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BIOTHERAPEUTICS

PRVNÍ KONFERENCE KLINICKÉ 
A SOUDNÍ TRAUMATOLOGIE

Kolenní kloub je nejčastěji poraněným 
kloubem v souvislosti se sportovní činností.1 
Jakákoliv vhodná léčba by měla být v souladu 
s fyziologickým procesem hojení a měla by pří-
znivě ovlivnit především tento přirozený proces, 
aby bylo dosaženo co možná nejlepšího zhoje-
ní s ohledem na pohyblivost kloubu, svalovou 
sílu a odolnost a neuromuskulární kontrolu.2

Navíc je nutné v budoucnu zabránit další-
mu poranění kolena snahou o zlepšení odol-
nosti poškozených tkání přetěžováním kolen-
ního kloubu.3

Z tohoto hlediska by měla léčba probí-
hat postupně.4 Uvnitř tkání následuje po fázi 
z větší části zánětlivé fáze reparace, během 
které jsou fi broblasty stimulovány k tvorbě 
matrix složené z kolagenních vláken. Poté na-
stává stabilizační fáze, kdy se kolagenní vlákna 
rozprostírají podle linií působení sil a sportem 
vyvolané námahy.

Novou účinnou léčebnou metodou je mož-
nost použití specifi ckých snadno aplikovatelných 
přípravků, které v klinické praxi nevyvolávají ved-

lejší účinky a které nahrazují ztrátu kolagenu, k níž 
dochází ve výše zmíněných případech.5

Základní složkou kolagenu je tropokola-
gen, glykoprotein tvořený třemi levotočivými 
polypeptidovými šroubovicemi, které se vážou 
k molekulám glukózy a galaktózy. Tři polypepti-
dové řetězce jsou stočeny do pevné šroubovice. 
Jsou stabilizovány mezi jednotlivými aminoky-
selinami, které jsou hydroxylovány slabými vodí-
kovými vazbami. Tyto vazby propůjčují kolagenu 
speciální vlastnosti, tj. sílu, odolnost a fl exibilitu.

Přípravky Guna Medical Devices (MD) obsa-
hují prasečí kolagen a pomocné přírodní látky. 
Lokální aplikace jak v akutních případech, tak 
během dalších fází hojení urychluje přirozený 

proces hojení a poskytuje účinnou mechanickou 
podporu.

K dispozici jsou různé přípravky k léčbě růz-
ných typů kloubů a jsou ve všech případech 
vhodné k léčbě tkání odvozených především 
z mezodermu.

Dvacet pacientů ve věku 23 ± 7 let bylo léče-
no pro pohmoždění kolenního kloubu spojené 
s klinickým postižením intraartikulárních vazů bez 
výrazného intraartikulárního výpotku. Ke zranění 
došlo během fyzické aktivity. Tito pacienti byli pra-
videlně léčeni systémovými nesteroidními antifl o-
gistiky (NSAID – non-steroidal anti-infl ammatory 
drugs) po dobu 4  dnů. Na konci této léčby pacien-
ti stále pociťovali výraznou bolest (VAS ≥ 7). Proto 
bylo doporučeno užívat NSAID v případě potřeby.

Deset pacientů bylo dvakrát týdně léčeno pe-
riartikulární aplikací injekcí přípravků  MD-KNEE/
MD-MATRIX (vyrobeno společností Guna, Itálie). 
V této skupině vedla léčba k rychlému uzdra-
vení a účinné kontrole náhle vznikající bolesti 
a po dvou týdnech dosahovala hodnota VAS ≤ 1. 
Ve skupině, v níž nebyl přípravek podáván, zůsta-
la hodnota VAS nadále vysoká (VAS ≥ 5). Žádný z  
pacientů léčených injekcemi neužíval NSAID.

Přípravky řady MD, vyrobené společ-
ností Guna, jsou tedy účinnou metodou léč-
by. Možnost kombinovat léčbu založenou 
na přípravcích řady MD s jinou systémovou 
nebo lokální léčbou, fyzioterapií nebo jakou-
koliv rehabilitační terapií nabízí různé účin-
né léčebné možnosti pro každého pacienta.
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