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SOUHRN

Výskyt degenerativních onemocnění kloubů stoupá nejenom s věkem sledovaných osob, ale taktéž je pozorována vzestupná tendence 
prevalence a incidence v celé populaci. Bolesti nosných kloubů i kloubů ruky vznikají na multifaktoriálním podkladu s genetickou zátěží. 
Bolesti se mohou vyskytnout při zátěži, ale i v klidu. Terapie je symptomatická se snahou omezit degenerativní procesy a především 
odstranit bolestivost. V ambulanci praktického lékaře je vhodné využít komplexního postupu. Lze běžně užít preparátu NSAID, ale 
taktéž zvážit i některé potravní doplňky. 

Klíčová slova: potravinové doplňky, Body Mass Index (BMI), obezita, osteoartritida

SUMMARY

Occurrence of  osteoarthritis increases not only with age of  monitored individuals, but also an upward trend is observed both in 
the prevalence and incidence in the whole population. Pain in the hip and knee joints arise on a multi-factorial basis with genetic 
load. The pain can occur both during physical activity and at rest. The therapy is symptomatic with an effort to reduce degenerative 
processes and mainly to eliminate soreness. It is suitable to use a complex procedure at the GP´s outpatient department. It is also 
possible to use NSAIDs, or recommend dietary supplements as well.

Key words: dietary supplements, Body Mass Index (BMI), obesity, osteoarthritis
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Úvod

V prevenci vzniku řady neinfekčních nemocí hromad-
ného výskytu, mezi která se řadí onemocnění vzniklá  
v důsledku nevhodného životního stylu, špatných stravo-
vacích a pohybových zvyklostí, lze využít doplňky stravy. 
Degenerativní onemocnění kloubů patří do uvedené 
skupiny onemocnění, a tudíž vhodné doplňky stravy je 
možno použít především v prevenci vzniku uvedených 
onemocnění, případně pro zmírnění degenerativních 
procesů, a tím k oddálení klinické manifestace, přede-
vším ve formě bolestí jak při pohybu, tak i v klidu. 

Jako doplňky stravy se označují přípravky, které vy-
padají podobně jako léčivé přípravky, ale jsou zvláštní 
kategorií potravin. 

Doplněk stravy je koncentrovaným zdrojem vitami-
nů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním 
nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině 
samostatně nebo v kombinaci, určený k přímé spotřebě 
v malých odměřených množstvích. Doplněk stravy je 
potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu 
spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdra-

votní stav. Problematiku doplňků stravy legislativně řeší 
následující dokumenty: 
• Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 225/2008 

Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy 
a obohacování potravin (novelizována vyhláškou č. 
352/2009 Sb. – změna doporučených dávek některých 
minerálů a vitaminů) – jsou v ní uvedeny povolené 
vitaminy a minerální látky, jejich čistota a nejvyšší 
přípustná množství v denní dávce. Pro některé vita-
miny a minerální látky, u nichž je to známo, jsou ve 
vyhlášce uvedeny doporučené denní dávky. Vyhláška 
také uvádí seznam rostlin, které jsou k výrobě doplňků 
stravy zakázané.

• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích.

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních 
při označování potravin.
Bolesti kloubů, především nosných – kyčelních, kolen-

ních a hlezenních, trápí značnou část populace. Uvedené 
bolesti vznikají nejčastěji na degenerativním podkladě 
s vyústěním ve formě osteoartrózy, kterou lze zařadit 
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do skupiny civilizačních onemocnění. V současnosti se 
v ambulanci praktického lékaře můžeme setkat taktéž 
velice často s osteoartrózou (OA) drobných ručních 
kloubů, které představují třetí nejčastější lokalizaci uve-
deného onemocnění. OA z pohledu epidemiologického 
patří k nejčastějším poškozením kloubů, postihuje až  
15 % populace. Se stoupajícím věkem lze pozorovat 
zvyšování počtu osob trpících tímto onemocněním (1, 
2). Ve věkové skupině nad 70 let se OA vyskytuje u více 
než 55 % sledované populace. OA má progresivní průběh 
a vede poměrně k rychlému poškozování funkcí posti-
žených kloubů, tj. k omezování hybnosti doprovázené 
značnou bolestivostí jak při zátěži, tak i v klidu. 

