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Osteoartróza je nejčastějším one-
mocněním kloubů. Ve věku do 45 let
jsou poněkud častěji postiženi muži,
ve věku nad 55 let ženy (vyšší výskyt je
popisován u Japonců, naopak nižší
např. v jihoafrické černošské popu-
laci). Svědčí o tom i fakt, že v ordinaci
praktického lékaře představují pacien-
ti s artrózou až tři čtvrtiny všech ne-
mocných s pohybovými obtížemi.
Prevalence onemocnění úzce koreluje
se zvyšujícím se věkem a u osob nad
70 let je postižen téměř každý. Zda-
leka však ne každý pacient s pozitiv-
ním rentgenologickým nálezem má kli-
nické obtíže, a nevyžaduje tak léčbu.

V naprosté většině případů se jednoznačnou příčinu osteoartrózy
nepodaří vystopovat. Jedná se tedy o tzv. primární osteoartrózu.
Naopak je-li příčina známá, označujeme osteoartrózu jako sekundární.
Primární osteoartróza bývá ponejvíce spojována s věkem. Úměrně
stárnutí se mění základní struktura chrupavčité tkáně a opakovaným
zatěžováním kloubu (zejm. klouby ruky, nohou, páteře, kolena –
gonartróza či kyčle – koxartróza může dojít až k vyvolání sterilně pro-
bíhající zánětlivé reakce, provázené typickými Celsovými známkami
zánětu. Zánětlivé cytokiny mohou navíc stimulovat osteoblasty, jejichž
proliferace dává vznik kostním výrůstkům, známým jako osteofyty (na
kloubech ruky se mohou objevit i deformity v podobě drobných uzlíků
(Heberdenovy uzly na distálním interfalangeálním či Buchardovy uzly
na proximálním interfalangeálním skloubení). Spolehlivě vyřešena
nebyla dosud otázka možné genetické provázanosti onemocnění.
Sekundární osteoartróza se obvykle vyskytuje současně s jinými
onemocněními či patologickými stavy, jako je obezita, úraz, chirurgický
výkon na kloubu, dna, diabetes či vrozené kloubní abnormity apod.

Léčba osteoartrózy
Léčba osteoartrózy je značně rozmanitá a komplexní. Obecně je

možné ji rozdělit na léčbu nefarmakologickou a farmakologickou.

Nefarmakologická léčba
V první řadě je třeba zmínit význam omezení takových tělesných

aktivit, které dále zatěžují chrupavčitou tkáň. Ve smyslu tzv. režimových
opatření se snažíme postižený kloub odlehčit, snížit tělesnou hmotnost
či doporučit chůzi s oporou (hůl, využití ortéz apod.). Ze sportovních
aktivit bývá nejčastěji doporučována jízda na kole či plavání, které
napomáhají posilování svalstva a zabraňují vzniku případných sva-
lových kontraktur. Z fyzikální léčby zmiňme elektroléčbu, magneto-
terapii, ultrazvuk, diatermii, laser apod. Nepochybně příznivý účinek má
i lázeňská léčba. Do nefarmakologické léčby neodmyslitelně patří i celá
paleta chirurgických výkonů (kloubní náhrady, osteotomie – odstranění
části kosti za účelem její repozice do fyziologického postavení, artrodézy
– chirurgické znehybnění velmi postiženého kloubu aj.), ke kterým se
však obvykle přistupuje až v pokročilejších stadiích onemocnění.

Farmakologická léčba
Z farmakologických přístupů se

ponejvíce uplatňuje paracetamol a ne-
steroidní antiflogistika (NSA), jako je
např. ibuprofen či diklofenak (lokální či
systémová aplikace). Hojně využívány
jsou též kortikosteroidy, chondropro-
tektiva; v menší míře pak např. kapsai-
cin. Chondroprotektiva (též SYSADOA
– SYmptomatic Slow-Acting Drugs for
OsteoArthritis) jsou látky, které – jak je
z názvu patrné – působí protektivně na
tkáň chrupavky. Zatímco např. v našich
podmínkách se s nimi můžeme setkat
ve formě doplňků stravy i jako s léčivy,
ve Spojených státech jsou k dispozici

de facto výhradně pouze jako nutraceutika. Obecně do této skupiny látek
bývá řazen glukosamin (sulfát či hydrochlorid), chondroitin sulfát,
diacerein, kyselina hyaluronová a ASU (nezmýdelnitelné složky z avokáda
a ze sóji). 

Oproti současně indikovaným však chondroprotektiva mají jednu
nevýhodu, kterou je, jak ostatně i z ná-zvu celé této skupiny vyplývá,
pomalý nástup účinku, jenž se dostavuje až po několika týdnech
pravidelného užívání. S oddáleným účinkem mnohdy klesá i adherence
pacientů k léčbě a výsledně pozorovaný terapeutický účinek může být
tímto do jisté míry zkreslený. Po ukončení podávání však jejich účinek
přetrvává nejméně po dobu následujících tří měsíců v případě perorální
cesty; je-li látka podána intraartikulárně, je zmiňována účinnost dokonce
až 6–9 měsíců. Současně je třeba zdůraznit, že dlouhodobější užívání NSA
je spojeno s rizikem celé řady nežádoucích účinků či potenciálních
lékových interakcí.

V souvislosti s preklinickou i klinickou účinností té či oné látky byla
publikována celá řada více u méně povzbudivých studií. Publikované
přehledy společnosti EULAR (European League Against Rheumatism)
zmiňují např. chondroitin sulfát jako látku vhodnou k podávání při osteo-
artróze kolenních kloubů (doporučení IA). V loňském roce byl chondroitin
sulfát navíc zařazen i mezi látky vhodné pro léčbu artrotických změň
drobných kloubů ruky.

Mnohdy opomíjeným tématem je otázka účinnosti MSM (methyl-
sulfonylmethan) jakožto nutraceutika často doporučovaného při one-
mocnění kloubů. Toto doporučení má patrně racionální podklad, neboť
MSM může dále potencovat účinek SYSADOA. Zcela recentně byla navíc
hodnocena účinnost kyseliny hyaluronové, která je stále více využívána
v celé řadě medicínských oborů. Setkat se tak s ní můžeme ve sto-
matologii (urychlení a podpora hojení drobných afekcí v dutině ústní),
oftalmologii (při nitroočních operacích), gynekologii (urychlené hojení
poranění čípku či zlepšení vlastností poševní sliznice u žen v menopauze),
rhinologii (nižší výskyt nežádoucích účinků při podání α-mimetik),
pneumologii (prozatím spíše experimentální léčba CHOPN) apod. V léčbě
osteoartrózy však byla dosud využívána výhradně ve formě léčivých
prostředků aplikovaných intraartrikulárně. Jistou novinkou je v tomto
směru možnost jejího podání ve formě doplňků stravy.
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Osteoartróza (též artróza – OA) je degenerativní
onemocnění kloubů neznámého původu. 
Průvodním znakem tohoto onemocnění 

je poškození či dokonce ztráta kloubní chrupavky,
sekundárně se pak objevují změny i v přilehlých

kostních epifýzách, kloubních vazech či v kloubním
pouzdru. Všechny tyto změny se v konečném

důsledku podílejí na snížené hybnosti postižených
kloubu a současně přispívají i k jejich více 

či méně vyjádřené bolestivosti.
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