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Abstrakt:
Název
Účinnost chondroitinsulfátu, glukosaminu a dalších potravních doplňků
kloubní výživy na kloubní a pohybový aparát ve světové literatuře
Cíl
Cílem práce je zhodnotit účinnost glukosaminu, chondroitinsulfátu, kyseliny
hyaluronové a diacereinu na strukturu kloubního aparátu s kloubním
onemocněním, především osteoartrózou, podle světové literatury.
Metody
Bakalářská práce je koncipována jako review světové literatury na dané téma.
Hlavní metodou při tvorbě práce tohoto typu byla kompilační metaanalýza
založená na rozboru četných a kvalitních publikací světové odborné literatury
zaměřených na cílem stanovené téma. Jako prostředky k hledání odborné
literatury byly využity elektronické databáze EBSCO a PubMed a internetový
vyhledávač Google Scholar.
Výsledky
Práce ukazuje, že bylo provedeno několik kvalitních studií týkajících se vlivu
léků skupiny SYSADOA na strukturu kloubního aparátu. Obecně se ukazuje, že
by léky této skupiny mohly mít určitý vliv nejen na symptomy provázející
osteoartrózu, ale i na strukturu kloubních tkání. Některé studie ale toto tvrzení
vyvrací. Proto je potřeba provést další rozsáhlé studie. Bylo také zjištěno, že
zde existuje závislost mezi stádiem nemoci, ve které se pacient nachází a
účinností jednotlivých léčivých látek. Pacienti s mírnějším stádiem onemocněni
výrazně lépe reagují na léčbu pomocí SYSADOA. I délka vystavení účinku
daných preparátů hrála důležitou roli. Pacienti vykazovali nejlepší výsledky až
po určité době, ve většině studií až při konečných měřeních.
Klíčová slova:
glukosamin, chondroitinsulfát, kyselina hyaluronová, diacerein, osteoartróza,
kloubní struktura, potravní doplňky, kloubní výživa, pohybový aparát

Abstract:
Title
The efficiency of Chondroitin sulphate, Glucosamine and other supplements of
joint nutrition to the articular and musculoskeletal system in the world
literature
The aim of the work
The aim of thesis is to assess the efficacy of glucosamine, chondroitin sulphate,
hyaluronic acid and diacerein to the structure of joints with joint disease,
especially osteoarthritis, according to world literature.
Methodology
Bachelor thesis is conceived as review of the world literature on the topic. The
main method of the work was compilation meta-analysis based on an analysis
of numerous quality publications and world scientific literature focused on the
topic of bachelor thesis. Electronic databases EBSCO and PubMed and Internet
search engine Google Scholar were used as resources for search.
Results
It found several high-quality studies concerning the influence of drugs of
SYSADOA group on the structure of joints. Generally, drugs of this group may
have some influence not only to symptoms accompanying osteoarthritis, but
also the structure of joint tissues. However, some studies refute this claim.
Therefore, it is necessary perform further extensive studies. The correlation
between the stage of disease of the patient and the effectiveness of the
individual active substances was found. Patients with moderate stages of the
disease responded significantly better to the treatment with SYSADOA. Even
the length of the exposure to drugs played an important role. The best results
were measured after several months. The most studies showed the best results
only at the final measurements.
Key words:
glukosamine, chondroitin sulphate, hyaluronic acid, diacerein, osteoarthritis,
joint structure, supplements, joint nutrition, musculoskeletal system
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1. Úvod
Osteoartróza (OA) nebo také zkráceně artróza či osteoartritida je nejčastější
kloubní onemocnění. V první řadě postihuje kloubní chrupavku a způsobuje její
postupný úbytek. V důsledku toho jsou způsobeny i změny na okolní kostní tkáni,
kloubních vazech a kloubním pouzdru. Dochází k postupně se rozvíjející bolesti,
omezení pohyblivosti a deformitám kloubu [15]. Jedná se o chronický stav, který se
nejčastěji léčí analgetiky a nesteroidními protizánětlivými léky, které ale mohou
způsobovat nežádoucí účinky gastrointestinální nebo kardiovaskulární povahy,
zejména při dlouhodobém užívání [36]. Z těchto důvodů je žádoucí se věnovat jiným
možnostem zlepšení stavu takto postižených osob.
Zdá se, že jednou z variant by mohly být symptomatické léky OA
s dlouhodobým efektem. Jedná se o glukosamin sulfát (GS), chondroitinsulfát (CS)
a diacerein, které jsou velmi dobře tolerovány i ve vyšším věku a závažné
nežádoucí účinky se prakticky nevyskytují. Také viskosuplementace kyselinou
hyaluronovou je u pacientů bezpečná a nejsou známy žádné celkové nežádoucí
reakce, lokální nežádoucí účinky bývají mírné a přechodné [21].
Otázkou zůstává, do jaké míry mohou být zmiňované látky efektivní,
podáváme-li je formou perorální a je-li na místě tyto látky doporučovat jako
nutraceutika, vzhledem k poměrně vysoké ceně této terapie.
V posledních deseti letech jsou látky jako je chondroitin a glukosamin, které
jsou přirozenou součástí chrupavky, stále více doporučovány jako doplněk stravy,
předepisovány praktickými lékaři a revmatology a užívány jako volně prodejné
léky, které slibují zlepšení klinického průběhu osteoartritidy. Hlavní myšlenkou
perorálního podání je doplnit jednotlivé složky poškozené chrupavky v postiženém
kloubu. Chondroitin i glukosamin jsou oba částečně absorbovány ve střevě a
předpokládá se, že část z přijatého množství se dostane až ke kloubům.
Ovšem výsledky randomizovaných studií o účinnosti chondroitinu a
glukosaminu jsou protichůdné. U studií, které prokazovaly velký vliv CS a GS na
bolesti kloubů, byla často snížena věrohodnost nedostatečnou kvalitou studie a
malým zkoumaným vzorkem, zatím co výsledky velkých metodologicky
propracovaných studií prokazovaly jen velmi malý nebo žádný vliv těchto látek [42].
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2. Osteoartróza
2.1.

Definice a klasifikace
Osteoartróza

(artróza,

osteoartritida)

je

jedním

z nejčastějších

onemocnění kloubů, jímž trpí miliony lidí po celém světě. Může postihnout
jakýkoliv kloub primárně (idiopaticky) či sekundárně. Vyskytuje se především
v nosných kloubech, jako jsou kolenní nebo kyčelní klouby, dále pak v kloubech
prstů na rukou i na nohou a v oblasti páteře [6].
Jedná se o pomalé, degenerativní a progresivní onemocnění hyalinní
chrupavky synoviálního kloubu, doprovázené ve většině případů silnou
bolestivostí v postižené oblasti, nejprve za pohybu, posléze v pokročilejším
stádiu i v klidovém režimu. V důsledku působení různých faktorů, dochází ke
změně integrity chrupavky a jejímu postupnému úbytku [15].
Osteoartróza může být klasifikována z několika úhlů pohledu. Z pohledu
etiologie dělíme OA na primární a sekundární. Primárně vzniklá OA je
idiopatická neboli samostatně vzniklá z neznámé příčiny. Rizikové faktory
primární OA jsou genetické predispozice, nadváha nebo nadměrné či
jednostranné přetěžování kloubů. Naopak sekundárně vzniklá OA je navázána
na nějaký jí předcházející proces, který proběhl v poškozené oblasti. Mohou to
být například anatomické změny, poúrazové stavy, metabolické choroby,
zánětlivé změny apod.

[15].

Jednou z dalších je klasifikace z pohledu stádia

nemoci. Využívá se hlavně k rychlému zhodnocení progrese onemocnění podle
RTG snímku. Takto se OA klasifikuje především u větších kloubů.
4 stádia OA podle Kellgrena a Lawrence:
I. zúžení kloubní štěrbiny a počátek tvorby osteofytů
II. zřetelné osteofyty a zvýšená RTG densita
III. k předchozím patologickým změnám se přidružuje tvorba cyst a
pokračující deformace kloubních ploch
IV. vymizení kloubní štěrbiny se sklerózou, cystami a pokročilou deformací
[21]
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Obr. č. 1 Zdravý kolenní kloub (1) a kolenní kloub s osteoartritidou (2) [19]

Podle místa výskytu se OA diagnostikuje jako lokalizovaná, která se objevuje
pouze v některých kloubech nebo kloubních skupinách. Může se jednat o ruce
(např. Heberdenovy nebo Bouchardovy uzly), chodidla (např. Hallux valgus), kolena
(gonartróza), kyčle (koxartróza) nebo páteř (např. spondylartróza). Generalizovaná
OA postihuje tři a více kloubů nebo kloubních skupin.

Obr. č. 2 Oblasti lidského těla s výskytem artrózy [18]
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2.2.

