky identický s hyaluronanem izolovaným z kohoutího hřebínku a jeho čistota je
shodná nebo dokonce lepší. V současné době se provádí studie ADME toho preparátu.
Výzkum zahrnuje studium absorpce, distribuce, metabolismu a exkrece po intravenózním
podání krysám a králíkům.
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Radioaktivní značení hyaluronanu
Hyaluronan je látka tělu vlastní, o které se ještě donedávna předpokládalo, že se jedná
o biopolymer, který má v těle pouze mechanickou funkci a slouží jen jako organizátor
výstavby podpůrných tkání, do kterých se zabudovávají buňky za vzniku jednotlivých orgánů.
Hyaluronan je důležitým polysacharidem nacházející se v mnoha tkáních. V posledních letech
nastal velký pokrok v jeho syntéze, ve znalostech o jeho osudu v krvi a lymfě, o jeho absorpci
a katabolismu v lymfatických uzlinách a játrech. Hyaluronan se pro své vlastnosti využívá
v oční chirurgii, k léčbě revmatoidní artritidy, jaterní cirhózy a k léčbě maligního
mesotheliomu.
Omezujícím faktorem ve studiu metabolismu hyaluronanu je dostupnost značeného
polysacharidu. Radioaktivní značení látky je možno provést různými způsoby. Protože
hyaluronan nemá žádnou vhodnou funkční skupinu pro navázání radionuklidu, provádí se
buďto biosyntéza z vhodných radioaktivních prekurzorů (vytvoření hyaluronové kyseliny
v buněčných kulturách některých mikroorganismů z triciem nebo uhlíkem-14C značené
glukózy). Dále je možné navázat vhodný ligand (Tyramin) například na aminoskupinu po
deacetylaci v N-acetyl-D-glukosaminu nebo navázat modifikovanou chelatační skupinu na
karboxyl glukuronové kyseliny. (3)
V poslední letech byla popsána metoda značení proteinů

125

I tyramin-celobiosou.

Tyramin-celobiosa odolává lysosomální degradaci, proto byla využita také ke značení
aminoskupin na povrchu hyaluronanu. Výsledným produktem je biologicky inaktivní
hyaluronan.
Značení tyramin-celobiosy hyaluronanu jodem-125 (3)
Základem této metody je navázání aduktu tyramin-celobiosy na aminoskupinu deacetylovaného hyaluronanu. Existují dvě možnosti značení aduktu. První způsobem je vazba
tyramin-celobiosy předem radioaktivně označené isotopem jódu na hyaluronan, druhá metoda
je založena na značení hotového aduktu tyramin-celobiosy hyaluronanu.
Příprava N-deacetyovaného hyaluronanu
Výchozím materiálem je Healon, hyaluronan o velké molekulové hmotnosti, který je
dialyzovaný proti vodě a odpařený do sucha. Dále je vzorek polysacharidu (1% m/v) smíchán
s hydrazinem obsahujícím 1% hydrazin sulfátu, který slouží jako katalyzátor. Reakce je
prováděna v hermeticky uzavřeném prostoru při teplotě 100 ْ C po dobu 30-240 minut. Po
této době je dále přidán 1 ml toluenu a směs se vysuší do sucha . Tento krok se opakuje
dvakrát za účelem odstranění hydrazinu. Malé množství hydrazin sulfátu obsaženého ve směsi
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soutěží o vazebné místo na aminoskupinách částěčně deacetylovaného hyaluronanu. Proto je
hydrazin sulfát odstraněn po rozpuštění produktu ve vodě dialýzou, ultrafiltrací nebo gelovou
chromatografiií.
Příprava aduktu tyramin-celobiozy:
Tyramin hydrochlorid se ochotně rozpouští v dimethylsulfoxidu, celobiosa se rozpustí
kompletně po 8 hodinách míchání při pokojové teplotě. Během míchání je po kapkách
přidáván hydroboritan sodný rozpuštěný v 15 ml dimethylsulfoxidu. Směs se nechá při
pokojové teplotě míchat přes noc, dále se odpařuje za účelem odstranění 30% rozpouštědla.
Po ukončení míchání je přidáno 200 ml acetonu, kdy dojde k vytvoření precipitátu celobiozy a
tyramin-celobiozy, který je přefiltrován a smíchán s dalšími 200 ml acetonu. Precipitát je
rozpuštěn ve vodě a dále je tyramin celuloza vymývána 500 ml NH4OH. Výnos tvoří více než
95%. Zbylý amoniak je odstraněn lyofilizací.
Radioaktivní značení hyaluronanu modifikovaného tyramin-celobiosou
Značení sloučeniny tyramin-celobiosy jodem-125 a následná vazba na hyaluronan
Princip metody: Mikroreakční nádoba byla pokryta 10 μg jodogenu (jodogen = 1,3,4,6tetrachloro-3α,6α-difenylglykouryl). Následovalo promytí nádobky vodou a přidání 20 nmol
tyramin-celobiosy v 1 μl 0,02M KH2PO4 o pH 7,2 a 2 mCi (20 μl) radioaktivního jodidu (Na
125

I). Po jedné hodině inkubace byla reakce zastavena převedením směsi do nádobky

obsahující 5 μl 0,1 M jodidu draselného a 10 μl pyrosiřičitanu sodného.
K aktivaci značeného aduktu bylo ke směsi dále přidáno ekvimolární množství
chloridu kyseliny kyanurové rozpuštěného ve 20 μl acetonu a 40 nmol NaOH rozpuštěného v
5 μl vody. Po 30 vteřinách bylo přidáno 60 nmol kyseliny octové ve 4 μl vody k zastavení
reakce. 125 I-tyramin celobiosa se dále nechala inkubovat 2 hodiny při pokojové teplotě s 10μg
N-deacetyl hyaluronanu v 0,5 M roztoku Tris o pH 9,5. Směs se dále odsoluje k získání
čistého značeného hyaluronanu například gelovou chromatografií. Přečištěný značený
hyaluronan byl následně reacetylován na zbylých aminoskupinách (na které se nenavázala
125

I-tyramin-celobiosa) přidáním 25 μl anhydridu kyseliny octové po dobu 1 hodiny při pH

7.5.
Vazby tyramin celobiosy na hyaluronan a značení tyramin-celobiosa-hyaluronan jodem-125
Princip metody: Hyaluronan hydrolyzovaný hydrazinem byl inkubován s tyramin celobiosou
po dobu dvou hodin při pokojové teplotě. Výsledný tyramin-celobiosa-hyaluronan byl
dyalizován proti vodě za účelem odstranění volné tyramin-celobiosy a ostatních
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nízkomolekulárních sloučenin. Následuje oxidativní jodace značeného aduktu podobně jako
v předchozí části.
Biologické testy
Biotransformace a in vivo distribuce značeného aduzktu 125I-tyramin-celobiosa-hyaluronan
Studie byla provedena na krysách uspaných fenobarbitalem (D=50mg/kg). Radioaktivně
značená HA byla krysám podána ocasní žilou intravenózně. Pro stanovení distribuce značené
látky byla sbírána krev po 25 μl do kalibrovaných kapilárních nádobek. Po uběhnutí 30 minut
byla do portální žíly vložena kanyla a infusí byla aplikována kolagenóza k získání
jednotlivých typů jaterních buněk. Rozložení radioaktivity bylo hodnoceno na kulturách
Kupfferových buněk, jaterních endoteliárních buňkách a parenchymatických buňkách.
Kultury byly hodnoceny na fázově kontrastním mikroskopu po jejich fixaci glutaraldehydem.
Déle byly odebrány ledviny, moč, plíce a slezina a část ocásku v místě vpichu ke stanovení
distribuce aktivity v těchto orgánech.
Analýza metabolických produktů 125I-tyramin celobiosy -hyaluronanu in vivo u krys
10 μg tyramin-celobiosy-hyaluronu radioaktivně značeného izotopem

