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// profil přípravku

Leni Complex Collagene 

Osteoartróza (OA) je multifaktoriál-
ní onemocnění, k jehož vzniku při-
spívají různé faktory, například kon-

stituční, genetické, hormonální, imunitní, 
metabolické, mechanické a další. Postihu-
je nejen kloubní chrupavku, ale kloub jako 
celek. Hlavními příznaky OA je bolestivost 
a omezená pohyblivost postiženého klou-
bu. Etiopatogeneza OA je komplexní; účast-
ní se na ní degenerativní a zánětlivé změny. 
Základním strukturálním prvkem kloub-
ní chrupavky je kolagenní síť, ve které pře-
vládá kolagen typu II. Chondrocyty produ-
kují kolagen, který vytváří v extracelulární 
matrix (ECM) prostorovou síť. Se stoupají-
cím věkem často začne převažovat degrada-
ce kolagenu v ECM nad jeho novotvorbou. 
Proto mají v léčbě OA svoje místo přípravky 
s obsahem kolagenu a látek stimulujících 
jeho tvorbu. Kombinovaný preparát tohoto 
typu představuje přípravek Leni Complex 
Collagene (Specchiasol, Itálie), dostupný 
nyní na trhu v České republice.

Charakteristika
Přípravek Leni Collagene obsahuje něko-

lik komponent, které jsou svými účinky  za-
měřeny na podporu tvorby kolagenu a dal-
ší prospěšné působení na podporu ochrany 
a funkce kloubů: hydrolyzovaný nativní ko-
lagen, nedenaturovaný kolagen typu II (UC-
-II®), palmitoylethanolamid (PEA), vitamin 
C, mangan ve formě glukonátu a vitamin B2 
(riboflavin). 

Základní složkou přípravku je hydrolyzo-
vaný nativní kolagen (peptidy s molekulo-
vou hmotností do 3000 daltonů). Kolagen 
je základní složkou pojivové tkáně včet-
ně kloubních chrupavek, proto se podává-
ní kolagenu v léčbě OA používá. Molekula 
kolagenu je složena z opakující se sekven-
ce aminokyselin glycinu, prolinu a hydro-
xyprolinu. Hydrolýzou lze kolagen rozdělit 
na menší peptidy, což je výhodné pro lepší 
vstřebávání z gastrointestinálního traktu. 
Vědecké studie prokázaly, že tyto biofunkč-
ní peptidy s nízkou molekulovou hmotnos-
tí získané hydrolýzou kolagenu přispívají k 
regeneraci chrupavčitých tkání, jelikož zvy-
šují syntézu kolagenu i dalších složek (gly-

kosaminoglykanů a kyseliny hyalurono-
vé). Peptidy z krevního oběhu se kumulují 
v kloubní chrupavce, stimulují anabolickou 
fázi metabolismu chrupavky, syntézu pro-
teoglykanů a nového kolagenu a inaktiva-
ci metaloproteináz, tedy enzymů, které při-
spívají k degeneraci chrupavky. Výsledkem 
je podpora zesílení extracelulární matrix 
chrupavky. Tyto účinky přispívají k úlevě 
od bolesti, snížení ztuhlosti a zlepšení po-
hyblivosti kloubu a udržení fyziologického 
kloubního trofismu.1,2

Další složkou přípravku je nedenaturova-
ný kolagen typu II (UC-II). Studie3 ukázaly, 
že užívání tohoto typu kolagenu význam-
ně snižuje hladiny cirkulujících zánětlivých 

cytokinů a prokázaly, že suplementace ko-
lagenu typu II pomáhá ulevit kloubním ob-
tížím a obnovuje funkčnost kloubů. Napří-
klad v randomizované, dvojitě zaslepené, 
placebem kontrolované studii byl hodno-
cen účinek kolagenu II. typu na funkci ko-
lene u jinak zdravých jedinců, kteří udávali 
bolest kolena po intenzivní fyzické námaze. 
Výsledky ukázaly, že denní suplementace 
UC-II byla dobře tolerována a vedla ke zlep-
šení funkce a snížení bolestivosti kolenní-
ho kloubu při zátěži.4 Větší účinnost UC II 
ve srovnání s chondroprotektivy typu glu-
kosamin/chondroitin sulfát byla prokázána 
u pacientů s OA (například gonartrózou).5 
I v další, multicentrické, randomizované, 
dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 
studii byla srovnávána účinnost nedenatu-
rovaného kolagenu typu II s účinností glu-
kosaminu v kombinaci s chondroitin sulfá-
tem, pokud jde o snížení indexu WOMAC u 
pacientů s gonartrózou. Kolagen typu II byl 
statisticky významně účinnější než srovná-
vaná léčba.6