Klinické projevy a průběh
První obtíží, s kterou pacient přichází, je obvykle bolest. Začátek bývá

nenápadný a plíživý. Vzhledem k tomu, že chrupavka neobsahuje nervová
zakončení, je bolest působena jinými kloubními strukturami než vlastní postiženou
chrupavkou. Bolest se obvykle zhoršuje námahou a zatížením, vliv mají i změny
počasí. Později se může vyskytovat i klidová bolest a rovněž bolesti noční. Bolesti
jsou často intermitentní s remisemi. S progresí choroby se postupně snižuje
kloubní pohyblivost, vyvíjejí se kontraktury, může se objevit palpační bolestivost a
kloubní drásoty, vyvine se deformita kloubu a zhoršení stability kloubu. Průběh
artrózy bývá provázen synovitidami kloubu, které zhoršují objektivní i subjektivní
potíže pacienta. [15]

2.3.

Možnosti léčby
Terapie OA je vždy komplexní a zahrnuje léčbu jak nefarmakologickou, tak

farmakologickou.
Jednotlivé možnosti léčby:
 Ovlivnění hlavních příčin – nadváha, nedostatek pohybu
 Fyzioterapie a léčebná cvičení – uvolňovací a protahovací cviky, cviky kloubů
bez zátěže
 Fyzikální terapie – magnetoterapie, ultrazvuk, elektroléčba, laser, aj.
 Ortopedické pomůcky – bandáže, ortézy, hole, berle
 Farmakologická léčba
 Analgetika
 Antirevmatika, Antiflogistika
 SYSADOA
 Enzymoterapie
 Operační zákrok
 Artroskopie
 Osteotomie
 Artrodéza
 Endoprotézy – částečné či úplné
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Nefarmakologická léčba představuje režimová opatření, mezi která řadíme
odlehčování postižených kloubů, přiměřené zatěžování a odpočinek, redukci váhy
především změnou stravovacích zvyklostí a používání bandáží nebo ortéz. Velmi
prospěšná je i léčebná tělesná výchova, která pomáhá k udržení kloubní
pohyblivosti a posílení svalových skupin podílejících se na činnosti postiženého
kloubu. K nefarmakologické léčbě OA řadíme i fyzikální terapii, jako je
magnetoterapie, ultrazvuk, elektroléčba, laser a mnohé další. Příznivě působí i
lázeňská léčba. Tam, kde jsou neinvazivní možnosti léčby nedostačující, lze využít
operačního zákroku. Představují především implantaci kloubních náhrad,
osteotomii, artrodézu a v současnosti se také hojně využívá možností
artroskopických výkonů, které se využívají při léčbě některých preartrotických
stavů. [15]
V současné době se uvádí dělení farmak užívaných k léčbě OA na dvě
skupiny. Jsou to symptomy modifikující léky a to s rychle nebo pomalu
nastupujícím účinkem a strukturu modifikující léky, které by měly zabraňovat,
zpomalovat

nebo

dokonce

zvrátit

destrukci

kloubní

chrupavky.[22]

Ve

farmakologické léčbě OA se udává jako účinný paracetamol. Dále jsou k odstranění
bolesti při artritickém syndromu nejčastěji používána nesteroidní antirevmatika
(NSA) celková i lokální a/nebo analgetika (neopioidní, slabé opioidy, silné opioidy).
Užívání NSA a analgetik však nepůsobí na příčinu těchto onemocnění.

[37]

Glukokortikoidy se aplikují zejména do kloubů především pro protizánětlivý účinek,
ale je nutno pamatovat na jejich nežádoucí efekty, případně septické komplikace.
[15]

SYSADOA, neboli symptomaticky pomalu působící léky jsou skupinou farmak,

která má, jak už je z názvu patrno, vliv především na ovlivňování symptomů
provázející průběh OA.
Postup v terapii OA a doporučení zařazení jednotlivých metod léčby podle
ACR jsou znázorněna na obr. č. 3.
Osteoartróza vzniká jako důsledek nerovnováhy syntézy a degenerace
proteoglykanů. Mění se afinita matrix k molekulám vody, horší se biomechanické
vlastnosti chrupavky, která je méně odolná ke kompresivním, tažným a střižným
silám. Podávání glukosamin sulfátu, substrátu při syntéze glykosaminoglykanů a
chondroitinsulfátu teoreticky zmírňuje uvedenou nerovnováhu mezi syntézou a
degradací proteoglykanů a obnovuje chrupavku, nebo alespoň zmírňuje další
poškozování chrupavky artrotických kloubů. [3]
15

2.3.1. Nutriční intervence při OA
Jedním z faktorů ovlivňujících vznik OA je nadváha, potažmo obezita.
Nadměrné zatěžování postižených kloubů v důsledku vyšší tělesné hmotnosti
negativně přispívá k progresi nemoci. Proto patří mezi režimová opatření změna
stravovacích zvyklostí a revize jídelníčku. Jedná se především o snížení
energetického příjmu s cílem snížit tělesnou hmotnost. Doporučuje se zvýšit přísun
vitamínů D, E a C, bílkovin a n-3 mastných kyselin. Předpokládá se, že tato dietní
opatření mohou mít určitý vliv, ovšem v porovnání s dalšími možnostmi léčby OA
se zdá být zanedbatelný.

Obr. č. 3 Terapeutická pyramida OA [20]
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3. SYSADOA
3.1. Definice
Jsou definovány jako léky, které snižují bolest a zlepšují funkci kloubu
s určitým zpožděním (většinou 1 měsíc), ale jejichž přímý účinek přetrvává i po
vysazení, a to nejméně 2 měsíce (tzn. carry over effect).

[22]

Název, respektive

zkratka, vznikla z anglického „symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis“.
Název navrhla komise ILAR (International league of associations for rheumatology)
v roce 1993. Až do roku 1990 se používal pojem chondroprotektiva. Protože se
však těmto přípravkům nepodařilo prokázat „chondroprotektivní“ účinek, byl tento
výraz opuštěn. [21]
Jedná se o látky, které mají schopnost obnovovat metabolickou rovnováhu
v chondrocytech. Využívají se kvůli jejich protizánětlivým a analgetickým účinkům
v OA, stejně jako skupina NSA, ale na rozdíl od těchto farmak se zdá, že SYSADOA
nemají nežádoucí účinky, které se vyskytují při podávání NSA. Nástup účinku je
pozvolný a jeho projevy jsou patrné až po několika týdnech.
Podle Dungla

[3]

mnohá sledování dokazují jejich vliv na snížení kloubní

bolesti, zlepšení rozsahu pohybu, jejich dlouhotrvající účinek po vysazení preparátu
a již zmiňované absenci nežádoucích toxických účinků.
Látky skupiny SYSADOA jsou našemu tělu vlastní a tělo si je dokáže samo
tvořit. Podílejí se na výstavbě chrupavky a nacházejí se v synoviální tekutině.
Některé preparáty obsahující tyto látky se označují jako „kloubní výživa“, ovšem
nutriční význam pro chrupavku je diskutabilní. Jejich největší význam spočívá ve
schopnosti

zasahovat

do

metabolismu

chondrocytů.

Ovlivňují

syntézu

proteoglykanů a kolagenu, působí protizánětlivě a inhibují katabolické působení
proteolytických enzymů.
Tolerance této skupiny léků je velmi dobrá a závažné nežádoucí účinky se
prakticky nevyskytují. Jejich velkou výhodou je i absence lékových intolerancí a i
proto představují velmi dobrou variantu při léčbě OA ve vyšším věku. [21]
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3.2. Glukosamin
3.2.1. Charakteristika a biochemie
Glukosamin se jako hlavní aminosacharid nachází v mukopolysacharidech,
mukoproteinech, glykoproteinech a v chitinu. Můžeme ho najít zejména
v mořských plodech, jako jsou měkkýši a korýši a představuje klíčovou stavební
jednotku ve složkách chrupavky. Člověk má schopnost tvořit si ve svém těle určité
množství vlastního glukosaminu, ovšem s narůstajícím věkem se tato schopnost
snižuje a lidské klouby jsou postupem let více náchylné k onemocněním kloubního
aparátu. [40]
Glukosamin se vyskytuje ve třech formách:
 Glukosamin sulfát (GS)
 Glukosamin hydrochlorid (GH)
 Glukosamin NAS (N-acetyl sulfát)
Pro léčbu OA je nejvíce preferován právě glukosamin sulfát, díky jeho
biologické dostupnosti a tím i snadnému vstřebávání z trávicího traktu. Zbylé dvě
formy jsou absorbovány jen velmi omezeně a s nižší účinností. [40]
Glukosamin

sulfát

je

derivát

přirozeně

se

vyskytujícího

amino-

monosacharidu glukosaminu. Jedná se o přeměněnou glukózu, kde NH2 skupina
nahrazuje OH skupinu. Jde o chemicky definovanou čistou substanci malé
molekulové hmotnosti 456 kDa. Po perorálním podání se rychle vstřebává (90 %) a
jeho biologická dostupnost po perorálním podání je 26 %. [21]

Obr. č. 4 Strukturní vzorec glukosamin sulfátu 1 [35]
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Obr. č. 5 Strukturní vzorec glukosamin sulfátu 2 [8]

3.2.2. Mechanismus účinku
Na rozdíl od jiných forem sacharidů v organizmu je složkou takových
uhlohydrátů, které se začleňují do struktury tělních tkání, takže se jako zdroj
energie moc nevyužívají. Glukosamin je takto zapojen do tvorby nehtů, šlach, kůže,
očí, kostí, vazů a srdečních chlopní. Hraje rovněž důležitou roli v sekreci slizu
trávicího, dýchacího a močového ústrojí. [44]
Glukosamin sulfát stimuluje in vitro syntézu proteoglykanů, snižuje aktivitu
proteolytických a lyzozomálních enzymů, působí protizánětlivě prostřednictvím
inhibice tvorby volných kyslíkových radikálů a chrání chrupavku před negativním
působením IL-1 a TNF-a. [22]
Podle Pavelky [21] hraje GS v metabolismu chrupavky důležitou roli také kvůli
tvorbě polysacharidových řetězců kloubních proteoglykanů synoviální tekutiny a
ECM chrupavky. Kromě toho má antikatabolické účinky, když inhibuje MMP
(intersticiální kolagenáza, neutrofilní kolagenáza), fosfolipázu a agrekanázu a
stimuluje adhezi chondrocytů k fibronektinu.