125

I bylo injekčně

podáno krysám a po 90 minutách byla provedena pitva. Játra byla odebrána, rozkrájena a část
homogenátu bylo pro určení molekulové hmotnosti značeného metabolického produktu
podrobeno gelové chromatografii.
Isolace a kultivace jaterních buněk
Tato metoda slouží pro izolaci čistých kultur Kupfferových buněk, jaterních endoteliárních
buněk a parenchymatických buněk z jater krys. Játra byla inkubována s kolagenásou a
výsledná suspenze jednotlivých buněk byla centrifugována k získání čisté suspenze parenchymmatických buněk. Kultura čistých parenchymatických buněk byla ustálena a udržována
v nádobkách pokrytých fibronektinem. Suspenze non-parenchymatických buněk byla
smíchána s Kupfferovými buňkami, jaterními endoteliálními a hvězdicovitými buňkami. Tato
buněčná suspenze byla vložena do reakční nádobky pokryté glutaraldehydem s lidským
albuminem. Následovala 15 minutová inkubace při 37 °C, kdy došlo k navázání Kupfferových buněk. Ostatní buňky byly převedeny do nádobek s fibronektinem pro vazbu jaterních
endoteliárních buněk. Kultura Kupfferových buněk obsahovala od 1 do 10% endoteliálních
buněk a hvězdicovitých buněk, kultura endoteliálních buněk obsahovala taktéž Kupfferovy a
hvězdicovité buňky.
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Výsledky biologických studií
Osud intravenózně podaného

125

I- Tyramin-celobiosy-hyaluronanu

Po 30 minutách od aplikace zůstává v krvi pouze 10% z původního množství podané
značené látky.

Ukázalo se, že eliminace z krve je rychlejší, je-li při tvorbě aduktu tyramin-celobiosy
s hyaluronanem použita kratší doba (30 minut) hydrazinolýzy hyaluronanu. Důvodem je
přítomnost větších struktur značené látky, které jsou rychlejší vychytávány v RESu jaterních
buněk.

Obr. č. 3. Biologický poločas intravenózně podaného 125I-tyramin-celobiosy hyaluronanu

Hlavním místem absorpce jsou játra, vylučování se děje ovšem ledvinami. Analýza
radioaktivity ve třech hlavních populacích jaterních buněk ukázala, že jaterní endoteliární
buňky obsahovaly okolo 80 % z aktivity zachycené v játrech, Kupfferovy buňky pouze okolo
15% a parenchymatické buňky 5% aktivity. Chromatografie vodného extraktu po in vivo
absorpci

125

I-tyramin-celobiosy-hyaluronanu ukázala, že většina radioaktivních produktů

metabolismu je menší molekulové hmotnosti a je v menším množství než po in vitro jaterní
degradaci hyaluronidázou, což může být důsledkem intenzivnějšího metabolismu v in vivo
podmínkách, kdy je ligand metabolizován nejen lysosomální hyaluronidázou, ale také
glykosidásami (hexosaminidáza a glucuronidáza).
Vazba a absorpce 125I-tyramin-celobiosy-hyaluronanu jaterními endoteliálnimi buňkami
Vazba radioaktivně značené tyramin-celobiosy na endoteliální buňky se děje pomocí
mechanismu, který může být inhibována nadbytkem neznačeného hyaluronanu přítomného
v médiu.
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Obr. č. 4. Vazba (a) a absorpce (b) 125I-tyramin-celobisy-hyaluronanu endoteliálnimi
buňkami v přítomnosti neznačeného hyaluronanu (■) a bez neznačeného hyaluronanu (□)

Značení vysokomolekulárního hyaluronanu 125I-tyrozinem pro in vitro a in vivo studie(4)
Polysacharid hyaluronan je rychle eliminován z oběhu díky endocytose zprostředkované
receptory

endoteliálních buněk jater. Studium metabolismu hyaluronanu je ztíženo

nedostatkem radioaktivně značeného hyaluronanu o vysoké molekulové hmotnosti.

Při

značení hyaluronanu izotopem 11C (krátkodobý radionuklid), který je vhodný pro studium in
vivo i in vitro, je zapotřebí speciálního vybavení a další nevýhodou je dlouhá doba
experimentu, pro kterou je poločas tohoto radionuklidu příliš krátký. Jinými izotopy jsou 3H a
14

C, které jsou hojně využívány, protože mohou být do struktury biopolymeru inkorporovány

biosynteticky, což znamená, že není zapotřebí do polysacharidového řetězce začleňovat jiné
funkční skupiny. Nevýhodou ovšem zůstává nízká aktivita a nízká energie beta záření obou
těchto radionuklidů. Dále je pro biologické studie v in vitro i in vivo podmínkách možno
využít ke značení i izotopů jódu, jako

125

I a

131

I, jak bylo již uvedeno u značení aduktu

hyaluronan s tyramin-celobiosou. Produkt této reakce má však malou molekulovou hmotnost
a nízkou specifickou aktivitu. Pro určování metabolismu hyaluronanu se využívá značení 125Ityrosinem.
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Metoda značení hyaluronanu pomocí inkorporovaného tyrosinu
Nejprve se provede aktivace polysacharidu bromkyanem (inkubace po dobu 5 minut
při pH 11). Poté se aktivovaný hyaluronanu separuje gelovou chromatografií a přečištěný
produkt se nechá přes noc inkubovat s tyrosinem. Nakonec se navázaný tyroxin označí
jódem-125 oxidativní jodací. Značený 125I-T-hyaluronan je uchováván při teplotě 5°C.
Příprava kultur jaterních buněk
Jaterní endotelové buňky, Kupfferovy buňky a parenchymové buňky byly separovány
centrifugací a jednotlivé kultury jsou dále udržovány při konstantních podmínkách v RPMI
mediu obsahující L-glutamin, gentamicin a v případě parenchymových buněk ještě fetální
hovězí sérum. Buňky se kultivují přes noc před začátkem experimentu.
125

I-T-hyaluronan

je přidán ke kultuře 100 000-200 000 endoteliárních jaterních buněk

v RPMI mediu obsahujíci L-glutamin a gentamicin. Po skončení inkubace, která probíhá za
konstantních podmínek je médium použito pro analýzu radioaktivity a dále je podrobeno
gelové chromatografii. Endoteliální buňky jsou třikrát promyty fosfátovým pufrem a použity
pro další analýzu.
In vivo studie
In vivo studie byla provedena na krysách v anaesthezii ( 45 mg/kg fenobarbitalu), kterým byl
podán roztok