Etiopatogeneticky se jedná o nemoc především ve 
formě primární OA, na jejímž vzniku se podílí řada 
faktorů – jedná se o multifaktoriální problematiku. Vliv 
genetické predispozice u OA rukou byl prokázán řadou 
autorů (3). V procesu vzniku OA velkých nosných klou-
bů – kyčle, kolena hraje důležitou roli nevhodná fyzická 
aktivita, jednostranná dlouhodobá zátěž a především 
obezita. Obezita hodnocená dle Body Mass Indexu, který 
přesahuje hodnotu 30 kg/m2 se současně zvýšeným po-
dílem tělesného tuku na aktuální tělesné hmotnosti, což 
lze stanovit měřením tělesné impedance s interpretací 
bioimpedanční analýzy, představuje významný riziko-
vý faktor zhoršující a urychlující degenerativní procesy 
kloubních chrupavek.

OA patří do skupiny degenerativních onemocnění  
s výraznou symptomatologií bolesti, která se objevuje  
při zátěži – např. u rizartrózy bolest vyvolává především 
mechanická zátěž vzniklá při řešení běžných denních 
činností (otvírání láhve, bolesti při podávání rukou).  
K námahové mechanické bolesti se postupem času může 
přidat bolestivost v klidu, v leže (bolest kolen a kyčlí). 
Z diagnostického pohledu, krom klinické manifestace 
bolesti, morfologických deformit příslušných kloubů, 
především malých kloubů ruky, lze pozorovat změny 
funkční, změny hybnosti. Rozhodující roli v diagnostice 
ale hraje rtg nález charakterizovaný postupným zužování 
kloubní štěrbiny až jejím úplným zánikem v závislosti 
na postupu degenerativních změn kloubní chrupavky.  
K dalším změnám lze zařadit vznik osteofytů, pseudo-
cyst a subchondrální sklerózy. Na rtg snímku je pozo-
rována změna linie kloubní štěrbiny. 

Terapeutické možnosti
Vzhledem k tomu, že etiopatogeneze OA není jed-

noznačně a definitivně vyřešena, a že se jedná o nemoc  
s multifaktoriální etiologií, neexistuje jednoznačná 
kauzální terapie. Evropská liga proti revmatismu vy-
pracovala doporučený postup pro komplexní terapii 
OA rukou, uvedený v tabulce 1 (1, 4). K základním 
komplexním terapeutickým přístupům lze zařadit 
nefarmakologické postupy se zaměřením na reduk-
ci nadměrné tělesné hmotnosti u pacientů trpících 
obezitou, dále je nutno zaměřit pozornost na léčbu 
komorbidit, především metabolických, např. diabetes 
mellitus II. typu. K důležitým postupům ovlivňujícím 
průběh OA se řadí vhodná pracovní zátěž, léčebná 
tělesná výchova, rehabilitace, aplikace „suchého tep-
la“, používání protetických nebo fixačních pomůcek.  
K farmakologickým postupům lze zařadit užívání op-
timálních dávek paracetamolu, užívání NSAID lokálně 
i celkově za současného užívání gastroprotektivních 

farmak (3, 5). K další farmakoterapii lze zařadit použití 
léků SADOA (slow acting drugs in OA), které se dále 
dělí na léky pouze s symptomatickým účinkem SYSA-
DOA (symptomatic slow acting) a na léky s chorobu 
modifikujícím účinkem DMOADS (disease modifying 
drugs of OA). SYSADOA jsou tedy definována jako 
léky, které snižují bolest a zlepšují funkci u nemocných 
OA, přičemž jejich nástup účinku je většinou opožděný, 
ale přetrvává nejméně 2–3 měsíce po jejich vysazení. 
DMOADS působí preventivně nebo zpomalují či zcela 
zastavují progresy OA (6). 