V přípravku je dále obsažen palmitoy-
lethanolamid (PEA). Jde o endogenní lát-
ku, patřící do třídy takzvaných agonistů ja-
derných faktorů. PEA se váže v buňkách na 
jaderný receptor, prostřednictvím kterého 
působí řadu prospěšných účinků, přede-
vším protizánětlivých a analgetických. PEA 
patří mezi mediátory zodpovědné za fyzio-
logický proces tlumení zánětu, které nastu-
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puje již několik hodin po nástupu akutní 
zánětlivé reakce. PEA brání přechodu zá-
nětu do chronicity. Pokud však přejde zá-
nět z různých důvodů do chronického sta-
dia, endogenní PEA nedostačuje k tlumení 
zánětu a otevírá se prostor pro suplemen-
taci PEA. U chronických zánětlivých one-
mocnění PEA blokuje nekontrolovatelný 
transport prozánětlivých cytokinů do místa 
zánětu a činí tak způsobem, který je přiro-
zený a tělu vlastní. Účinky PEA na podpo-
ru zdraví jsou popsány v mnoha vědeckých 
publikacích. V roce 1993 tým laureátky No-
belovy ceny Rity Levi-Montalcini objevil 
vztah mezi anandamidem (endokanabino-
id) a PEA a identifikoval receptory citlivé 
na tyto molekuly na žírných buňkách. Che-
mická podobnost PEA s anandamidovým 
endokanabinoidem a důkazy o interakcích 
mezi PEA a systémem endokanabinoidů7 
vedly k sérii studií, které potvrdily účinnost 
PEA při podpoře procesů léčení zánětu s vy-
sokou mírou zapojení žírných buněk.8 Stá-
le více důkazů naznačuje, že suplementace 
PEA má významnou roli v podpoře procesů 
působících proti zánětu, což má za následek 
snížení bolesti.⁹

Vitamin C (kyselina askorbová) chrání 
jako antioxidant tkáně včetně chrupavek a 
je nezbytný pro syntézu kolagenu (bez to-
hoto vitaminu není možné takzvané zesí-
ťování kolagenu). Proto působí i proti dege-
nerativním procesům v kloubní chrupavce. 
Kyselina askorbová je kofaktor enzymu, 
který přidává při syntéze kolagenu v endo-
plazmatickém retikulu hydroxylovou sku-
pinu k lysinu a prolinu, čímž umožňuje sta-
bilizaci trojité šroubovice kolagenu pomocí 
vodíkových vazeb mezi odpovídajícími ře-
tězci. Vitamin C tím přispívá k normální 
funkci chrupavek a kostí. Deficit vitaminu 

C vede k nedostatečné hydroxylaci proli-
nu (jedné z převládajících aminokyselin ve 
struktuře kolagenu spolu s lysinem a hyd-
roxyprolinem) a může vést ke vzniku skor-
butu, k jehož projevům patří špatné hojení 
ran, zvýšená lomivost kostí a oslabení cév-
ní stěny, což má za následek vnitřní krvá-
cení. Endogenní produkce kolagenu závisí 
na aktivitě vitaminu C a jeho suplementace 
prospěšně ovlivňuje stav kloubních chru-
pavek.10 Mangan (v přípravku je obsažen 
ve formě glukonátu) se podílí na správném 
vývoji mezibuněčné hmoty, kostí a chrupa-
vek.11 V přípravku je dále obsažen vitamin 
B2 (riboflavin), který podporuje regenerač-
ní procesy v pojivové tkáni.12

Oblast použití: Přispívá k normální funk-
ci kloubních chrupavek a kostí a k tvorbě 
kolagenu.
Kontraindikace: Přecitlivělost na někte-
rou ze složek přípravku.
Balení: Krabička s 18 sáčky.
Léková forma: Prášek v sáčcích.
Dávkování a způsob užití: Obsah 1 sáč-
ku rozpuštěný ve sklenici (přibližně 150 ml) 
vody, 1krát denně, nejlépe ráno. 
Výrobce: Specchiasol S.r.l., Itálie 
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Poznámka: Statut přípravku: doplněk stra-
vy. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění: není hrazen. Profil vypracovala od-
borná redakce Edukafarm s použitím odborné 
literatury a podkladů výrobce přípravku.
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Psychofarmaka patří k nejčastěji předepisovaným látkám, a to jak v psychiatrii, tak v interních oborech, v 
neurologii a dalších. I velmi erudovaný lékař se při preskripci psychofarmak nezřídka dostává do situace, ve které 
je v daném okamžiku těžké se správně rozhodnout, přičemž dohledání správného řešení by trvalo řadu hodin. 
Autorky této praktické monografie předkládají pečlivě vybrané reálné situace z běžné praxe, a to s modelovým 
řešením, které je jak vyzkoušené, tak podložené medicínou založenou na důkazech.Specifickou problematikou 
jsou na jedné straně polymorbidní nemocní a senioři, na druhé straně těhotné či kojící ženy. Důraz je kladen na 
přehlednost a farmakologické poznámky jsou graficky zpracovány do praktických tabulek a boxů tak, aby z knihy 
mohl těžit každý lékař či farmaceut zabývající se psychofarmaky ve své každodenní praxi.
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