125

I-T-hyaluronanu, a v některých případech 1-2 mg neznačeného hyaluronanu

jako slepý pokus. Pro studium kinetiky bylo sbíráno 25 μl krevních vzorků v určitých
časových intervalech. Ke stanovení radioaktivity byly přímo měřeny krevní vzorky, ale také
játra, plíce, ledviny, srdce a slezina, a v některých případech také kůže, tuk a moč. K určení
absorpce a distribuce mezi jednotlivými buňkami je využíván fakt, že normální krysí játra
obsahují 400x106 non-parenchymatických buněk a 1200x106 parenchymatických buněk.
Výsledky: Značením hyaluronanu izotopem

125

I a navázáním tyroxinu po aktivaci

polysacharidu pomocí bromkyanu získáme produkt o vysoké specifické aktivitě a o vysoké
molekulové hmotnosti kolem 480 000Da. Značený hyaluronan je převážně absorbován
jaterními endoteliálnimi buňkami a tato absorpce může být také inhibována nadbytkem
neznačeného hyaluronanu. Při intravenózním podání je hyaluronan velmi rychle eliminován
z cirkulace a biologický poločas činí asi 2 minuty. Při podání dávky s 200 násobným
nadbytkem neznačeného hyaluronanu je eliminace velmi pomalá a odpovídá kinetice 0. řádu.
Po zhruba 10 minutách po aplikaci se v krevním řečišti nalézá pouze 10% původního
množství, zatímco 80-85% je nalezeno v játrech. Menší množství může být také stanoveno
v ledvinách, plicích a slezině.
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Studium metabolismu hyaluronanu může být ovlivněno nadbytkem radioaktivně značeného
hyaluronanu o vysoké molekulové hmotnosti a vysoké specifické aktivitě. Současné výzkumy
ukazují, že aktivace pomocí CNBr a vazba tyroxinu na polysacharid a dále jodace 125I nemění
molekulovou hmotnost hyaluronanu a afinitu k jednotlivým receptorům. Nevýhodou oproti
biosynteticky připravenému hyaluronanu je pomalá eliminace radioaktivity. Při značení
hyaluronanu triciem je eliminováno až 96% podané dávky, zatímco v případě značení

125

I

značeného T-hyaluronanu je eliminováno pouze 29% podané radioaktivity.
125
125

I-T-hyaluronan je vhodný pro studium metabolismu z řady důvodů. Radioaktivita izotopu

I je snadno detekovatelná, pomalá eliminace z místa aplikace dále umožňuje stanovení

v místech kde nízké absorpce. 99% radioaktivity je eliminováno z organismu po týdnu od
aplikace.

Absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece hyaluronové kyseliny
značené uhlíkem-14 produkované bakteriemi (5)
Radioaktivní značení
Značení hyaluronanu sodného izotopem
využívajícím

14

C se provádí fermentačním procesem

14

C-značenou glukosu jako zdroj uhlíku. Roztok se skládá z 1% hyaluronanu

sodného v 0,14M NaCl a 0,01 M fosfátu sodném o pH 7,4. Molekulová hmotnost, produktu je
zhruba 2,8x106 D.
Pro možnost použití bakteriemi produkovaného hyaluronanu v oční chirurgii se
prováděly studie fakmakokinetického chování a metabolického osudu

14

C-radioaktivně

značeného materiálu, ten byl aplikován dvěma druhům savců, králíkovi a kryse. Po
intravenózním podání jsou metabolity hyaluronové kyseliny rychle eliminována z krve
respirační cestou ve formě CO2, malé množství také močí. Radioaktivně značený materiál se
hromadí v játrech, kde je štěpen na oligosacharidové podjednotky, které jsou dále zužitkovány
pro výrobu energie nebo jsou začleněny do jiných vysokomolekulárních struktur. Při
intravenózní aplikaci je většina

14

C z hyaluronové kyseliny vyloučena respirační cestou

během 24 hodin, menší množství je eliminováno močí. Po podání značeného biopolymeru do
přední komory oční je vylučování pomalejší, řídí se kinetikou prvního řádu a v komorové
vodě nenastává degradace na oligosacharidové jednotky.
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Význam kyseliny hyaluronové při zánětu a vazba na adhezivní molekulu
CD44 (6)
Zánět je reakce organismu na poškození jeho buněk a tkání, které vede k k ochraně
proti infikování poškozeného místa, k lokalizaci poškození a zhojení. Zánět je charakterizován zvýšením vaskulární permeability, přestupem zánětlivých buněk, uvolněním mediátorů
zánětu a aktivací fibroplastických mechanismů. Zánět může být akutní nebo chronický.
Akutní zánět obvykle odezní bez následků a poraněná tkáň se kompletně zhojí. Při
chronickém zánětu dochází k určité destrukci tkáně a jejímu nahrazování vazivem, což může
mít pro organismus vážné důsledky. Zatímco akutní zánět je fyziologickou obrannou reakcí,
chronický zánět je již obvykle patologický.
Jedním z prvních kroků zánětlivé odpovědi je přestup zánětotvorných buněk do místa
zánětu. Zvýšená exprese adhezivních molekul je vyvolána tvorbou chemoatraktantů
v zánětlivém ložisku a na endotelu. adhezivní molekuly zprostředkovávají komunikaci mezi
buňkami založenou na přímém kontaktu. Po interakci s vazebným partnerem přenášejí do
buňky signály, které informují o adhezi a potřebě na ni reagovat. Některé adhezivní molekuly
jsou exprimovány konstitučně, jiné se objevují na buňkách až po aktivaci. Aktivačním
signálem může být například vazba vytokánu.
I když v prvních fázích zánětlivé odpovědi mají zásadní význam integríny, selektiny a
imunoglobuliny, úloha adhezivních molekuly CD44 a jejího hlavního ligandu, kyseliny
hyaluronové je neméně významná. Exprese adhezivních molekul není omezena jen na
imunitní systém. Buněčná adheze je počátkem celé řady neimunitních fyziologických
procesů, jako je buněčná a tkáňová diferenciace a regenerace, embryogeneze, hematopoeza i
patofyziologických procesů - kancerogeneze, metastázování nádorových buněk a dalších.
Řada adhezivních molekul existuje alternativně i v solubilní formě, která pak ovlivňuje cílové
buňky na určitou vzdálenost. Naopak jsou známé membránové formy některých cytokinů.
V posledních letech byla studována úloha interakce komplexu molekuly CD44
s kyselinou hyaluronovou, který se následně podílí na průběhu zánětlivé odpovědi tím, že
ovlivňuje přestup leukocytů, podílí se na přímé interakci mezi buňkami a tkáněmi, reguluje
funkci leukocytů a parenchymových buněk, ovlivňuje průběh autoimunitních chorob a
nádorových onemocnění má vliv na metabolismus kyseliny hyaluronové a nakonec se podílí i
na organizaci a remodelingu tkání.
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Význam CD44 v průběhu zánětlivé odpovědi
CD44 se nachází na leukocytech, parenchymových buňkách, endotelu, epitelu a
buňkách hladkého svalstva. V prvních fázích zánětlivé odpovědi CD44 umožňuje přestup
leukocytů do místa zánětu. CD44 se chová jako kostimulační molekula T lymfocytů a
indukuje jejich proliferaci a ovlivňuje přežívání T lymfocytů. CD44 též ovlivňuje přežívání
buněk a odstraňování apoetických leukocytů v průběhu zánětlivé odpovědi.
Exprese, struktura a funkce CD44
CD44 je rodina adhezivních receptorů, transmembránových glykoproteinů. Je
významnou proteoglykanovou složkou mezibuněčné hmoty. CD44 ovlivňuje proces zrání
lymfocytů, jejich aktivaci i přestup přes bariéry. U autoimunitních onemocnění je zvýšená
exprese CD44v7 . Naproti tomu v průběhu zánětlivé odpovědi u infekčního onemocnění i u
alergických chorob je na povrchu lymfocytů v periferní krvi exprimovány CD44v6 Zvýšená
přítomnost CD44v byla prokázána u glomerulonefritidy, diabetu, artritidy, chronických
zánětlivých onemocnění střeva i nádorových metastáz. CD44 je hlavní receptor pro kyselinu
hyaluronovou, která se univerzálně nachází v extracelulárním prostoru. Proteoglykanová
forma CD44 má afinitu i k jiným tkáňovým složkám, jako jsou fibronektin, kolagen a
osteopontin, podobně jako růstové faktory a cytokiny. Interakce mezi CD44 a kyselinou
hyaluronovou pro jejich všudypřítomnost musí být regulována. Protizánětlivé cytokiny
aktivují buňky, které mají na povrchu kyselinu hyaluronovou, což zvyšuje vazbu CD44 a
kyseliny hyaluronové. Tento proces je na molekulární úrovni umožňován glykosylací a
sulfatací. Sulfatace je pravděpodobně univerzálním mechanismem, který reguluje iniciální
krok, přestup leukocytů z cév. Různé podněty zvyšují nebo oslabují vazbu CD44 a
hyaluronové kyseliny. Cytokiny IL-2, TNFα, chemolektiny IL-8, RANTES, MIP-1β indukují
vazbu hyaluronové kyseliny k T lymfocytům. IL-1α, IL-1β, IL-3, GM-CSF, IFNγ a LPS
indukují vazbu CD44 k HA monocytů v krevním řečišti. Tuto vazbu zvyšuje svou aktivitou
TNFα. Naproti tomu IL-4 a IL-13 potlačují vazbu monocytů uskutečňovanou komplexem
CD44-HA. IL10 má duální efekt-na jedné straně indukuje vazbu hyaluronové kyseliny ,ale
potlačuje vazbu monoctyů na HA indukovanou IL-1. Komplex CD44-kyseliny hyaluronový
indukuje expresi adhezivních molekul a spouští i uvolňování mediátorů zánětu(cytokinu a
chemokinů) jak v leukocytech, tak i parenchymomových buňkách. Dokonce zvyšuje i tvorbu
metaloproteináz. CD44 existuje i v solubilní formě.
solubilizovaného CD44 (sCD44).