Důležitou roli v prevenci vzniku a progrese degene-
rativních procesů v kloubní chrupavce hrají protektivní 
faktory stravy, ke kterým lze zařadit vitaminy s anti- 
oxidačním efektem – vitamin C + E. Vitamin C krom 
zmíněného pozitivního antioxidačního účinku hraje 
důležitou roli v ovlivňování metabolismu kolagenu – ne-
zbytné součásti kloubní chrupavky. Doporučený denní 
příjem vitaminu C se pohybuje v rozmezí do 250 mg/den, 
rozděleno ve dvou dávkách. Případnou suplementaci je 
vhodné podávat preparáty s postupným uvolňováním 
vitaminu C. Z liposolubilních vitaminů, které ovlivňují 
metabolismus kloubní chrupavky, je nutno upozornit na 
vitamin K. Deplece vitaminu K se může spolupodílet na 
urychlení degenerativních změn kolagenu. Dostatečná 
suplementace vitaminem K představuje adekvátní pero-
rální příjem v rozsahu 120 µg/den. K deficitu vitaminu 
K a ke vzniku následných negativních dopadů na meta-
bolismus kloubní chrupavky může vést chronické one-
mocnění zažívacího ústrojí, onemocnění jater, užívání 
antibiotik, laxativ, hypolipidemik. K dobrým zdrojům 
vitamínu K patří špenát, zelí, květák, brokolice a ze 
živočišných potravin především játra, mléko a mléčné 
výrobky. V případě prokázaného deficitu vitaminu K je 
vhodná farmakologická substituce. 

V současné době je nabízena řada doplňků stravy ob-
sahující především glukosaminsulfát, chondroitinsulfát 
nebo kolagen (tab. 2).

Kolagen
Biomechanické funkce chrupavky závisí do značné 

míry na mimobuněčných složkách chrupavky. Hlavní 
mechanickou vlastností proteoglykanů je schopnost odo-
lávat pružné zátěži. Mechanická pevnost tkáně je dána 
zejména sítí kolagenních vláken tvořených kolagenem 
typu II. Porušení metabolické rovnováhy chrupavky  
u OA vede k jejímu ztenčení.

Chrupavky jsou z větší části tvořeny síťovým uskupe-
ním kolagenových vláken, které je vyplněné proteogly-
kany, jejichž chondroitinsulfátové skupiny a proteinová 
jádra specificky interagují s kolagenem. Pevnost v tahu  
u chrupavek a dalších pojivových tkání závisí na ob-
sahu kolagenu. Naopak vysoká pružnost chrupavek 
je dána vysokým obsahem proteoglykanů. Protažená 
kartáčovitá struktura proteoglykanů, spolu s polya-
niontovým charakterem obsaženého keratansulfátu 
a chondroitinsulfátu, je příčinou vysokého stupně 
hydratace tohoto komplexu. Působením tlaku na 
chrupavku se vytlačuje voda z těchto nabitých oblas-
tí do té doby, než vzájemný odpudivý účinek nábojů 
zabrání dalšímu stlačování. Jakmile působení tlaku 
pomine, voda se opět navrátí. Chrupavková výstelka 
kloubů, která není vybavena cévním oběhem, je vy-
živována tekutinou, přiváděnou pohybem těla. Tím 
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lze vysvětlit degenerativní změny kloubní chrupavky 
(ztenčení a křehkost) při dlouhodobé nečinnosti (7). 
Doplněk stravy Colafit obsahující čistý krystalický 
bovinní kolagen lyofilizovaný je nabízen řadou vý-
robců, kteří deklarují jeho pozitivní efekt pro výživu 
a regeneraci kloubů, jako doplněk vhodný pro osoby s 
OA. Neexistuje dostatečný počet validních informací 
z oblasti medicíny založené na důkazech, které by v 
rámci randomizovaných dvojitě zaslepených studií 
prokázaly jednoznačný pozitivní efekt. 

1. Komplexní terapie (kombinace nefarmakologické 
a farmakologické léčby)

2. Celkový individuální přístup (stupeň a tíže postižení, 
rizikové faktory, komorbidita)

3. Edukace a cvičení

4. Lokální aplikace tepla

5. Ortézy a dlahy

6. Lokální terapie (nesteroidní antirevmatika, kapsaicin)

7. Paracetamol

8. Systémová nesteroidní antirevmatika, resp. NSA 
+ gastroprotektiva nebo COX2-specifické látky

9. Pomalu působící léky osteoartózy (SYSADOA)

10. i.a. glukokortikoidy

11. Chirurgická léčba

Tab. 1: Doporučení EULAR pro terapii OA rukou Glukosamin
Perorálně podávaný glukosamin je základním substrá-

tem pro biosyntézu proteoglykanů chondrocity, kromě 
toho má antikatabolické účinky. Má i vlastní protizánět-
livé účinky. Glukosamin je zaregistrován jako potravní 
doplněk. Vyrábí ho desítky firem a distribuují ho v České 
republice. Existuje ve formě sulfátu a hydrochloridu, 
přičemž dávky kolísají. K dosažení symptomatického 
efektu je vhodné intermitentní podávání. Při dlouhodo-
bém kontinuálním perorálním podávání byl prokázán 
strukturu modifikující efekt. Výskyt nežádoucích účinků 
je srovnatelný s placebem. 