3.2.3. Dávkování
U zdravého muže se koncentrace glukosaminu v plazmě pohybuje přibližně
okolo 0,04 mmol/l. Plazmatickou koncentraci na hodnotě zhruba 0,65 mmol/l
ustálí intravenózní podání 9,7 g glukosaminu. Intravenózní podání 30,45 g
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glukosaminu zvýší plazmatickou koncentraci na 1,42 mmol/l. Z těchto koncentrací
stanovil Setnikar a kol.

[32]

obvyklou denní dávku 23,1 mg/kg tělesné váhy.

Podáváním takovéto dávky se udržuje sérová koncentrace v hladině kolem 0,06
mmol/l. [13]
Glukosamin sulfát je v běžných komerčních produktech dávkován v množství
1500 – 2000 mg/den. Nejvíce klinických studií bylo provedeno při dávce 1500 mg
denně. Dávka 1500 mg denně je běžně podávána jednorázově po dva až tři měsíce.
Podávání může být opakováno dvakrát ročně. [3]

3.2.4. Bezpečnost a nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky při podávání glukosamin sulfátu se nevyskytují často a
nejsou závažné. [3]
Podávání glukosaminu je obecně dobře snášeno. Výskyt nežádoucích účinků
glukosamin sulfátu, kterými mohou být bolest hlavy, trávicí obtíže, nauzea,
zvracení nebo průjem, nepřekračuje výskyt nežádoucích účinků pro placebo. Ve
dvacetileté praxi, kdy jsou produkty glukosaminu s dispozici, nebyly hlášeny žádné
závažnější nežádoucí účinky. [21]

3.2.5. Účinnost glukosamin sulfátu ve světové literatuře
Vybrané studie musely splňovat požadavky kladené na dostupnost (přístup
k fulltextové verzi publikovaného článku či studie), kvalitu (randomizované, dvojitě
zaslepené, kontrolované) a obsah (studie zaměřené na ovlivňování kloubní
struktury, orální podání zkoumaných látek). Vyhledání relevantních studií splňující
daná kritéria bylo provedeno pomocí elektronických databází EBSCO a PubMed a
vyhledávače Google Scholar. Nejnovější výzkumná práce na toto téma byla
publikována v dubnu 2014 [5]. Studie byly vyhledávány pomocí následujících
klíčových slov: „glukosamine“, „osteoarthritis“, „clinical trial“ a „structure“. Ty
studie, které zkoumaly pouze vliv na symptomy doprovázející OA, jako je bolest či
funkce postižených kloubů, nebyly zařazeny do výběru.
Bylo

nalezeno 8 studií, které odpovídaly požadavkům výběru
[1,4,5,12,23,26,27,31]. Vybrané studie jsou vypsány v tabulce č. 1, kde bylo z každé
studie vybráno několik hlavních charakteristik pro lepší porovnání: autor na prvním
místě, rok zveřejnění, zkoumaná látka, její denní dávka, délka studie, kloub, na
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který se studie zaměřovala, počet sledovaných pacientů, průměrný věk sledované
skupiny, zkoumaný parametr, metoda hodnocení a zjednodušený výsledek studie.
Jako příklad výzkumu vlivu glukosamin sulfátu na strukturu kloubů
postižených osteoartrózou uvádím podrobněji několik studií, které se danou
problematikou zabývají.
Pavelka a kol. zveřejnil v roce 2002 studii, probíhající po dobu tří let, jejímž
cílem bylo zjistit, zda může dlouhodobá léčba glukosamin sulfátem ovlivnit progresi
změn kloubní struktury při osteoartróze. Tato randomizovaná, placebem
kontrolovaná studie sledovala dvě stě dva pacienty s gonartrózou, kterým bylo
orálně podáváno buď 1500 mg GS denně nebo placebo. Změny v šířce kloubní
štěrbiny byly měřeny z radiologických snímků v mediálním prostoru
tibiofemorálního skloubení. Symptomy byly hodnoceny podle algofunkčních
indexů Lequesne a WOMAC. Při počátečním zápisu byla osteoartróza sledovaných
osob v druhém až třetím stádiu OA (ve studii definováno jako mírná až střední
závažnost OA) a průměrnou šíří kloubní štěrbiny o něco méně než 4 mm. Po třech
letech, při podání placeba, se kloubní štěrbina průměrně zúžila o 0,19 mm, kdežto
při podání GS se průměrně zmenšila pouze o 0,04 mm. Tím tato studie prokázala,
že dlouhodobá léčba glukosamin sulfátem zpomalila progresi gonartrózy a má
pravděpodobný vliv na modifikaci této nemoci. [23]
K podobnému výsledku jako Pavelka [23] došel i Reginster a kol. [26] Jednalo
se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou a placebem kontrolovanou studii na 212
pacientech s gonartrózou. Tito lidé byli náhodně rozděleni do dvou stejně
početných skupin a po dobu tří let jim bylo podáváno denně 1500 mg GS nebo
placebo. Na počátku, v 1. a 3. roce studie byly pořízeny radiologické snímky obou
kolen všech pacientů. Průměrná šířka kloubní štěrbiny v mediálním prostoru
tibiofemorálního skloubení byla hodnocena pomocí digitální analýzy obrazu,
zatímco minimální šířka kloubní štěrbiny byla měřena vizuální inspekcí lupou. U
pacientů na placebu bylo po třech letech studie zjištěno průměrné zúžení kloubní
štěrbiny v mediálním prostoru o 0,31 mm, kdežto u pacientů na glukosamin sulfátu
bylo zúžení kloubní štěrbiny minimální, průměrně o 0,06 mm. Podobných výsledků
bylo dosaženo i v případě minimální šířky kloubní štěrbiny. Nebyly zjištěny žádné
rozdíly v bezpečnosti mezi oběma zkoumanými skupinami.
Ve studii Rozendaala z roku 2008 byl naopak potvrzen zanedbatelný rozdíl
mezi podáním glukosamin sulfátu a placeba. Tato randomizovaná, kontrolovaná
studie probíhala v Nizozemsku po dobu dvou let a jejím cílem bylo zjistit efekt
glukosamin sulfátu na symptomy a strukturální progresi v kloubu u pacientů
s artrózou kyčle. Studie zahrnovala 222 pacientů s OA kyčle, kteří byli vybráni na
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základně doporučení praktického lékaře. Dávka představovala 1500 mg GS nebo
placebo jednou denně. Studie zkoumala mimo jiné i šíři kloubní štěrbiny, potažmo
její změny. Výsledky se po 24 měsících od vstupních měření téměř nelišily ani u
jedné ze skupin.
Z osmi vybraných studií, splňujících požadovaná kritéria [1,4,5,12,23,26,27,31], se
dvě studie [5,31] zabývaly nejen účinkem GS, ale i účinkem CS v porovnání
s placebem. Do těchto osmi studií bylo dohromady zapojeno 2157 pacientů. Z toho
1256 pacientům byla podávána některá ze zkoumaných látek a 901 pacientů
představovalo kontrolní vzorek a po dobu studie jim bylo podáváno placebo. Tři
studie probíhaly po dobu tří let [1,23,26], tři studie po dobu dvou let [5,27,31], jedna
po dobu půl roku [12] a jedna trvala pouze 3 měsíce [4]. Všechny studie se kromě
jedné [27], která se zabývala OA kyčle, zabývaly osteoartrózou postiženým kolenem.
Denní dávka podávaného GS se v žádné studii nelišila. Představovala 1500 mg. U
jedné studie se denní dávku nepodařilo dohledat [1]. Průměrný věk pacientů se
pohyboval mezi 50 až 66 lety. Šest studií zkoumalo vliv GS na zúžení kloubní
štěrbiny (JSW) pomocí rentgenu [1,5,23,26,27,31]. Jedna se zabývala vlivem na
zhoršení poškození kloubní chrupavky posuzovaného validním skórovacím
systémem za pomoci magnetické rezonance [12]. A jedna zkoumala změnu objemu
chrupavky také pomocí magnetické rezonance [4].