U imunodefektů je nízká hladina

Naproti tomu u maligních onemocnění a zánětlivých

procesů nacházíme vysoké hladiny sCD44.
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Kyselina hyaluronová ovlivňuje hydrataci a fyzikální vlastnosti tkání, reaguje s jinými
extracelulárními makromolekulami, jako jsou aggrecan a versican, a s buněčnými povrchovými receptory. Současná léčba chronických zánětlivých onemocnění se snaží nespecificky
potlačit aktivaci buněk imunitního systému. Interakce CD44 a kyseliny hyaluronové se nabízí
jako nová potenciální možnost léčby.

Využití komplexu hyaluronan jódu při léčbě kožních defektů (7)
Léčba kožních defektů je mnohdy velmi obtížná a dlouhodobá, zvláště to platí u
defektů vzniklých díky zhoršenému cévnímu a lymfatickému zásobení dolních končetin.
Tyto komplikace se vyskytují především v oblasti bérců a v okolí kotníků. Léčba těchto
kožních defektů zpravidla zahrnuje jak systémovou léčbu, zaměřenou většinou na zlepšení
prokrvení u pravostranného selhání srdce, tak i léčbu která zajišťuje drenáž a žilní návrat
z dolní končetiny.
Kromě systémové léčby se využívá také k lokální léčbě. K hojení bércových vředů se
dnes doporučuje především tzv. vlhké hojení, to znamená, že je vhodné v místě defektu udržet
normální vlhkost a zabránit tím vysychání povrchu ran. Zároveň je nutné zabránit rozvoji
infekce, která bércové vředy doprovází. Za tímto účelem jsou využívána lokální antibiotika
nebo látky s antimikrobiálním účinkem jako je jód či soli stříbra. Nekrózy jsou odstraňovány
buď chirurgickým zákrokem nebo pomocí lokálně aplikovaných enzymatických produktů
jako je kolagenóza nebo papain. Proces hojení je velmi komplexní a účastní s na něm řada
růstových faktorů. Ty jsou produkovány buňkami imunitního systému a sarkofágové řady, ale
i fibroblasty a keratinocyty. Nevýhodou použití růstových faktorů je skutečnost, že nepůsobí
samostatně ale naopak současně.
Jak již bylo uvedeno, je kyselina hyaluronová přirozenou součástí mezibuněčné
hmoty. Je to látka, která má vysokou afinitu k vodě a váže na sebe celou řadu regulačních
látek, čímž usnadňuje jejich působení na buňky a je navíc přirozeným organizátorem
výstavby pojivových tkání. Její vysoká afinita k vodě zabezpečí, že povrch rány bude trvale
vlhký a voda, která bude k povrchu rány přitahována z tkání pod ránou nebo z jejího okolí
bude směrem k místu hojení dopravovat i různé regulační faktory a další produkty buněk
ležících v okolí, které zajistí přirozené hojení rány. Problémy s aplikací dříve spočívaly v tom,
že kyselina hyaluronová se rychle rozkládá, proto byly syntetizovány estery kyseliny
hyaluronové s jinými látkami nebo je kyselina různým způsobem stabilizována, a tím je
omezena její degradace. Uplatnění pro léčbu kožních defektů našel komplex hyaluronanu a
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jódu v jodidu draselném. Nejdříve se tento komplex aplikoval k převazu rozsáhlých ran, kde
hydrofilní vlastnosti kyseliny bránily adhezi obvazu k ráně a jód působil jako desinfekční
prostředek. Později bylo ale zjištěno, že komplex vede k urychlení granulace a zlepšení
epitelizace. Proto se začal dále zkoumat vliv komplexu při léčbě bércových vředů.
Metodika: Studie byla proveden au 117 pacientů s různými typy kožních defektů. 44%
pacientů trpělo rozpadlými operačními ránami nebo akutními ránami chirurgického
charakteru a zbývající % mělo defekty chronického charakteru. K léčbě bércových vředů byl
použit komplex hyaluronanu a jódu. Defekt byl poté překryt 2-3 vrstvami sterilní gázy. Obvaz
byl vyměňován jednou denně. Rána byla sledována v pravidelných časových intervalech, byla
stanovena její šířka a délka. Zároveň byl kontrolován čas do úplného zhojení (tzn. že celá rána
byla pokryta novou kůží). Studie byla dokončena u 16 pacientů s bércovými vředy. U 10
z nich došlo během 43 dnů k úplnému zhojení. Reziduální změny byly zaznamenány u 6
pacientů,průměrná doba léčby u nich byla asi 165 dní. Nežádoucí účinky nebyly pozorovány
u žádného nemocného.
V případě, že se jedná o rány menší, čerstvé a neinfikované, probíhá hojení bez
komplikací. U rozsáhlých a infikovaných ran nastávají dva problémy. Za prvé je nutné ránu
zbavit infekce a jednak je třeba zajistit vhodné prostředí, aby se mohly uplatnit přirozené
mechanismy zajišťující hojení ran. Komplex vysokomolekulárního hyaluronanu sodného a
jódu v jodidu draselném je výhodný z několika hledisek. Využití jódu nahrazuje antibiotickou
léčbu, která vyvolává celou řadu alergických reakcí, mnoho mikroorganismů ztratilo na
antibiotika citlivost a zároveň se některá nedají kombinovat s hyaluronanem ve vodném
roztoku. Zatímco jód s jodidem draselným ve vodném roztoku hyaluronanu není toxický pro
buňky, neexistuje na něj rezistence u bakterií a jeho efektivnost nebyla zatím překonána.
Pozitivní výsledek preparátu leží především v jeho schopnosti vázat tekutinu ze spodiny rány
a tím poskytovat přirozené prostředí pro její hojení. V kombinaci s antibakteriálním účinkem
jódu tak vzniká ideální prostředek pro léčbu kožních defektů, je proto vhodný nejen pro léčbu
rozsáhlých chirurgických ran,ale zároveň i pro terapii ulcerací v oblasti bérce.
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Role kyseliny hyaluronové při léčbě nemoci parodontu (8)
Onemocnění parodontu jsou patologické pochody postihující tkáně obklopující zuby.
Výsledkem tohoto onemocnění je zánět a degenerace tkání. Zánět je vyvoláván bakteriemi
plaku, který se kumuluje v oblasti zubních krčků mezi povrchem zubu a gingivou. Těmito
bakteriemi jsou především: Streptococcus mutans, který je původcem zubního kazu,
Actinomyces viscosus, která je odpovědná za vznik plaku a poslední je Porphyromonas
gingivalis, hlavní patogen parodontitidy.
Parodontem rozumíme okolí zubu, je to tkáň, která obklopuje zuby a jejich kořeny.
Skládá se z gingivy, parodontální membrány a alveolární kosti. Gingiva je fibrózní vazivová
tkáň pokrývající koronární část alveolární kosti. Gingivu rozdělujeme na volnou, marginálníčást dásně, která přímo obklopuje zub, gingivu připojenou,