Chondroitinsulfát
Chondroitinsulfát je jednou z hlavních složek mezibu-

něčné hmoty chrupavky. Jeho charakteristickou vlastnos-
tí je významná schopnost vázat vodu. Zabezpečuje tím 
mechanické a etatistické vlastnosti chrupavky. Při artro-
tických degenerativních procesech dochází ke snižování 
obsahu chondroitinsulfátu v chrupavce. Následkem toho 
se snižuje schopnost vázat vodu a dochází k postupné 
degeneraci chrupavky a zhoršení funkce kloubu.

Závěr

Problematika osteoartrózy a s ní spojené bolesti se 
vyskytují prakticky ve všech věkových kategoriích, 
se stoupajícím věkem stoupá počet pacientů nejenom  
s bolestmi velkých nosných kloubů, ale i s bolestmi ma-
lých kloubů ruky. OA je multifaktoriální onemocnění,  
z čehož vyplývá relativní složitost terapeutického postu-
pu v ambulanci praktického lékaře. Po klinické diagnóze 
je vhodné přistoupit ke komplexnímu řešení se zaměře-
ním na odstranění bolesti, prevenci pokračujících dege-
nerativních změn kloubní chrupavky. Nabízené potravní 
doplňky mohou u některých pacientů přinést pozitivní 
efekt, je vždy nutno zvážit poměr mezi cenou daného 
potravního doplňku a dopadem na zdraví.

LITERATURA
1. Pendleton A, Arden N, Dougados M, Doherty M, Bannwarth

B, Bijlsma JW, et al. EULAR recommendations for the ma-
nagement of  knee osteoarthritis: report of  a task force of
the Standing Committee for International Clinical Studies
Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis.
2000 Dec;59(12):936-44.

2. Hochberg MC, Lane NE, Pressman AR, Genant HK, Scott
JC, Nevitt MC. The association of  radiographic changes
of  osteoarthritis of  the hand and hip in elderly women. J
Rheumatol. 1995 Dec;22(12):2291-4.

3. Swindells MG, Logan AJ, Armstrong DJ, Chan P, Burke
FD, Lindau TR. The benefit of  radiologically-guided steroid
injections for trapeziometacarpal osteoarthritis. Ann R Coll
Surg Engl. 2010 Nov;92(8):680-4.

4. Zhang W, Doherty M, Leeb BF, Alekseeva L, Arden NK,
Bijlsma JW, et al. EULAR evidence based recommendations
for the management of  hand osteoarthritis: report of  a Task
Force of  the EULAR Standing Committee for International
Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann
Rheum Dis. 2007 Mar;66(3):377-88.

Hyalgel plus

Kyselina hyaluronová

Chondroitinsulfát

Hyaluronan sodný

Proenzi premium
Glukosaminsulfát

Chondroitinsulfát

Proenzi 3+

Glukosaminsulfát

Chondroitinsulfát

Unique MSM + Expur komplex

Proenzi 3+ a DVD

Glukosaminsulfát

Unique MSM

Chondroitinsulfát

Expur komplex

Kolagen typu II

Vitamin C

Glukosamine Star Glukosaminhydrochlorid 550 mg

Proklouby Trio Glukosaminsulfát 500 mg

Colafit Kolagen 

Geladrink Forte Kolagen 

Cartilages Star

Glukosamin

Chondroitin

Kolagen

Vitamin C

Tab. 2: Některé doplňky stravy



71

H
Y

G
IE

N
A

 § 2012 § 57(2)
PŘ

EH
LED

O
VÉ PR

Á
C

E
5. Magnano MD, Chakravarty EF, Broudy C, Chung L, Kelman

A, Hillygus J, et al. A pilot study of  tumor necrosis factor in-
hibition in erosive/inflammatory osteoarthritis of  the hands.
J Rheumatol. 2007 Jun;34(6):1323-7.

6. Bureš J, Horáček J. Základy vnitřního lékařství. Praha: Galén;
2003.

7. Voet D, Voet JG. Biochemie. Praha: Victoria Publishing; 1995.

Došlo do redakce: 10. 1. 02012
Přijato k tisku: 24. 2. 2012

Doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc.
FVZ UO Hradec Králové

Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

E-mail: hlubik@pmfhk.cz


