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Vzhledem k obrovskému počtu
pacientů s osteoartrózou (OA), jejichž
počet se vzrůstající průměrnou délkou
života stoupá, je v posledních letech
věnována velká pozornost hledání
účinných způsobů léčby a standar-
dizaci terapeutických postupů. OA se
řadí mezi degenerativní kloubní one-
mocnění, ale na jejím vzniku se podílí
řada dalších faktorů, včetně zánětli-
vého procesu. Cílem současné léčby
OA je snížit bolestivost postiženého
kloubu, zvýšit jeho pohyblivost a stabi-
litu, redukovat fyzické omezení pacien-
ta, zlepšit jeho kvalitu života a omezit progresi poškození kloubu. Vypra-
cováváním léčebných standardů na základě rostoucího počtu klinických
studií se systematicky zabývá Evropská liga proti revmatismu (EULAR –
European League Against Rheumatism) a Mezinárodní společnost pro
výzkum OA (OARSI – Osteoarthritis Research Society International).
Doporučení se týkají jak nefarmakologických postupů (například edukace
ohledně životosprávy, úprava tělesné hmotnosti, fyzikální terapie,
akupunktura apod.), tak postupů farmakoterapie. Optimální terapie OA
sestává obvykle z vhodně vybraných nefarmakologických a farmako-
logických postupů. Další skupinu tvoří postupy chirurgické (včetně
náhrady kloubu), jež přicházejí v úvahu u pacientů, u kterých konzer-
vativní postupy nevedou k uspokojivému výsledku.

Pokud jde o farmakoterapii, patří mezi doporučená léčiva například
paracetamol a nesteroidní antirevmatika (NSA, v perorální i lokální apli-
kaci), intraartikulárně aplikované kortikosteroidy a kyselina hyaluronová.
Významnou skupinu představují tzv. SYSADOA Symptomatic Slow Acting
Drugs for Osteoarthritis), které nejen účinně působí na příznaky
onemocnění, ale mají také potenciální účinek modifikující strukturu
(SMOD – structure modifying osteoarthritis drug) a jsou bezpečná. Patří
mezi ně například chondroitinsulfát (CS) a glukosamin-sulfát (GS). 

V červnu 2008 se konal v Paříži Evropský revmatologický kongres,
pořádaný EULAR. Na kongresu byla v rámci symposia „Educational Efforts
in the Management of Osteoarthritis“ kromě prezentací o edukaci
pacientů a metodách měření kloubní štěrbiny prezentovány studie, které
se zabývaly účinností chondroitinsulfátu u OA. Především to byla nová
podrobná analýza dvouleté studie STOPP (Study on Osteoarthritis
Progression Prevention), v které byla sledována šířka kloubní štěrbiny
postiženého kolena u pacientů s gonartrózou při podávání CS nebo
placeba. Studie ověřovala předpoklad, zda CS působí jako strukturu
modifikující léčivo, přičemž kritériem byla míra (hodnocená RTG) zúžení
kloubní štěrbiny postiženého kolenního kloubu. Do studie bylo zařazeno
622 pacientů ve věkovém rozmezí 45–80 let. CS byl podáván v dávce
800 mg jedenkrát denně po dobu dvou let. Kloubní štěrbina byla
rentgenologicky měřena po 12, 18 a 24 měsících a dále byla hodnocena
řada jiných kritérií OA (bolestivost a funkčnost kloubu, spotřeba NSA
a paracetamolu aj.). Výsledky ukázaly, že CS snižuje oproti placebu vý-

znamně bolestivost kloubu, snižuje
spotřebu paracetamolu a NSA a bez-
pečností léčby se neliší od placeba.
Kloubní štěrbina se při podávání CS
zmenšovala oproti placebu významně
méně. Nové hodnocení studie STOPP
potvrdilo rozdíly v ovlivnění struktury
kloubu ve prospěch CS, a to i při se-
parátním hodnocení jednotlivých roků
studie. CS zpomaloval progresi OA a na
základě této studie je možno CS oz-
načit jako strukturu modifikující léčivo.

Dalším příspěvkem na tomto sym-
poziu byla meta-analýza klinických

studií účinnosti CS u OA, hodnocená na základě údajů od všech
zařazených pacientů, nikoliv tedy jen průměrných hodnot skupin
pacientů v jednotlivých studiích. Taková metaanalýza představuje
přesnější pohled, protože vychází z naměřených individuálních hodnot.
Do meta-analýzy bylo zařazeno celkem 10 dvojitě zaslepených,
randomizovaných, placebem kontrolovaných studií s celkovým
počtem 1 744 pacientů. Metaanalýza ukázala, že CS signifikantně snižoval
bolestivost kloubů, nejvýznamněji u pacientů s méně pokročilým
stupněm OA a u osob mladších než 55 let. Bezpečnost CS se nelišila od
placeba. 

Dokument z uvedeného sympozia obsahuje ještě souhrnné
závěrečné hodnocení účinnosti CS tak, jak se projevilo v uvedených
studiích – autorem je dr. Uebelhart z Revmatologické kliniky Univerzitní
nemocnice v Curychu, který uvedl, že nové hodnocení studie STOPP
potvrdilo účinnost CS jako strukturu modifikujícího léčiva. Pokud jde o uve-
denou metaanalýzu, upozornil, že hodnocení individuálních údajů
odstraňuje heterogennost jednotlivých studií, a výsledek metaanalýzy je
tak realističtější. Zdůraznil význam dlouhodobé léčby, která nesmí být
předčasně přerušována. CS charakterizoval jako léčivo, jež snižuje
bolestivost kloubů, zlepšuje jejich pohyblivost, zpomaluje progresi
choroby a je bezpečná. CS snižuje spotřebu NSA, tedy léčiv
s nezanedbatelnými nežádoucími vedlejšími účinky. To vše má příznivý
vliv na kvalitu života pacientů a zajišťuje dobrou compliance při
dlouhodobém podávání. Dr. Uebelhart uvedl, že CS patří právem mezi
léčiva uvedená v doporučeních EULAR pro terapii OA. Připomněl, že je
třeba, aby byl podáván vždy přípravek, u kterého je garantován
dostatečný obsah CS, proto je vhodné dávat přednost přípravkům
registrovaným jako léčiva (v ČR je takto registrován přípravek Condrosulf),
nikoli doplňkům stravy, u kterých chybí záruka jak kvality, tak kvantity
účinné látky. 
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Osteoartróza je nejvýznamnější degenerativní
onemocnění pohybového aparátu. 

Přibližně u třetiny populace ve věku nad 65 
se objevují objektivní známky osteoartrózy

kolenních kloubů (gonartrózy), z toho asi třetina
postižených má subjektivní obtíže, 
mezi které patří především bolest 

a omezení pohyblivosti kloubu.  
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