část gingivální tkáně která

apikálně pokračuje jako alveolární mukóza. Dále rozlišujeme gingivální sulkus což je úzký
prostor mezi volnou gingivou a povrchem zubu. Další důležitou strukturou je mukogingivální
spojení, což je hranice kde se gingiva setkává s alveolární mukózou. Epitel vnější gingivy je
keratinizovaný, s důlkovaným povrchem . Parodontální membrána je síť fibrosních vláken a
je vysoce vaskularizována.
Klasifikace onemocnění parodontu:
V dospělé populaci se nejčastěji vyskytují dva typy onemocnění porodontu, gingivitis
a parodontitis. Pojmem gingivitis rozumíme zánět bez ztráty úponu závěsného aparátu zubu,
zatímco v případě parodontitis jde o narušení závěsného aparátu, což může vést až ke ztrátě
zubu. Pro stanovení diferenciální diagnózy je nutné znát dentální i celkovou anamnézu a je
nutné provést úplné vyšetření porodontu zároveň se provádí testy k identifikaci subgingivální
mikroflóry. Faktory, které vyvolávají parodontitis či gingivitis jsou mikroorganismy, zubní
kámen, stravovací návyky, chemické či mechanické poškození, těhotenství, avitaminóza,
reakce na léky nebo diabetes. Typickým příkladem patogenu vyvolávajícího gingivitidu je
Porphyromonas gingivalis, který produkuje specifickou bílkovinu obsahující arginin a cystein,
která způsobuje degradaci důležitých bílkovin jako je kolagen a je schopna zabránit aktivaci
inhibitorů proteáz. Navíc tento protein je schopen degradovat imunoglobuliny.
Gingivitis je teda infekční onemocnění a jeho léčba je založena hlavně na preventivní
hygieně. Léčbu je nutné vést empiricky, je zpravidla založena na podpoře hojivých procesů.
Protože gingivitis usnadňuje rozmnožování patogenní flóry, musí se počítat s tím, že může
dojít ke vzniku destruktivní parodontitidy.
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Fyziologická role kyseliny hyaluronové: Kyselina hyaluronová je nejvýznamnější základní
složkou matrix vazivové tkáně. Jeho interakce s jinými proteoglykany a kolagenem určuje
stabilitu a elasticitu mezibuněčné hmoty pojivové tkáně. Kyselina hyaluronová se váže na
různé proteiny a molekuly vody a tvoří tak makroagregáty, jejichž primární funkcí je regulace
hydratace tkáně. Rovněž se může vázat na receptory, které se vyskytují pouze na buňkách ve
fázi dělení a tak funguje jako regulátor buněčného dělení. Kyselina hyaluronová se váže také
na receptor CD44 a tím se podílí na interakci mezi gingiválními fibroblasty a T a B
lymfocyty. Díky adhezivním vlastnostem má její topická aplikace výhodu, protože její
působení zůstává lokalizováno v oblasti gingivitidy, tedy v místě aplikace.

Obr. č. 5. Participace kyseliny hyaluronové a fibrinu na tkáňové regeneraci po poranění
tkáně (obr. 1). V prvních fázích hojení dochází k formaci sítě fibrinu a trombocytů (obr. 2).
Tato síť reaguje s kyselinou hyaluronovou (obr. 3), která je produkována fibroblasty a
krevními buňkami. Proces je regulován mechanismem, který řídí formaci tkáně. Fibrinová
síť je postupně nahrazována (obr. 4), dokud není dosaženo úplné histologické reparace
tkáně. (8)

Kyselina hyaluronová a gingivitis
V případě gingivitis vzniklá zánětlivá léze způsobuje změny ve složení pojivové tkáně
a ve struktuře extracelulární matrix, které ohrožují funkci buněk. Testy, které byly prováděny
in vivo a in vitro na vzorcích fibroblastů získaných z gingivy zdravých dobrovolníků a
pacientů s chronickou gingivitidou prokázaly, že během zánětu dochází k nárůstu produkce
kyseliny hyaluronové. Zdravá gingivální tkáň obsahuje pouze 0,8% kyseliny hyaluronové, ale
v případě gingivální hyperplazie vzrůstá objem hyaluronové kyseliny až na 2,1% se
současným poklesem obsahu kolagenu.
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Studie na krysách, kterým byly odstraněny části dentální pulpy ukázaly, že podání
kyseliny hyaluronové po dobu delší než dva dny podporuje rekonstrukci a hojení ranného
povrchu prostřednictvím fibrinové sítě a zánětlivých buněk. Po týdnu aplikace kyseliny byla
vidět diferenciace fibroblastů a během dvou týdnů se vytvářela regenerativní vrstva dentinu.
Submukózní podání kyseliny hyaluronové (v dávce 4mg) do každého kvadrantu bylo dobře
tolerováno v porovnání s placebem podaným do protilehlých kvadrantů. Byly zjištěny
výrazné fibrogenní, protizánětlivé a antiexudativní účinky. Efekt gelu hyaluronové kyseliny
s vysokou molekulovou hmotností byl studován u 10 pacientů s marginální parodontititdou
s různými stupni závažnosti. U devíti pacientů se klinické příznaky zlepšily během 2-10 dnů,
což representuje 90% úspěšnost. U zbylého pacienta, příznaky sice ustoupily a pacient cítil
subjektivní zlepšení, ale po sedmi dnech léčby byly stále přítomny známky zánětu. Po dalších
dvou dnech bylo ovšem zaznamenáno plné uzdravení i u tohoto pacienta. Navíc ani v jednom
případě nedošlo k projevu intolerance. Další výhodou léčby gingivitidy kyselinou
hyaluronovou je fakt, že Treponema denticola, která způsobuje parodontitidy při
gingivitidě,se selektivně váže na tento proteoglykan prostřednictvím povrchového proteinu.
Topicky aplikovaná exogenní kyselina hyaluronová zabraňuje vazbu tohoto patogen na
endogenní komponenty gingivální tkáně a tím omezuje možnost infekce