Tab. č. 1 Přehled studií (GS)
délka
studie

kloub

prům.
věk
pac.

zkoumaný
parametr

metoda
hodnocení

výsledek

studie

rok

Reginster
a kol. [26]

2001

GS

1500

3 roky

koleno

106/106

66

zúžení JSW

RTG

ovlivňuje
JSW

Pavelka a
kol. [23]

2002

GS

1500

3 roky

koleno

101/101

58

zúžení JSW

RTG

ovlivňuje
JSW

Bruyare a
kol. [1]

2004

GS

NA

3 roky

koleno

319

NA

zúžení JSW

NA

ovlivňuje
JSW

Rozendaal
a kol. [27] 2008

GS

1500

2 roky

kyčel

111/111

63

zúžení JSW

RTG

neovlivňuje
JSW

Sawitzke a
kol. [31]
2008 GS/CS/GS+CS

1500

2 roky

koleno

77/71/59/80/70

56

zúžení JSW

RTG

Durmus a
kol. [4]

2012

1500

3 měs.

koleno

19/20-cvič. prog.

58

objem
chrupavky

MRI

Fransen a
kol. [5]

2014 GS/CS/GS+CS

1500

2 roky

koleno 152/151/151/151

60

zúžení JSW

RTG

GS

dávka
(mg/den)

velikost vzorku
(léč.látka/plac.)

zkoumaná
látka

neovlivňuje
JSW
u obou
skup.
zlepšení
komb.
CS+GS
ovliv. JSW

Kwoh a
1/2
poškoz.
neovlivňuje
kol. [12]
2014
GS
1500
roku
koleno
98/103
50
Chrupavky
MRI
strukturu
NA - not available (nedostupné), JSW - joint space width (šířka kloubní štěrbiny/prostoru), RTG - rentgen, MRI - magnetická
rezonance
GS - glukosamin sulfát, CS - chondroitinsulfát
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Čtyři z osmi studií prokázaly vliv GS na zúžení kloubní štěrbiny [1,5,23,26]. Ve
skupinách, kterým byl podáván GS či GS+CS, se šíře kloubní štěrbiny téměř
nezmenšila, oproti skupinám s placebem, u kterých se zúžení JSW projevilo ve větší
míře. Jedna z těchto studií [1] se zabývala specifickou skupinou (ženy po
menopauze) a má tedy výpovědní hodnotu pouze pro tuto skupinu. Jiný ze čtyř
kladných závěrů [5] se vztahoval pouze na aplikaci dvou zkoumaných látek (GS+CS).
U skupiny pouze s GS se neprokázal vliv na JSW. Všechny čtyři studie měly vždy
minimálně 100 pacientů se zkoumanou látkou a 100 kontrolních pacientů
s placebem. A všechny byly také dlouhodobé (2-3 roky).
U čtyř z osmi studií [4,12,27,31], které neprokázaly pozitivní vliv na struktury
postižených kloubů, nepřesáhla léčba práh klinicky významného rozdílu
naměřených strukturálních hodnot v porovnání s placebem. Dvě studie trvaly
pouze 3 [4] a 6 [12] měsíců a autoři sami zdůrazňují významný vliv této krátké
intervence na výsledky práce. Stejně tak jako zdůrazňují autoři čtyř předchozích
prací [1,5,23,26] pozitivní vliv zkoumaných látek na kloubní strukturu až po dvou až
třech letech podávání. Kontrolní skupina studie Durmuse z roku 2012 navíc
nedostávala placebo, ale byl jí předepsán cvičební program, který dodržovala po
celou dobu studie. I když trvala pouze 3 měsíce a měla relativně malý vzorek
pacientů (19 GS/ 20 cvič.), poskytla zajímavé výsledky. U obou dvou skupin bylo
dosaženo podobného zlepšení úbytku kloubní chrupavky. Tato studie tedy ukázala
možný srovnatelný vliv GS a pohybové intervence u pacientů s průměrným věkem
58 let. Dvě studie [27,31] provedené v roce 2008 neprokázaly žádný vliv GS na zúžení
JSW. Obě trvaly dva roky. Jedna zkoumala navíc i vliv CS a kombinace obou látek na
OA [31].
Lze tedy předpokládat, že glukosamin může mít určitý vliv na strukturu
kloubu postiženého OA za předpokladu, že je jeho působení dlouhodobé (v řádu
několika let), ale vzhledem k rozporuplným výsledkům publikovaných studií, budou
hrát roli i další faktory, které zatím vědci nejsou schopni odhalit. Odborníci se
shodují, že je potřeba provést další studie, které by mohly jednoznačně potvrdit či
vyvrátit pozitivní účinek SYSADOA na strukturu kloubů s OA. [21]
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3.3. Chondroitinsulfát
3.3.1. Charakteristika a biochemie
Chondroitinsulfát (CS) je důležitou součástí extracelulární matrix hyalinní
kloubní chrupavky. Je to sulfatovaný glykosaminoglykan a skládá se z dlouhých
nevětvených

polysacharidových

řetězců

s opakujícími

se

disacharidy

N-

acetylgalaktosamin a glukurové kyseliny. Většina N-acetylgalaktosaminových
zbytků je sulfatovaných a je umístěna v pozici 4 nebo 6. Chondroitinsulfát je
syntetizován intracelulárně a po sekreci z buňky se stává součástí velkých
proteoglykanů agrekanu, dekorinu a biglykanu. [21]
Formy chondroitinsulfátu se liší různými typy sacharidových řetězců.
Významnou roli hraje také povaha zapojených disacharidů:
 Chondroitin-4-sulfát (CSA)
 Chondroitin-6-sulfát (CSC)
Zatímco u CSA je N-acetylgalaktosamin sulfatován na hydroxylovou skupinu
v poloze 4, u CSC se sulfatovaný N-acetylgalaktosamin nachází v poloze 6 (obr. č.
7).

[41]

Chondroitinsulfát je syntetizován intracelulárně a po sekreci z buňky se

stává součástí velkých proteoglykanů, dekorinu a biglykanu. [21]
Průmyslová

výroba

chondroitinsulfátu

probíhá

extrakcí

chrupavek,

nejčastěji hovězích nebo vepřových.

Obr. č. 6 Strukturní vzorec chondroitinsulfátu 1 [34]
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Obr. č. 7 Strukturní vzorec chondroitinsulfátu 2 [41]

3.3.2. Mechanismus účinku
Nahromaděné důkazy naznačují, že sacharidové řetězce chondroitinsulfátu
plní důležité biologické funkce v průběhu zánětu, při buněčné proliferaci,
diferenciaci a migraci, při tkáňové morfogenezi, organogenezi, při hojení ran nebo
infekci. Všechny tyto účinky jsou spojeny s potenciálem chondroitinsulfátu působit
a integrovat se s celou řadou molekul, růstových faktorů, inhibitorů proteáz či
cytokinů. [41] Silný záporný náboj CS osmoticky zadržuje vodu, zvyšuje osmotický
tlak v ECM, čímž dává chrupavce pružnost.
Po perorálním podání je CS částečně štěpen na vysokomolekulární a
nízkomolekulární součásti a poté vstřebáván z trávicího traktu. [3] Chondroitinsulfát
4,6 (v České republice je dostupný ve formě preparátu Condrosulf) se po
perorálním podání poměrně rychle, ale nepříliš dobře vstřebává. Jeho biologická
dostupnost u člověka je asi 12 %. [21]

3.3.3. Dávkování
Vzhledem k delší době nástupu účinku obecně všech látek zařazených ve
skupině SYSADOA, se doporučuje i u chondroitinsulfátu dlouhodobé užívání,
minimálně po dobu dvou měsíců. Tyto skutečnosti potvrzují i studie [5,11,17,25,38,39],
které byly provedeny za účelem sledování účinku CS na strukturu kloubu
poškozeného OA. Zjistily, že pozitivní účinky se dostavují až po dlouhodobějším
podávání CS, a to v řádu několika let. Vědci ve svých studiích nejčastěji pracovali
s dávkou 800 mg CS denně. Někdy je doporučováno dávkování až do 1200 mg/den.
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3.3.4. Bezpečnost a nežádoucí účinky
Klinické studie nezaregistrovaly žádné závažné vedlejší účinky nebo
předávkování chondroitinsulfátem. Naopak naznačují bezpečnost i při
dlouhodobém podávání CS. Výbor Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) udělil
chondroitinsulfátu 6 stupeň úrovně toxicity ze stupnice 0-100, což jenom
potvrzuje, že chondroitinsulfát je jedním z nejbezpečnějších léků používaných při
osteoartróze. Navíc je jeho bezpečnost podpořena absencí lékových interakcí, což
je velikou výhodou pro pacienty s OA, kteří v mnoha případech trpí některými
dalšími onemocněními, jako např. diabetes mellitus, hypertenze nebo
hyperlipidemie. [9]

