
Úvod

SYSADOA (chondroprotektiva) představují ve světle dlouhodobých
medicínských poznatků prověřený prostředek vhodný při degenerativním či
posttraumatickém poškození kloubů, který se jistě nesnaží konkurovat stávající
standardní doporučené léčbě, ale stává se zajímavým doplňkem a přináší z hlediska
dlouhodobé perspektivy zajímavý výsledek pro pacienta. S řadou z nich je proto
možné se setkat i ve stávajících terapeutických postupech. Přípravky s obsahem
chondroprotektiv jsou k dispozici v síti lékáren ve formě doplňků stravy. Některé
přípravky obsahující tyto látky byly dokonce registrovány jako léčivé přípravky.

Charakteristika

Přípravky Inovo obsahují v jedné tabletě tyto látky ve významných dávkách:
glukosamin sulfát 500 mg, chondroitin sulfát 200 mg, methylsulfonylmethan (MSM)
200 mg, kyselinu hyaluronovou 18 mg a kolagen typu II 60 mg. Obsažený kolagen je
již předem hydrolyticky upraven, což usnadní jeho absorpci z trávicí soustavy
a rychlejší a lepší vstřebatelnost. Ve společném balení přípravku Inovo 6 je navíc
obsažen i Comfort-G, obsahující patentovanou složku Univestin UP446. 

Klinické studie

Podrobný výčet všech dosud publikovaných relevantních preklinických či
klinických studií s chondroprotektivy by nepochybně v dnešní době vydal na celou
knihu. Omezme se proto na nejnovější a nejdůležitější poznatky ve vztahu
k přípravkům Inovo.

V literatuře je nejčastěji diskutován glukosamin společně s chondroitin sulfá-
tem.1 Příznivý účinek jejich společného podávání je již znám. Účinnost chondroitin
sulfátu při osteoartróze kolenního kloubu je navíc podložena celou řadou
randomizovaných klinických studií, jejichž výsledky veskrze svědčí pro jeho
pozitivní vliv na bolestivost či funkčnost kloubů. Výhodou chondroitin sulfátu
a potažmo i celé skupiny chondroprotektiv je vynikající bezpečnostní profil.2

Krátce před publikací poslední metaanalýzy (Reichenbach a spol.3) byly
k dispozici dvě rozsáhlé práce, které se k účinnosti chondroitinu vyjadřovaly vesměs
pozitivně – střední až výrazná úleva od bolesti postižených kloubů. Reichenbachova
analýza se snažila k celé problematice přistoupit více kriticky. Reanalyzováno tak
bylo celkem 20 studií (n = 3 846), a to rovněž zejména s ohledem na bolestivost
u nemocných s osteoartrózou kyčlí či kolen. I navzdory heterogenitě je zde
poukazováno na zmírnění intenzity bolesti působením účinné látky.2

Methylsulfonylmetan je sirná sloučenina s výrazným antioxidačním účinkem,
jejíž klinická účinnost byla nedávno prokázána ve dvojitě zaslepené, placebem
kontrolované, randomizované studii s 50 pacienty trpícími artrózou kolena. Ti po
dobu 12 týdnů užívali placebo nebo MSM v dávkách 3 g 2x denně a hodnocení
probíhalo pomocí indexu WOMAC (Western Ontario and MacMaster Universities)
a dále prostřednictvím SF-36 (dotazník, ve kterém pacient hodnotí subjektivně
vnímanou kvalitu svého života). V porovnání s placebem vedlo pravidelné
podávání MSM k významnému poklesu indexu WOMAC a zároveň pacienti
pociťovali výrazné zlepšení tělesné zdatnosti (p < 0,05); nebyly však pozorovány
žádné změny s ohledem na kloubní ztuhlost. Podobné zlepšení bylo patrné i při
hodnocení SF-36 (p < 0,05), a to bez výskytu závažnějších nežádoucích účinků.4

Nedávná randomizovaná dvojitě zaslepená studie s perorálně podávaným
hyaluronátem zaměřená na snížení bolestivosti postižených kloubů ukázala, že
bolestivost postižených kloubů se v obou skupinách, tj. i v placebové, zmírnila.
V porovnání se stavem před léčbou však došlo nejen k výraznému zmírnění bolesti,
ale též ke zmírnění ztuhlosti a ke zlepšení pohyblivosti kloubů. Ačkoliv mezi oběma
skupinami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl, výraznějšího účinku bylo
dosaženo v aktivně léčené skupině nemocných. Toto pozorování korelovalo
i s pozorovanou lepší kvalitou života u nemocných léčených kyselinou hyalu-
ronovou.5

V recentně publikované studii byla u přípravku Comfort-G zjištěna nižší
enzymatická aktivita, a to jak cyklooxygenázy 2, tak i 5-lipoxygenázy, tedy enzymů
nezbytných pro tvorbu prozánětlivě působících prostaglandinů a leukotrienů,
přímo uvnitř kloubů; intenzita probíhajícího zánětu se tak výrazně utlumí. Navíc je
zmiňován jeho velmi důležitý účinek antioxidační, který lze přičíst na vrub
především v něm obsaženým bioflavonoidům.6

Použití

Při zvýšené chronické fyzické zátěži nebo degenerativních změnách chrupavky
(sportovci, osoby s nadváhou/obezitou, vrozené choroby apod.). Přípravek Inovo 6 je
určen zejména k rychlé úlevě při zánětlivém postižení kloubů či svalů a k rychlé
regeneraci po úrazech či sportovních zraněních.

Nežádoucí účinky

Přípravek bývá obvykle velmi dobře snášen. V souvislosti s jeho užíváním nebyly
pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky. 

Dávkování a způsob podání

Inovo 5: Přípravek se užívá 3x denně 1 tableta. 
Inovo 6: Přípravek je podáván v dávce 3x denně 1 tableta a navíc po dobu

prvních 5 dnů 2x denně 1 kapsle přípravku Comfort-G.
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Poznámka: Statut přípravku:  doplněk stravy.
Profil byl zpracován kolektivem autorů vedeným PharmDr. Vladimírem Véghem, s využitím odborné literatury.
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