Obr. č. 6. Změna klinických ukazatelů po topické léčbě kyselinou hyaluronovou (modrý graf)
a placebem (zelený graf) u pacientů s marginální gingivitidou. Aplikace kyseliny hyaluronové
signifikantně redukuje všechny měřené parametry (p<0,001) a je ve většině případů
signifikantně efektivnější než placebo (8)
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Využití kyseliny hyaluronové v léčbě osteoartrozy (9)
Etiologie onemocnění
Osteoartroza je nejčastější kloubní onemocnění postihující až 15% populace. Riziko vzniku
osteoartrozy se s věkem postupně zvyšuje, ve skupině nad 60 let se vyskytuje již u 50%
populace. Osteoartroza kyčelního a kolenního kloubu je častou příčinou muskuloskeleltální
neschopnosti seniorů.

Obr. č. 7. Artróza kyčelního kloubu

Obr. č. 8. Artróza kolenního kloubu-gonartróza
Má často progresivní charakter, vede k rychlému poklesu funkčních schopnosti, zhoršení
kvality života a nakonec si často vyžádá operativní zákrok a totální náhradu kloubu.
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Osteoartroza ovšem nevzniká prostým opotřebováním kloubu věkem, ale dochází k ní také na
základě nerovnováhy metabolických procesů ve všech kloubních strukturách, tedy v kosti
chrupavce, synoviální bláně a kloubním pouzdru. Na základě poruchy rovnováhy mezi
degradačními a reparačními pochody, metabolicky aktivní chrupavka začíná degenerovat. V
počátečním období rozvoje osteoartrozy jsou chondrocyty aktivovány a intenzita
biosyntetických pochodů se zvyšuje, ale navzdory tomu se agrekan, hydrofilní proteoglykan
tvořící mezibuněčnou hmotu, ztrácí. Současně se zvyšuje obsah vody v ostatních
proteoglykanech, chrupavka se stává měkčí a méně odolnou k tlaku a silám, které vznikají při
pohybu kloubních ploch. K rizikovým faktorům, které snižují schopnost obnovy kloubních
tkání nebo zvyšují zatížení, patří například traumatický „stres“ nebo opakované poškození
kloubu. Dalším zřejmým rizikovým faktorem je obezita. Je dokázáno, že pokles tělesné váhy
o 5 kg u žen snižuje riziko vzniku osteoartrozy až o 50%. Vyšší iniciace osteoartrozy u
obézních souvisí s vyšším zatěžování těchto kloubů, ale může jít i o metabolické poruchy,
které vedou jak ke vzniku nadváhy, tak osteoartrozy. K ochraně kloubů přispívá také
přiměřený svalový tonus, při osteoartróze je zpravidla snížen. Klinická pozorování ukazují, že
oslabení čtyřhlavého svalu často předchází objevení bolestí v kolenním kloubu, to je argument
podporující názor, že jde o příčinný faktor. Jistý je také podíl genetických faktorů na vznik
osteoartrozy. Tyto faktory byly pozorovány u členů rodiny s mutací genu pro kolagen 2.
typu, kde se projevovala častá chondrodysplázie a vznik osteoartrozy v mladém věku. Dále je
také osteoartroza spojena s dědičnými poruchami metabolismu jako je ochronóza a
hemochromatoza. Symptomatická osteoartróza nejčastěji napadá kolenní kloub, dále klouby
ruky a na posledním místě kyčelní klub. Jejím prvním klinickým příznakem zpravidla bývá
bolestivost příslušného kloubu. Diagnostickou metodou je rtg, ale mnoho pacientů, kteří na
rtg jeví známky osteoartrozy, nemají klinické příznaky. To se týká asi 80% pacientů nad 65
let. Až kolem 75 roku se začnou objevovat i klinické příznaky. Důležité je včas odlišit
osteoartrozy od revmatické artritidy, jejíž progresi je možné léčbou ovlivnit. Ačkoliv
jednotlivé příznaky obou chorob se liší, některé jsou shodné, takže mohou vznikat
pochybnosti v diagnóze. Primárním cílem terapie je zbavit pacienta bolestí, napravit činnost
kloubu a zlepšit stabilitu. K těmto účelům slouží jak nefarmakologická léčba, tak i farmamiterapie.
Nefarmakologická a farmakologická léčba
Nefarmakologická léčba spočívá v poučení pacienta a jeho rodiny. Pacient má být
informován o rizikových faktorech,musí změnit životní styl, popřípadě vyzkoušet vhodná
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cvičení zaměřené na posilování jednotlivých svalů a zlepšení funkce kloubů, zejména kolena.
Důležité je odstranění rizikových faktorů v práci a při sportování a snížení tělesné hmotnosti.
Namáhání kloubu také snižuje užívání opory a vhodná obuv.

Tab. č. 2. Možnosti léčby osteoartrózy (9)
Nefarmakologické

vzdělávání pacienta
pohybová léčba
fyzikální léčba
protetické a opěrné pomůcky

Farmakoterapie

analgetika
nesteroidní antirevmatika - systémová
- lokální
intraartikulární podávání kortikosteroidů
SYSADOA – perorální - intraartikulární
radiosynoviortéza

Chirurgická léčba

ochrana a uchování kloubního povrchu
(debridment, abraze, laváž)
osteotomie
parciální či totální náhrady kloubů