3.3.5. Účinnost chondroitinsulfátu ve světové literatuře
Stejně tak jako u glukosamin sulfátu, musely vybrané studie splňovat
požadavky kladené na dostupnost (přístup k fulltextové verzi publikovaného článku
či studie), kvalitu (randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované) a obsah
(studie zaměřené na ovlivňování kloubní struktury, orální podání zkoumaných
látek). Vyhledání relevantních studií splňující daná kritéria bylo provedeno pomocí
elektronických databází EBSCO a PubMed a vyhledávače Google Scholar.
Nejnovější výzkumná práce na toto téma byla publikována v dubnu 2014. Studie
byly vyhledávány pomocí následujících klíčových slov: „chondroitin“,
„osteoarthritis“, „clinical trial“ a „structure“. Ty studie, které zkoumaly pouze vliv
na symptomy doprovázející OA, jako je bolest či funkce postižených kloubů, nebyly
zařazeny do výběru.
Bylo

nalezeno 8 studií, které odpovídaly požadavkům výběru
[5,11,17,25,31,38,39,43]. Vybrané studie jsou vypsány v tabulce č. 2, kde bylo z každé
studie vybráno několik hlavních charakteristik pro lepší porovnání: autor na prvním
místě, rok zveřejnění, zkoumaná látka, její denní dávka, délka studie, kloub, na
který se studie zaměřovala, počet sledovaných pacientů, průměrný věk sledované
skupiny, zkoumaný parametr, metoda hodnocení a zjednodušený výsledek studie.
Tři nejčastěji citované studie týkající se sledování strukturální změny kloubu
v závislosti na podávání CS, byly provedeny v roce 2005 A. B. Michelem, 2008 A. D.
Sawitzkem a v roce 2009 A. Kahanem.
A.
B. Michel zkoumal v roce 2005 vliv chondroitinsulfátu na úbytek
chrupavky kolenního kloubu u pacientů trpících osteoartrózou. Tato
randomizovaná, dvojitě zaslepená a kontrolovaná studie zahrnovala dohromady
300 pacientů. Zdroje náboru pacientů pro tuto studii byly ambulance, soukromé
praxe a reklama. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedné
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skupině bylo denně po dobu dvou let podáváno 800 mg CS a druhé skupině
placebo. Hlavním sledovaným faktorem studie bylo zúžení kloubního prostoru
kolena, což bylo posuzováno pomocí rentgenového snímku kolena ve flexi zepředu
i zezadu. Výsledky ukázaly významné rozdíly mezi oběma skupinami, a to jak
v průměrné šířce kloubního prostoru, tak v minimálním zúžení kloubní štěrbiny.
Pacientům s placebem se kloubní štěrbina zúžila průměrně o 0,14 mm, kdežto u
pacientů s CS se neprojevilo téměř žádné zúžení. Výstup této studie, která
zkoumala mimo jiné i symptomatické změny OA, které nebyly prokázány,
poukazuje na možné pozitivní efekty dlouhodobého užívání CS u pacientů s OA a
její progrese, kterou je možné pozorovat pomocí rentgenového snímku. [17]
Francouzská studie z roku 2009 zkoumala dlouhodobý vliv
chondroitinsulfátu na progresi symptomatických příznaků gonartrózy. Sledovala
622 pacientů s osteoartrózou kolenního kloubu. Jednalo se o mezinárodní
randomizovanou, dvojitě zaslepenou a placebem kontrolovanou studii. Pacienti
byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž v jedné skupině byl pacientům
podáván CS (800 mg/denně) a druhé bylo podáváno placebo. Studie probíhala po
dobu dvou let. Rentgenové snímky kolene s použitím techniky Lyon schuss view
(zobrazení kolene ve flexi) byly pořízeny na začátku studie a ve 12., 18. a 24.
měsíci. Minimální šířka kloubní štěrbiny byla hodnocena pomocí digitální analýzy
obrazu. Analýza prokázala minimální zúžení kloubní štěrbiny u pacientů léčených
CS a to průměrně o 0,07 mm. U pacientů, kterým bylo podáváno placebo, bylo
zjištěno průměrné zúžení kloubní štěrbiny průměrně o 0,31 mm. Co se týká
bezpečnosti podávaných léčiv, nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skupinami. Závěr
této studie je tedy takový, že dlouhodobý efekt CS ovlivňující strukturu a
modifikující příznaky OA naznačuje, že by se mohlo jednat o látku s potenciálem
pozitivně ovlivnit progres OA kolenního kloubu. [11]
Třetí, velmi často citovaná studie z roku 2008 [31], byla provedena na devíti
univerzitách velkých měst USA. Testovala se účinnost glukosamin sulfátu a
chondroitinsulfátu na změnu šíře kloubní štěrbiny (JSW). Do studie bylo na počátku
zahrnuto 572 pacientů s OA 2. nebo 3. stupně podle Kellgrena a Lawrence.
Z důvodů selekce pacientů, jejich způsobilosti, odstoupení a technických ztrát, bylo
možné vyhodnotit 357 pacientů rozdělených do pěti skupin:
1.
2.
3.
4.
5.

3 x 500 mg GS denně (77 pacientů)
3 x 400 mg CS denně (71 pacientů)
3 x 500 mg GS + 3x 400 mg CS denně (59 pacientů)
200 mg Celoxib (NSA) (80 pacientů)
Placebo (70 pacientů)
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První skupině bylo podáváno 3 x 500 mg GS denně, druhé skupině 3 x 400
mg CS denně, třetí skupina dostávala 3 x 500 mg GS a 3 x 400 mg CS denně, čtvrtá
skupina dostávala denně 200 mg Celoxibu, což je lék ze skupiny nesteroidních
antirevmatik a páté skupině bylo podáváno placebo, to vše po dobu dvou let.
Výsledky po 24 měsících, vycházející z analýzy obrazu radiologických snímků
ukázaly, že žádná léčená skupina nedosáhla předem definovaného prahu klinicky
významného rozdílu JSW ve srovnání s placebem. Nicméně ukázalo se, že největší
potenciál k léčbě OA glukosaminem nebo chondroitinem mají pacienti druhého
stupně osteoartrózy podle Kellgrena-Lawrence.
Z osmi vybraných studií [5,11,17,25,31,28,39,43] hodnotících účinek chondroitinu
a odpovídajících kritériím, jsou opět dvě studie [5,31], které se prolínají navzájem se
studiemi o glukosaminu. Ve většině případů [5,11,17,38,39,43] byla podávána dávka
800 mg CS/den, buď v jedné dávce nebo ve dvou dávkách po 400 mg. Ve zbylých
dvou studiích byla denní dávka stanovena na 2 x 500 mg za den [25] a na 1200 mg
za den [31]. Pouze jedna ze studií trvala 6 měsíců [43]. Ostatní studie trvaly jeden
[25,38,39] nebo dva roky [5,11,17,31]. Všech osm studií se zaměřilo na kolenní kloub a
šest studií zkoumalo zúžení jeho kloubního prostoru prostřednictvím rentgenu
[5,11,17,31,38,39]. Magnetickou rezonanci využily dvě studie [25,43], které zkoumaly
vliv chondroitinsulfátu na objem chrupavky a na další strukturální parametry jako
jsou abnormality kloubní chrupavky, léze menisků, abnormality vazů, synovitida,
synoviální výpotek nebo osteofyty. Dohromady bylo do vybraných studií zapojeno
2089 pacientů, z toho 1260 pacientům byla podávána zkoumaná látka a kontrolní
vzorek s placebem představovalo 822 pacientů.
Čtyři studie z osmi poukazují na pozitivní účinek CS na šířku kloubní štěrbiny
[11,17,38,39]. Další, která byla již zmíněna v kapitole týkající se glukosaminu [5],
poukazuje na kladný účinek pouze kombinace glukosaminu a chondroitinu. Účinek
samostatného CS nepotvrzuje. Studie Wildiho a kol. [43] naznačuje možné ochranné
účinky CS na kolenní klouby postižené OA stejně tak jako studie z roku 2012 [25],
která naznačuje taktéž možný ochranný efekt CS, ovšem vliv na další parametry
hodnocené pomocí MRI neprokázala. Jedinou studií, která neprokázala žádný efekt
na poškozené klouby, byla studie provedená v roce 2008 [31].
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Tab. č. 2 Přehled studií (CS)
kloub

zkoumaný
parametr

metoda
hodnocení

výsledek

rok

Ubelhart
a kol. [38]

1998

CS

2 x 400

1 rok

koleno

23/23

59

zúžení JSW

RTG

ovlivňuje
JSW

Ubelhart
a kol. [39]

2004

CS

800 (2 x
3 měsíce)

1 rok

koleno

60/60

63

zúžení JSW

RTG

ovlivňuje
JSW

Michel a
kol. [17]

2005

CS

800

2 roky

koleno

150/150

63

zúžení JSW

RTG

ovlivňuje
JSW

Sawitzke a
kol. [31]
2008 CS/GS/CS+GS

1200

2 roky

koleno

71/77/59/70

56

zúžení JSW

RTG

neovlivňuje
JSW

Kahan a
kol. [11]

