
NOVÁ MOLEKULA

Osteoartróza je nejčastější příčinou morbidity 

a invalidizace ve stáří. Kloubní chrupavka v tomto pří-

padě podléhá multifaktoriálnímu degenerativnímu 

procesu a stále dosud chybí účinná kauzální léčba. 

Pro „hladký“ pohyb kloubních spojení jsou nevy-

hnutné mukopolysacharidové komponenty, jako např. 

kyselina hyaluronová a proteoglykany (chondroitin sul-

fát, keratan, dermatan). Tyto polymerní látky absorbují 

velké množství vody, díky níž mají buď odpovídající 

viskozitní vlastnosti (synoviální tekutina), nebo vysokou 

pružnost a schopnost absorbovat nárazy. Nutriční ne-

dostatek prekurzorů proteoglykanů a synoviální tekuti-

ny pak může vést k poruchám struktury kloubů a může 

docházet k rozvoji osteoartrózy.   

Na základě těchto poznatků byly do terapie osteoar-

trózy zavedeny látky, které strukturálně přímo odpovída-

jí nejdůležitějším složkám chrupavkové výstelky kloubní 

štěrbiny, jako je chondroitin, glukosamin sulfát nebo 

kyselina hyaluronová.  Jejich podávání nesuplementuje 

pouze jejich „stavební“ funkci, ale také přímo ovlivňuje 

zánětlivý proces vedoucí k degeneraci kloubní chrupav-

ky. Tyto látky prošly poměrně intenzivním výzkumem 

a „probily“ si cestu do široce používaných doplňků stra-

vy, zdravotnických prostředků i léčivých přípravků.  

Jednou z novějších látek, které jsou na základě těch-

to principů uváděny do terapie osteoartrózy a dále blíže 

zkoumané, je N-acetylglukosamin (N-A-G).

N-acetylglukosamin – charakteristika

N-A-G je derivát glukózy s acetamidovou skupinou 

navázanou na 2‘ uhlíku glukopyranózového cyklu. Jde 

o jednu z nejčastějších složek celé řady biomolekul 

v tělech bakterií, rostlin i živočichů.  Čistým polymerem 

N-A-G je chitin. Peptidoglykan, materiál bakteriálních 

buněčných stěn, je do velké míry složen z N-acetyl-

muramové kyseliny, což je éter N-acetylglukosaminu 

a laktátu.  Opakující se disacharidové jednotky N-A-G 

a kyseliny D-glukoronové jsou základním monomerem 

kyseliny hyaluronové. 

Experimentální poznatky

I když jsou N-A-G a glukosamin sulfát strukturně 

velmi podobné (N-A-G lze považovat za acetylovaný 

derivát glukosaminu), mají tyto látky zřejmě u chondro-

cytů rozdílné molekulární mechanismy působení, i když 

existující důkazy zatím nejsou zcela v konsenzu.  Zatím-

co glukosamin sulfát je aktivně transportován do chon-

drocytů pomocí specifi ckých přenašečů rodiny GLUT, 

N-A-G sice s transportéry GLUT interaguje, není však 

chondrocyty internalizován ani metabolizován. Jeho 

extracelulární působení však u chondrocytů zvyšuje vy-

chytávání glukózy a aktivitu hyaluronansyntázy-2 

(HAS-2) a zvyšuje tím extracelulární tvorbu kyse-

liny hyaluronové v chondrocytech.1 Glukosamin 

sulfát naproti tomu vychytávání glukózy chond-

rocyty brzdí a taktéž inhibuje tvorbu kyseliny hya-

luronové. Na druhé straně však v synoviálních buň-

kách N-A-G tvorbu kyseliny hyaluronové neovlivňuje, 

zatímco glukosamin sulfát ji stimuluje.2,3

N-A-G in vitro inhibuje aktivitu elastázy a tvorbu 

superoxidu aktivovanými polymorfonukleárními leu-

kocyty.4 Protizánětlivé působení je zřejmě zprostřed-

kováno inhibicí TNF-α a interleukin-1β indukovanou 

aktivací artikulárních chondrocytů, která vede k tvorbě 

NO a rozvoji degenerativního zánětu.5 Ve zvířecích ex-

perimentech vykazuje intraartikulárně podaný N-A-G 

příznivé strukturu modifi kující účinky a potlačuje sinovi-

tidu.6 Celkově byla přitom jeho aktivita hodnocena jako 

lepší než aktivita intraartikulárně podávané kyseliny hy-

aluronové. V další studii byla prokázána lepší regenera-

ce poškozené chrupavky.7

Klinické zkušenosti

Podle očekávání toxikologické studie u lidí proka-

zují, že N-A-G nevykazuje  žádné toxické účinky. Při 

perorálním podání se N-A-G relativně rychle vstřebává, 

po podání dávky 800  mg dosahuje maximální plazma-

tické koncentrace 162,7  ±   125,2  ng/ml  za 1,56  ±   

1,23 h.8  Plazmatický poločas při intravenózním podání 

představuje přibližně 220 min. a v moči lze za jeden den 

detekovat přibližně 54 % p.o. podané dávky, což na-

značuje hlavní cestu eliminace. 9 Zvýšené plazmatické 

hladiny N-A-G však lze v plazmě pozorovat i po 48 hodi-

nách od podání poslední dávky. 

V pilotní studii došlo u pacientů užívajících poly-

-N-A-G k výraznému zlepšení symptomů osteoartrózy 

oproti placebu.10 Další klinické poznatky pocházejí ze 

studie, v níž byl pacientům podáván N-A-G ve formě 

mléka fortifi kovaného 500 mg nebo 1000 mg N-A-G. 

Obě dávky se ukázaly jako účinné při zmírňování přízna-

ků osteoartrózy, hodnocených jak pacienty, tak lékaři, 

s příznivějším účinkem vyšší dávky.11

Závěr

N-A-G představuje zajímavou molekulu s velmi 

dobrým bezpečnostním profi lem, u které experimen-

tální práce naznačují slibný potenciál pro ovlivnění 

degenerativních procesů vedoucích k osteoartróze. 

Díky řadě unikátních vlastností je N-acetylglukosamin 

v dnešní době v zahraničí široce dostupný a je využíván 

ve formě doplňků stravy (např. v USA), což svědčí o jeho 

oblibě mezi uživateli.  
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