Tab. č. 3. Symptomaticky pomalu působící léky u OA (SYSADOA) (9)
Generický název

název přípravku

léková forma

chondroitin sulfát

Condrosulf

cps, gra, tbl obd

Condral

cps, gra

glukosamin sulfát

Dona

plv sol por, i. m. inj

kyselina hyaluronová

Artz*

intraartikulární inj

diacerein

Hyalgan

intraartikulární inj

Synvisc*

intraartikulární inj

Artrodar

cps

*V ČR není registrován jako léčivý přípravek
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Farmakologická léčba byla donedávna zaměřena na hlavně na snížení bolesti.
V symptomatické léčbě se doporučuje začít paracetamolem, protože má málo nežádoucích
účinků. Nesteroidní antiflogistika jsou sice účinnější, ale zato mají negativní vliv
na gastrointestinální trakt. Léčba kortikosteroidy je doporučována pouze u gonartrozy
v přítomnosti zánětu a počet aplikací by neměl přesahovat 3 - 4 ročně. Dobré zkušenosti byly
naproti tomu popsány u podání intraartikulárních injekcí. Pozitivní efekt po injekci přetrvá i 4
týdny, někdy i několik měsíců. ale opakované injekce už nemusí mít požadovaný efekt,
mimoto jsou také spojeny s rizikem zanesení infekce. Injekce jsou vhodné u starších pacientů
s osteoartrózou kolenního kloubu, který je silně bolestivý a málo pohyblivý a léčebné postupy
by již nepřinesly úlevu. Novější skupinou účinných farmakoterapeutik jsou SYSADOAsymptomaticky pomalu působící léčiva používaná k terapii osteoartrozy. Doporučovanými
léčivy jsou především kyselina hyaluronová, glukosamin, chondoroitin sulfát a diacerein.
Kyselina hyaluronová tvoří hlavní součást synoviální tekutiny v extracelulární matrix
chrupavky a účastní se agregace protoeglykanových monomerů. Viskoelastická funkce
synoviální tekutiny je přímo úměrná koncentraci kyseliny hyaluronové. Klasické užití
kyseliny hyaluronové při léčbě osteoartrozy a některých traumatických artritid vyžaduje
intraartikulární aplikaci, to znamená poměrně nepříjemné vpichování kyseliny do kolenního
kloubu. Biologický poločas exogenní kyseliny je však poměrně krátký (pouze 17 hodin, v
případě zánětu 10-12 hodin). Proto se hledal ještě jiný mechanismus účinku, který by
zajišťoval její dlouhodobý účinek. Exogenní kyselina hyaluronová se váže na receptory
nacházející se na povrchu řadě buněk, chondrocytů, synoviocytů, leukocytů a má mnoho
různých funkcí, jako je snížení aktivity zánětlivých buněk nebo redukce množství zánětlivých
mediátorů či inaktivace volných kyslíkových radikálů. Vazbou na chodrocyty působí
preventivně proti degradaci chrupavky a stimuluje ji k sekreci endogenní kyseliny
hyaluronové.
Kyselina hyaluronová je pro terapeutickou aplikaci dostupná ve dvou formách. jednak
ve formě nativní o nižší molekulové hmotnosti(500-730 kDa, tzv. Hyalgan) jednak ve formě
hyalganu G-F 20 (Synvisc), který má díky chemické modifikaci molekulovou hmotnost až
6x106 Výhody Hyalganu spočívají ve funkci biochemické a viskosuplementační, ale má také
řadu aktivit farmakologických. Synvisc má pouze funkce biochemické a viskosuplementační,
zato má ale delší biologický poločas v kloubu. Hyalgan byl zkoušen v řadě studií. K docílení
optimálního efektu je třeba 5 injekcí, v případě Synviscu je potřeba 3 injekcí.

26

Kromě symptomatického účinku bylo také studováno, jestli nemá kyselina
hyaluronová i strukturu modifikující efekt. V randomizované kontrolované studii po dobu
jednoho roku byl pacientům podáván Hyalgan 3x 3 injekce nebo placebo. Při artroskopickém
vyšetření chrupavek byla zjištěna menší progrese chrupavčitých změn ve skupině léčené
Hyalganem oproti placebu. Menší progrese byla pozorována pouze u pacientů s širší štěrbinou
než 4,6 mm. Dostupná data ukazují, že intaartikulání léčba hyaluronovou kyselinou je dobře
tolerována s mírným výskytem nežádoucích účinků. Lokální reakce mohou spočívat v kloubní
bolesti, otoku nebo výpotku, ale tyto reakce jsou většinou benigní a krátkodobé. Po Synviscu
bylo zaznamenáno několik závažnějších zánětlivých reakcí.
Pro léčbu osteoartrozy se využívá také kombinace kyseliny hyaluronové a chondoitin
sulfátu.

Chondroitin sulfát je schopen potlačovat některé zánětlivé procesy díky své

schopnosti inhibovat hydrolytické enzymy, které se uvolňují z leukocytů v místě zánětu a ničí
zanícenou tkáň. Protože kyselina hyaluronová a chondroitin sulfát působí každý jiným
mechanismem proti vzniku a rozvoji kloubních onemocnění, vede právě jejich kombinace ke
zmírnění projevů osteoartrozy. Komplex těchto dvou složek je testován ve dvou nezávislých
testech. V první skupině testů je zkoumána jeho schopnost ovlivňovat negativní projevy
objevující se při traumatické artritidě u sportovců a jejich pooperačním stavu. Předběžné
výsledky ukazují, že tento preparát je schopen snižovat otoky kloubů, zmenšovat jejich
bolestivost a zvyšovat jejich hybnost. Ve druhé skupině byl test prováděn u koní. Jedná se o
multicentrickou studii prováděnou vybranými veterinárními pracovišti i,která mají zkušenost
s prací s koňmi. I v tomto případě tlumí tento přípravek příznaky artritidy a rovněž snižuje
ztuhlost kloubů.
Počet lidí nad 50 let se v následujících 30 letech zdvojnásobí a stejně vzroste i počet
pacientů, kteří budou mít osteoartrozy, budou špatně chodit a žít a budou vyžadovat operační
zákrok. Je proto jisté, že vývoj chondroprotektivního léku, který bude jednoznačně a
významně zpomalovat a zastavovat progresi osteoartrozy, je jednou z nejdůležitějších
výzkumných priorit současné medicíny.
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Využití kyseliny hyaluronové v estetické chirurgii
Lidská kůže tvoří bariéru mezi zevním a vnitřním prostředím. Zaujímá povrch asi 2m2
a její hmotnost se pochybuje od 2 kg až do 4 kg. Kůže má řadu důležitých funkcí:podílí se na
regulaci tělesné teploty, chrání před pronikáním škodlivin do těla, je zásobárnou energie,
podílí se na vylučování škodlivin z těla, je to také důležitý smyslový orgán, účastní se také
látkové výměny a to především tvorby vitamínu D. Z hlediska kosmetického je v popředí
zájmu především o kůži obličeje, krku a dekoltu. Důležitou vlastností kůže je její schopnost
vstřebávat některé látky,což je důležité hlavně pro působení účinných látek z kosmetických
přípravků.
Kyselina hyaluronová se hojně využívá v estetické medicíně díky svým vlastnostem.
Hyaluronany, deriváty kyseliny hyaluronové,dobře překonávají kožní bariéry a mají výrazný
hydratační efekt, neboť na sebe dokážou vázat až 90% vody, kterou jsou schopny dopravit do
hlubokých partií. Účinkem na membránu buněk způsobí, že je buňka schopna přijmout větší
množství vody než při normálním stavu. Tím dochází k výrazné hyperhydrataci pokožky, což
způsobí vyhlazení drobných vrásek. Nejčastěji využívaným preparátem je hyaluronan sodný,
používá se v koncentracích 0,005-0,2%. Ve vyšší koncentraci se využívá v oftalmologii pro
náhradu očního sklivce. Dále se tyto přípravky používají k prevenci tvorby strií v těhotenství.
K tomu dochází pokud deriváty kyseliny hyaluronové pronikají do škáry, kde se sice
přirozeně nacházejí,a le postupem věku jejich množství ubývá. Ve škáře způsobují zvýšení
ohebnosti kolagenních vláken.
Deriváty kyseliny hyaluronové jsou aplikovány ve formě průhledného gelu v místě,
které chceme vyhladit vrásky. Jelikož injekční aplikace může být bolestivá provádí se za
lokální anestezie. Zákrok se provádí tenkou jehlou a trvá přibližně 30-45 minut. Po ošetření je
patrný mírný otok a zarudnutí, které ale zpravidla do dvou dnů vymizí. Dále může být
kyselina hyaluronová využívána pro korekci drobné asymetrie obličeje, například pro zvětšení
rtů. Doba trvání účinku závisí na řadě faktorů a pohybuje se v rozmezí 6-12 měsíců. Výhodou
použití těchto preparátů je, že nemusí být předem testovány na rozdíl od kolagenových
přípravků, kde to nutné je.
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Význam kyseliny hyaluronové v léčbě strií v těhotenství (11)
Snížené množství kyseliny hyaluronové v pokožce, zvýšená produkce glukokortikoidů
a nepříznivé mechanické vlivy jsou příčinou vzniku strií v těhotenství. Tím, že kyselina
hyaluronová podporuje proliferaci a činnost fibroblastů, vede ke zvýšené tvorbě kolagenu a
elastinu a k urychlené obnově namáhaných vazivových vláken. Vlákna v kůži nejsou schopná
odolávat mechanickému zatěžování z důvodu pomalé regenerace a celkového zeslabení,což
je způsobeno hormonálními změnami v průběhu těhotenství. K léčbě strií se dále uplatňuje
schopnost kyseliny vázat velké množství vody a tím dochází ke zvýšení hydratace podkoží a
podpoře