2009

CS

800

2 roky

koleno

309/313

62

RTG

Wildi a
kol. [43]

2011

CS

800

1/2
roku

koleno

35/34

63

zúžení JSW
strukt.
změny
kloubu

65

objem
chrup. a
jiné

MRI

60

zúžení JSW

RTG

2012

Fransen a
kol. [5]

2014 CS/GS/CS+GS

CS

délka
studie

prům.
věk
pac.

studie

Railhac a
kol. [25]

dávka
(mg/den)

velikost vzorku
(léč.látka/plac.)

zkoumaná
látka

2 x 500

1 rok

koleno

22/21

800

2 roky

koleno 151/152/151/151

MRI

ovlivňuje
JSW
potvrzuje
ochranný
účinek CS
možný
ochranný
ef. chrup./
ne ostat.
parametry
komb.
CS+GS
ovliv. JSW

JSW - joint space width (šířka kloubní štěrbiny/prostoru), RTG - rentgen, MRI - magnetická rezonance
GS - glukosamin sulfát, CS - chondroitinsulfát, SM - synoviální membrána

U chondroitinsulfátu se zdá být účinnost na klouby postižené OA o něco
jednoznačnější, než u glukosaminu. Ovšem některé studie [25,38,39,43] byly
provedeny na značně menším vzorku pacientů, než tomu bylo u studií s glukosamin
sulfátem. Sedm z osmi studií [5,11,17,25,38,39,43] naznačuje možný pozitivní efekt CS
alespoň na jednom sledovaném parametru postiženého kloubu. Podle světové
literatury je tedy možné říci, že chondroitinsulfát by pravděpodobně mohl mít
pozitivní vliv na strukturu kloubů s OA, ale stejně jako u glukosaminu by bylo
vhodné provést další rozsáhlejší studie.
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3.4. Kyselina hyaluronová
3.4.1. Charakteristika a biochemie
Kyselina hyaluronová (HA) je nesulfatovaný glykosaminoglykan, polymer
disacharidových jednotek složených z N-acetyl-D-glukosaminu a kyseliny Dglukuronové, který se nachází v řadě tkání, ale zvláště v tkáních pojivových. Tato
kyselina tvoří hlavní součást synoviální tekutiny, v extracelulární matrix chrupavky
se podílí na agregaci proteoglykanových monomerů. Kyselina hyaluronová má
zásadní roli v zachování strukturální a funkční integrity extracelulární matrix a
dalších biologických tekutin. Má důležitou roli v homeostáze vody a pojivových
tkáních. Viskoelastická funkce synoviální tekutiny je přímo úměrná koncentraci
kyseliny hyaluronové. [21]
Většina řetězců HA je tvořena 12500 disacharidovými jednotkami, což
představuje molekulovou hmotnost řetězců kolem 5 milionů daltonů. Je
produkována synoviocyty a chondrocyty.
Kyselina hyaluronová se jako potravinový doplněk využívá především
v kombinaci s kolagenem v kosmetickém průmyslu. Pro účely ovlivňování
kloubních struktur se kyselina hyaluronová využívá hlavně ve formě injekcí
aplikovaných přímo do postiženého kloubu - viskosuplementace, tzv. IA
(intraartikulárních) injekcí. V současné době je kyselina hyaluronová dostupná ve
formě různých produktů s různou molekulovou hmotností v rozmezí od 500 kDa do
více než 90 milionů Da. Zdroje kyseliny hyaluronové se také liší. Některé produkty
HA se extrahují z kohoutích hřebínků, ovšem v takovém případě je kontraindikací
alergie na vejce nebo kuře. Preparáty HA, jsou uvedeny v tabulce č. 3. [16]

Obr. č. 8 Strukturní vzorec kyseliny hyaluronové [33]
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Tab. č. 3 Preparáty kyseliny hyaluronové [16]
název

molekulová
hmotnost

HA mg/ml

zdroj HA

Hyalgan

500 - 730 kDa

20/2

kohoutí hřebínek

Hyalubrix

1500 kDa

30/2

fermentativní HA

Artz (Supartz)

800 - 1170 kDa

25/2,5

kohoutí hřebínek

Synovial (Jointex)

800 - 1200 kDa

16/1

fermentativní HA

Dulorane

90 milionů Da

20/3

syntetická HA

Euflexxa

2400 - 2600 kDa

20/2

fermentativní HA

Synvisc

6000 kDa

16/2

kohoutí hřebínek

3.4.2. Mechanismus účinku
U osteoartrózy klesá koncentrace a molekulová hmotnost kyseliny
hyaluronové. Byla tedy formulována představa, že aplikace exogenní kyseliny
hyaluronové bude normalizovat reologické vlastnosti synoviální tekutiny. [21]
Při náhlém statickém zatížení působí řetězce KH v globulární konformaci na
chrupavčité kloubní ploše jako nárazník. Při pohybu pod vlivem střižných sil se
svinutá struktura molekul rozvíjí do lineární formy a viskozita kyseliny hyaluronové
klesá a je tak optimalizován její lubrikační efekt.
Exogenní kyselina hyaluronová má však po aplikaci do kloubu relativně
krátký poločas rozpadu (10-17 hodin). Proto se hledala příčina, která by
vysvětlovala její dlouhodobý účinek. Bylo zjištěno, že se exogenní HA váže na
receptory některých buněk a mnoho dalších funkcí, jako je snižování aktivity
zánětlivých buněk, redukce množství zánětlivých mediátorů nebo inaktivování
volných kyslíkových radikálů. [10]
Kyselina hyaluronová svou vazbou na specifické receptory spouští celou
řadu intracelulárních signálních událostí, jako je např. uvolňování cytokinů nebo
stimulace proteinů buněčného cyklu. Důsledkem těchto interakcí je stimulace
buněčné funkční činnosti, jako je migrace a proliferace buněk. [2]
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3.4.3. Dávkování
Ve většině studií je aplikována jedna IA injekce týdně, ve třech nebo pěti
týdnech následujících za sebou, opakujících se v několika cyklech. Studie zabývající
se vlivem kyseliny hyaluronové na strukturu kloubů postižených osteoartrózou
využívaly převážně Hyalgan [46,48,49,50], což je preparát kyseliny hyaluronové,
obsahující 20 mg HA na 2 ml roztoku s molekulovou hmotností 500 – 730 kDa.
Druhým u nás registrovaným preparátem je hylan G-F 20 (Synvisc), který má
v důsledku chemické modifikace pomocí tzv. cross-linků molekulovou hmotnost
více než šest milionů daltonů. Tento přípravek však žádná z vybraných studií, které
zkoumaly strukturální vliv HA na kloubní tkáně, nepoužila. [21]

3.4.4. Bezpečnost a nežádoucí účinky
Viskosuplementace kyselinou hyaluronovou nebo hyalany je u
spolupracujících starších pacientů rovněž bezpečná. Celkové nežádoucí reakce se
prakticky nevyskytují, lokální nežádoucí účinky (asi u 10 %) bývají mírné a
přechodné. [14]
S terapií jsou spojena pouze obecná rizika intraartikulární aplikace, jež jsou
při zachování aplikace lege artis minimální. [21]