metabolické aktivity a tím i k dalšímu zvýšení odolnosti a elasticity kůže.

Nejdůležitější je ale včasná prevence, neboť v 5. měsíci je již kůže značně namáhána.

Obr. č. 9. Přehled rizikových faktorů při vzniku strií
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Význam kyseliny hyaluronové v léčbě hepatocelulárního karcinomu (10)
Hepatocelulární karcinom je častým maligním onemocněním vyskytujícím se
především v rozvojových zemích . Podle geografické distribuce nemoci je na prvním místě
ve výskytu Asie (76%), Afrika zaujímá druhé místo zvláště její subsaharské části. Naopak
nejnižší výskyt nalézáme v severní Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu a v bělošské
populaci Severní a Latinské Ameriky. Česká Republika nepatří mezi země s nízkým
výskytem. V patogenezi choroby má velký význam vir hepatitidy B a hepatitidy C. Dalšími
rizikovými faktory jsou jaterní cirhóza, opakovaná expozice aflatoxinem, hereditární
hemochromatóza, kouření, hormonální antikoncepce, alkohol a Wilsonova choroba. Příčinou
rozvoje choroby může být také metastázování nádorů z plic, prsu nebo střev.
Onemocnění se vyznačuje vysokou úmrtností i přes značné pokroky v léčbě. Chemoterapie,
systémová nebo regionální terapie, není u hepatocelulárního karcinomu příliš účinná, i když u
některých pacientů se můžeme setkat s velmi dobrou odpovědí a dokonce i kompletní remisí.
Jedna z cest zvýšení účinnosti léčby může vést také k testování chemorezistence nádorů (např.
stanovení nepřímých parametrů, které ovlivňují dostupnost nebo metabolismus jednotlivých
cytostatik.
Cílem současné terapie je vytvoření preparátu, který by vykazoval cytotoxické účinky
na nádorové buňky a zároveň se u něj vyskytovaly minimální vedlejší nežádoucí účinky.
Takovým přípravkem je kyselina hyaluronová esterifikovaná s kyselinou máselnou (HA-But).
Tento preparát má vysokou afinitu k specifickým membránovým receptorů CD44, které jsou
exprimovány na řadě buněk včetně buněk nádorových. Současné studie se snaží odhalit vliv
HA-But na růst buněk hepatocelulárního karcinomu. Existují dva typy těchto buněk,
označované jako HepB3 a HepG2, které mají rozdílnou expresi receptoru CD44. Cílem
experimentů je jednak odhalení přítomnosti receptorů CD44 na obou typech nádorových
buněk pomocí průtokové cytometrie a dále určení farmakokinetiky HA-But a jeho in vivo
distribuce.
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Obr. č. 10. . Exprese specifického membránového receptoru CD44 buňkami HepG2 a
HepB3 a absorpce HA-But radioaktivně značného izotopem 99Tc.

Z obr. č. 13 vyplývá , že pouze 18% buněk HepG2 má na svém povrchu receptory CD44,
zatímco buňky HepB3 exprimují 78% receptorů na své membráně. HA-But je ovšem schopný
zabránit proliferaci obou typů buněk. V případě buněk HepB3 vyvolává 90% inhibici
buněčného růstu, okolo 60% inhibice se dosahuje u buněk typu HepG2.
In vivo distribuce 99Tc-HA-But
Roztok obsahující radioaktivně značený HA-But byl intravenózně aplikován myším.
Už po několika minutách byla možno prokázat výraznou absorpci v játrech. Absorpce byla
také v menší míře prokazatelná v ledvinách a slezině. Po intraperitoneální či subkutánní
aplikaci byla jaterní absorpce značně snížena, zatímco hromadění

99

Tc HA-But ve slezině

bylo stejné jako po intravenózním podání. Proto se intravenózní aplikace využívá při léčbě
jaterních lézí, subkutánní podání je vhodné pro terapii lokálních či slezinných lézí.
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Závěr:
Kyselina hyaluronová je látka tělu vlastní, o které se ještě donedávna předpokládalo,
že je to biopolymer, který má v těle mechanickou funkci a slouží jen jako organizátor
výstavby tkání, do kterých se zabudovávají buňky za vzniku jednotlivých orgánů. Kyselina
hyaluronová je fyziologická součást extracelulární matrix pojivové tkáně. Účastní se
kontrolních mechanismů reparace tkáně. Je to látka, která je vlastní ve všech živočišných
druzích a typech tkání. Nepůsobí na tělo toxicky ani iritačně a je proto velice dobře tělem
snášena a přijímána. Tato vlastnost mluví ve prospěch možnosti použití exogenní kyseliny
hyaluronové jako léčivého prostředku při různých poruchách. Jedná se zejména o hojení
chirurgických ran, pro svou schopnost zajišťovat dostatek vlhkosti ve spodních vrstvách kůže
se využívá k vyhlazování vrásek v estetické chirurgii, velmi významnou úlohu zaujímá při
léčbě osteoartrozy, kde napomáhá zlepšit flexibilitu kloubů stimulací činnosti buněk, které se
účastní tvorby pojivové tkáně a zároveň zlepšení mechanicko-elastickým vlastnostem
chrupavek a kloubů. V posledních letech se také uplatňuje ve stomatologii, zvláště v oblasti
léčby onemocnění parodontu. Dalším oborem, kde hraje kyselina hyaluronová roli je léčba
některých nádorových onemocnění.
Pro léčebné účely se kyselina hyaluronová získává izolací z kohoutího hřebínku.
Novější technologie spočívá ve fermentačním procesu pomocí baterie Streptococcus
zooepidemicus.
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Seznam použitých zkratek
HA

hyaluronová kyselina

ADME

adsorpce, distribuce, metabolismus, exkrece

CD

cluster of differentiation (rozlišovací shluk)

RES

retikuloendotelový systém

IL

interleukin

TNF

tumor nekrotizující faktor

IFN

interferon

SYSADOA

symptomaticky pomalu působící léčiva

HA-But

kyselina hyaluornová esterifikovaná kyselinou máselnou
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