3.4.5. Účinnost kyseliny hyaluronové ve světové literatuře
První studie kyseliny hyaluronové jako potenciálně léčivé látky OA, byly
provedeny v 70. letech 20. století. První v roce 1971 [29] a druhá následovala v roce
1974 [24]. Následovalo mnoho studií [45,47,52,53,54] zabývající se působením HA na
zmírnění bolesti provázející onemocnění OA. Některé z nich potvrdily bezpečnost a
účinnost HA na symptomy provázející OA. Významně méně studií se zabývalo
otázkou strukturálního působení HA na artrotické klouby [46,48,49,50,51].
Vybrané studie musely splňovat požadavky na dostupnost (přístup
k fulltextové verzi publikovaného článku či studie), kvalitu (randomizované, dvojitě
zaslepené, kontrolované) a obsah (studie zaměřené na ovlivňování kloubní
struktury). Vyhledání relevantních studií splňující daná kritéria bylo provedeno
pomocí elektronických databází EBSCO a PubMed a vyhledávače Google Scholar.
Studie byly vyhledávány pomocí následujících klíčových slov: „hyaluronic acid“,
„osteoarthritis“, „clinical trial“ a „structure“. Ty studie, které zkoumaly pouze vliv
na symptomy doprovázející OA, jako je bolest či funkce postižených kloubů, nebyly
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stejně jako u předchozích preparátů zařazeny do výběru. Výčet a charakteristiky
jednotlivých studií jsou znázorněny v tabulce č. 4.
Rozsáhlá studie týkající se vlivu HA na strukturu kloubu postiženého OA byla
provedena v roce 2004 [51]. Je to zároveň nejnovější publikovaná studie splňující
výše zmiňované parametry. Jednalo se o testování tehdy nového preparátu
kyseliny hyaluronové (NRD101) v porovnání s diacereinem a placebem. Pacienti
byli náhodně rozděleni do tří skupin:
1. HA IA injekce + orálně podávané placebo
2. inj. solný roztok (placebo) + diacerein
3. inj. solný roztok (placebo) + orálně podávané placebo
Mezi jednotlivými skupinami nebyly na začátku studie žádné významné
rozdíly ve zkoumaných parametrech. Mimo pozorování účinku HA na zmírnění
bolesti byly sledovány i strukturální parametry, konkrétně zúžení kloubní štěrbiny.
Výzkum byl prováděn pomocí rentgenu a digitální analýzy obrazu. Na konci této
roční randomizované, dvojitě zaslepené a kontrolované studie představoval
výzkumný vzorek 282 pacientů. V průběhu roční studie došlo k zúžení kloubní
štěrbiny, v průměru o 19%, bez významného rozdílu mezi jednotlivými skupinami.
Touto studií nebyly prokázány symptomatické ani strukturální účinky NRD101 ani
diacereinu.
Metaanalýza Gallaghera a kol. [7], publikovaná v květnu 2014, která
porovnávala chondroprotektivní účinky vybraných látek (orálně podávaný
glukosamin a chondroitin, nesteroidní antirevmatika, polynenasycené mastné
kyseliny, S-adenosylmethionin, avokádo, metylsulfonylmetan, vitamíny C, D a E,
intraartikulární injekce kyseliny hyaluronové a na destičky bohatou plazmu) na
změnu JSW, na objem kloubní chrupavky nebo na radiografickou progresi OA,
konstatovala, že využití glukosaminu a chondroitinu může sloužit jako dobrý
neinvazivní prostředek k ochraně kloubní chrupavky, který pomáhá zpomalit
progresi OA. Kdežto injekce kyseliny hyaluronové vykazovaly jen proměnnou
účinnost. Pro ostatní sledované látky nebyl ve světové literatuře nalezen žádný
důkaz jejich chondroprotektivních účinků.
Velký význam působení SYSADOA na kloubní strukturu u artritických kloubů
je přisuzován i stádiu OA, v jakém se pacient nachází. To dokázal i Jubb svou studií
z roku 2003, do které zahrnul 319 pacientů s průměrným věkem 60 let. V průběhu
jednoho roku testoval na pacientech vliv preparátu kyseliny hyaluronové –
Hyalganu na zúžení JSW tibiofemorálního skloubení. Pacienti byli rozděleni
náhodně do dvou skupin po 160 a 159. Dostávali ve čtyřech cyklech v průběhu
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jednoho roku, tedy každé 3 měsíce, jednu intraartikulární injekci HA nebo placeba
do kolenního kloubu týdně, po dobu tří týdnů. Dohromady dostal každý pacient 12
IA injekcí v průběhu jednoho roku. Sledovaným strukturálním ukazatelem bylo
opět, stejně jako u studie z roku 2004, zúžení JSW zkoumané pomocí
radiologických snímků. Analýza výsledků nevykazovala statisticky významný rozdíl
mezi dvěma léčenými skupinami. Nicméně byl zaregistrován významný rozdíl
v reakcích na léčbu v závislosti na míře zúžení kloubní štěrbiny na začátku studie.
Byly vytvořeny podskupiny pacientů na ty, jejichž JSW byla > než 4,6 mm a na ty,
jejichž JSW byla < než 4,6 mm. Ukázalo se, že u pacientů s radiologicky mírnějším
stupněm onemocnění na začátku léčby, bylo zúžení kloubní štěrbiny významně
menší ve srovnání s placebem. U pacientů se závažnějším stupněm onemocnění
před léčbou nebyl na konci studie zjištěn žádný významný rozdíl ve srovnání
s placebem. I když v této jednoleté studii nebyl pozorován žádný celkový léčebný
účinek, ukázalo se, že pacienti s mírnějším stupněm OA reagují na léčbu HA
mnohem lépe, než pacienti s vyšším stupněm OA.
Zbylé tři studie [46,48,49] neposkytovaly tak početné vzorky pacientů jako dvě
předchozí studie. Jedna studie [46] se svou metodologií podobala předchozím
dvěma z roku 2003 a 2004, ovšem sledovala pouze 36 pacientů. V této studii byl
prokázán možný vliv HA na oddálení strukturální destrukce postiženého kloubu.
Zbylé dvě studie [48,49] poskytují podobný závěr pozitivního účinku HA na kloubní
struktury. Obě trvaly půl roku a posuzovaly, na rozdíl od ostatních, vzorky biopsie
kloubních tkání získané mikroartroskopií. Šest měsíců po léčbě kyselinou
hyaluronovou poukazovaly odejmuté vzorky na významné opětovné vytvoření
povrchové vrstvy spolu se zlepšením hustoty chondrocytů a celkové zlepšení
morfologie kloubního povrchu. Zároveň došlo ke zlepšení metabolismu
chondrocytů zvýšením počtu syntetických struktur a mitochondrií chondrocytu
vzhledem k organelám s katabolickými nebo skladovacími funkcemi.
Podle světové literatury se dá předpokládat určitý vliv HA na buněčné
úrovni kloubních struktur. Významným faktorem pro úspěšnou léčbu kyselinou
hyaluronovou se ukazuje být stádium OA, v jakém se léčený pacient nachází.
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Tab. č. 4 Přehled studií (HA)

studie

rok

Listrat a
kol. [46] 1997
Frizziero
a kol.
[48]
1998
Guidolin
a kol.
[49]
2001

Jubb a
kol. [50]
Pham a
kol. [51]

zkoumaná
látka

dávka
(mg)

délka
studie

kloub

velikost vzorku
(léč.látka/plac.)

prům.
věk pac.

zkoumaný
parametr

metoda
hodnocení

výsledek

50

zúžení JSW

RTG

1/2 roku koleno

19/17
40 (není
kontrol.
skupina)

oddálení
strukturální
destrukce

50

vzorky
biopsie

morfolog.
posouzení

pozitivní
účinky

1/2 roku koleno

11.13

55

vzorky
biopsie

elektron.
mikroskop

koleno

160/159

60

zúžení JSW

RTG

pozitivní
účinky
pozitivní
pouze u
mírnější formy
OA

koleno

122/80/80

50

zúžení JSW

RTG

neovlivňuje
JSW

Hyalgan

3x 3 inj.

1 rok

Hyalgan

5 inj./5
týdnů

Hyalgan

5 inj./5
týdnů

2003

Hyalgan

4x 3 inj.

1 rok

2004

HA
NRD101
/diac.

3x3
inj./2x50
mg/d

1 rok

koleno

JSW - joint space width (šířka kloubní štěrbiny/prostoru), RTG - rentgen, OA - osteoartróza
inj. - injekce, HA - hyaluronic acid (kyselina hyaluronová)

3.5. Diacerein
3.5.1. Charakteristika a biochemie
Diacerein neboli 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-antracenová
kyselina, známá také jako diacetylrhein, je protizánětlivá analgetická a
antipyretická látka, vyvinutá speciálně pro léčbu osteoartritidy. Řadí se do skupiny
symptomaticky pomalu působících léků a je to semi-syntetický derivát
antrachinonu, který se používá při léčbě kloubních onemocněních jako je právě OA
a při léčbě otoků a bolesti kloubů.
Obr. č. 9 Strukturní vzorec diacereinu [30]
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3.5.2. Mechanismus účinku
Bylo zjištěno, že diacerein inhibuje in vitro a in vivo produkci a aktivitu
interleukinu 1 a sekreci metaloproteináz, které negativně působí na kloubní tkáň
katabolickou aktivitou, bez ovlivnění syntézy prostaglandinů. Existují důkazy [55,60],
že diacerein má symptomatický i strukturální účinek ve srovnání s placebem.
Tvrzení, že diacerein inhibuje interleukin 1 a proteiny podílející se na zánětu
a destrukci chrupavky a hraje roli v degenerativních kloubních onemocněních, jako
je i OA, uvádí i Sarwade a kol. ve své studii z roku 2015. [30]

3.5.3. Dávkování
Ať už jsou to studie zkoumající vliv diacereinu na symptomy nebo na
strukturu, používané dávky diacereinu představují ve většině případů 100 mg
denně, ať už jednorázově nebo rozděleně do dvou dávek po 50 mg.

3.5.4. Bezpečnost a nežádoucí účinky
Obecnou bezpečnost SYSADOA potvrzuje i diacerein. Je to velmi bezpečný
lék a závažné nežádoucí účinky nebyly popsány. Ovšem při léčbě se mohou objevit
některé méně závažné nežádoucí příznaky. Pavelka [21] uvádí nejčastější setkání
s mírnými, až středně závažnými průjmy, které mohou během prvních dvou týdnů
léčby ustoupit. Tvrdí, že k přerušení léčby vedou jen zřídka.
Ve studii Dougadose a kol. odstoupilo ze studie 25 % pacientů kvůli
nežádoucím účinkům, a to především z důvodů přechodných změn ve
vyprazdňování. Průjmy se vyskytovaly u 46 % pacientů oproti 12 % ve skupině
léčené placebem. [55]

3.5.5. Účinnost diacereinu ve světové literatuře
Stejně jako u kyseliny hyaluronové i u diacereinu bylo provedeno značné
množství studií [56,57,59,60], jejichž cílem bylo zjistit účinnost této látky na
symptomy provázející osteoartritidu. Studie, které se zaměřily na možný
strukturální efekt, byly nalezeny v důsledku nastavených kritérií pouze tři. [55,58, 51]
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Vybrané studie musely splňovat požadavky na dostupnost (přístup
k fulltextové verzi publikovaného článku či studie), kvalitu (randomizované, dvojitě
zaslepené, kontrolované) a obsah (studie zaměřené na ovlivňování kloubní
struktury). Vyhledání relevantních studií splňující daná kritéria bylo provedeno
pomocí elektronických databází EBSCO a PubMed a vyhledávače Google Scholar.
Studie byly vyhledávány pomocí následujících klíčových slov: „diacerein“,
„osteoarthritis“, „clinical trial“ a „structure“. Ty studie, které zkoumaly pouze vliv
na symptomy doprovázející OA, jako je bolest či funkce postižených kloubů, nebyly
stejně jako u předchozích preparátů zařazeny do výběru. Výčet studií je graficky
znázorněn v tabulce č. 5.
Na různých zvířecích modelech osteoartrózy (myši, psi, králíci, ovce) byly
provedeny četné studie s diacereinem, které byly zároveň doplněny ex vivo
experimenty na osteoartrotických chrupavkách. V těchto studiích byl prokázán
významný protektivní účinek diacereinu na chrupavku experimentálních zvířat. [21]
Dougados a kol. [55] zkoumal efekt diacereinu na zúžení kloubní štěrbiny
v tříleté randomizované, dvojitě zaslepené a kontrolované studii na pacientech
s osteoartrózou kyčle. Pacienti dostávali dvakrát denně dávku 50 mg diacereinu
nebo placebo. Kloubní štěrbina byla měřena manuální metodou za použití
lupových brýlí. Mezi 238 pacienty, kteří dokončili studii, byla míra zúžení kloubní
štěrbiny u pacientů léčených diacereinem významně nižší než u pacientů, kterým
bylo podáváno placebo. Vliv na symptomatické příznaky osteoartritidy nebyl
zaznamenán. Z původní skupiny pacientů na začátku studie odstoupilo téměř 25%
pacientů léčených diacereinem kvůli nežádoucím účinkům, a to zejména kvůli
přechodným změnám v činnosti střev. Obecně byla tolerance diacereinu dobrá.
Studie na téma strukturu-modifikující efekt diacereinu byla provedena
v roce 2006 [58] a jednalo se o tříletou randomizovanou, dvojitě zaslepenou a
kontrolovanou studii. Tři sta třiceti třem pacientům s OA kyčle, rozděleným do
dvou skupin po 176 a 157 lidech, bylo denně podáváno 100 mg diacereinu nebo
placebo. Hlavním strukturálním ukazatelem bylo zúžení kloubní štěrbiny a mimo
toho byla měřena i migrace hlavy femuru. Touto studií byl potvrzen protektivní
efekt diacereinu.
Ve studii z roku 2004 [51], zmiňované již v souvislosti s kyselinou
hyaluronovou, bylo porovnáno působení HA a diacereinu na kolenní kloub
postižený osteoartrózou. Studie měla kontrolní skupinu s placebem a neprokázala
ani strukturální ani symptomatický vliv kyseliny hyaluronové a diacereinu
v porovnání s kontrolní skupinou.
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Tab. č. 5 Přehled studií (diacerein)

kloub

velikost vzorku
(léč.látka/plac.)

prům.
věk
pac.

zkoumaný
parametr

metoda
hodnocení

výsledek

3 roky

kyčel

124/114

63

zúžení JSW

RTG

pozitivní
účinek

3x3
Pham a
HA(NRD101) inj./2x50
kol. [51]
2004
/Diac.
mg

1 rok

koleno

122/80/80

50

zúžení JSW

RTG

neovlivňuje
JSW

Mazieres
a kol. [58] 2006

3 roky

kyčel

176/157

62

zúžení JSW

RTG

pozitivní
účinek

studie

rok

Dougados
a kol. [55] 2001

zkoumaná
látka

dávka
(mg/den)

délka
studie

Diacerein

2x50 mg

Diacerein

100 mg

JSW - joint space width (šířka kloubní štěrbiny/prostoru), RTG - rentgen
inj. - injekce, HA - hyaluronic acid (kyselina hyaluronová)

Diacerein má všechny teoretické předpoklady být strukturu-modifikujícím
lékem osteoartrózy. [21] Studie, které byly doposud provedeny, tyto teoretické
předpoklady z větší části podporují, ovšem tato tvrzení bude nutné potvrdit ještě
v dalších studiích.
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4. Diskuse
Skupina symptomaticky pomalu působících léků je do budoucnosti velmi
perspektivní skupinou ke zkoumání. Potenciál těchto látek není zcela znám a podle
mě ani zcela doceněn. Vzhledem k jejich dobré toleranci, podle provedených studií
i kvůli jistým vlivům zasahujících do metabolismu chrupavky a dalších kloubních
tkání, by jejich důkladnější zkoumání stálo za úvahu.
Překvapilo mě, že studií, zabývajících se účinkem těchto látek na strukturu
kloubu, není mnoho. Na druhou stranu je léčba symptomaticky pomalu působícími
léky poměrně nákladná a výsledky se projeví až po delší době. Navíc u jedinců,
kteří se nacházejí pouze v mírnějším stádiu nemoci. Také výstupy již provedených
studií nejsou jednoznačné, a proto nejspíš není kladen větší tlak na zkoumání
těchto látek.
Zásadní otázkou užívání potravních doplňků obsahující SYSADOA se zdá být i
jejich vysoká cena na našem trhu. V závislosti na doporučeném dávkování a době,
po kterou je vhodné tyto látky podávat, aby se dosáhlo alespoň minimálního
účinku na postižené klouby, se dostáváme na velmi vysoké částky, které by mohly
pokrýt nezbytnou léčbu.
Domnívám se, že v oblasti medicíny týkající se kloubních onemocnění, je
nezbytné provést další výzkumy k nalezení jiných, ještě účinnějších preparátů,
které by mohly být dostupnější a mohly by tak významně přispět k léčbě pacientů
trpících osteoartrózou.
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5. Závěr
V této práci bylo prostřednictvím analýzy dostupných informačních zdrojů
zjištěno, že léky skupiny SYSADOA, do které patří glukosamin, chondroitinsulfát,
kyselina hyaluronová a diacerein, mohou být přínosem v léčbě kloubních
onemocnění, jako je např. osteoartróza.
Tyto léky vykazují pozitivní ovlivňování symptomů doprovázejících OA, jako
je bolest nebo funkčnost kloubního aparátu. Zdají se být tedy dobrou alternativou
nesteroidních antirevmatik, díky bezpečnosti a minimu nežádoucích účinků při
jejich podávání. Na rozdíl od NSA, které v některých případech mohou provázet
nežádoucí účinky, jako je gastrointestinální krvácení, ulcerace, perforace stěny
trávicího traktu, nauzea, zvracení, průjem, flatulence, zácpa, dyspepsie a mnohé
další, u léků ze skupiny SYSADOA se nežádoucí příznaky vyskytují jen zřídka nebo
nejsou závažného rázu.
Kromě vlivu na příznaky OA se ukazuje, že by mohly mít vliv i na strukturu
postižených kloubů. Bylo provedeno hned několik kvalitních studií, které toto
tvrzení podporují. Ovšem existují i jiné kvalitní studie, které naopak vyvrací jakýkoli
vliv na strukturu kloubního aparátu nebo nezjistily významný rozdíl v působení
mezi jednotlivými použitými preparáty, placebem či jinou intervencí.
Bylo zjištěno, že pacienti nacházející se v určitém stádiu onemocnění reagují
jinak než pacienti v jiném stádiu. Obecně vzato se ukazuje, že léky skupiny
SYSADOA významněji ovlivňují pacienty s mírnějším stádiem OA, kteří na danou
léčbu reagují lépe a mají větší potenciál ke zpomalení progrese nemoci.
Významné účinky na strukturu kloubu byly v mnoha studiích pozorovány až
v konečném měření. Průběžná měření a výsledky zkoumání struktury kloubních
tkání se v průběhu studie zlepšovaly. To potvrzuje fakt, že SYSADOA jsou
dlouhodobě působící látky, jejichž účinek se projeví až po určité době, ale zároveň i
přetrvává po jejich vysazení.
Dostupné studie, které lze považovat za kvalitní, s dostatečně velkým
zkoumaným vzorkem, svou délkou, zaslepením a kontrolou, se ve svých výstupech
ne vždy shodují. Proto by bylo vhodné provést další kvalitní studie, které by účinek
SYSADOA na strukturu kloubních tkání více objasnily, zjistily jejich pravý potenciál a
přispěly tak k léčbě a její bezpečnosti u pacientů trpících osteoartrózou.
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