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Chondroitinsulfát patří mezi tzv. chondro-

protektiva, léčiva užívaná k terapii osteoar-

trózy.  Výbor EULAR 2009 (European League 

Against Rheumatism) upozornil na zjištění, 

že chondroitinsulfát potlačuje expresi enzy-

mů metaloproteináz a zajišťuje tak ochranu 

chondrocytů proti apoptoticky působícímu 

interleukinu-1 beta (F. Rousset, 2009).  

V nové studii, publikované v časopise 

Osteoarthritis and Cartilage, autoři zjišťova-

li, jak účinný je chondroitinsulfát u pacientů 

s osteoartrózou, kteří jsou zároveň postiženi 

psoriázou. 

Osteoartróza (OA) je nejčastějším kloub-

ním onemocněním. Prevalence OA stoupá 

s věkem, změny typické pro OA nacházíme 

u téměř 70 % osob starších 65 let. Etiopa-

togeneze je pravděpodobně multifakto-

riální. Při OA dochází k destrukci kloubní 

chrupavky. Vlivem zvýšeného působení 

prozánětlivých cytokinů  jsou v chrupavce 

inhibovány anabolické děje, chrupavka není 

dostatečně obnovována, a zvýšenou činnos-

tí destruktivních enzymů (metaloproteináz) 

je destruována. V počátečních stadiích jsou 

destruktivní procesy kompenzovány zvýše-

nou tvorbou agrekanu s vyšším obsahem 

chondroitinsulfátu. Po vyčerpání tohoto 

kompenzačního mechanismu se destrukce 

chrupavky projeví bolestivostí a zánětem, 

který postihuje i okolní tkáně (kloubní pouz-

dro, subchondrální kost). Vzhledem k uve-

dené fyziologické roli chondroitinsulfátu 

pro zachování chrupavky je zevní dodávání 

této látky významným příspěvkem k potla-

čení destruktivních dějů v postižené chru-

pavce. Chondroitinsulfát se řadí do skupiny 

chondroprotektiv, označovaných také jako 

SYSADOA (symptomaticky pomalu působící 

léčiva pro osteoartrózu, symptomatic slow 

acting drugs of osteoarthritis).

Psoriáza (lupénka) je autoimunitní one-

mocnění kůže, při 

kterém jsou v ně-

kterých případech 

postiženy i klouby 

(psoriatická artri-

tida). U pacientů, 

zařazených do této 

studie, šlo však 

o dvě samostatná 

onemocnění – pso-

riázu s postižením 

kůže a souběžné 

( k o n k o m i t u j í c í ) 

degenerativní one-

mocnění kloubů 

– symptomatickou 

osteoartrózu kole-

ne. Do této rando-

mizované, dvojitě 

zaslepené, place-

bem kontrolované 

studie bylo zařaze-

no 129 pacientů, 

kteří byli randomi-

zováni na skupinu 

léčenou po dobu 

3 měsíců chondro-

itinsulfátem v dáv-

ce 800 mg denně 

a skupinu placeba. 

Primárně hodno-

cenými kritérii byla 

bolestivost postiže-

ného kolene (hodnocená Huskissonovou vi-

zuální analogovou škálou, VAS) a souběžně se 

hodnotila intenzita kožních projevů psoriázy 

pomocí indexu PASI (Psoriasis Area and Se-

verity Index). Zároveň byly hodnoceny ještě 

další parametry.

Výsledky ukázaly, že po 3 měsících podá-

vání chondroitinsulfátu se projevil pozitivní 

účinek na postižený kloub, což se projevovalo 

snížením bolestivosti i zvýšením pohyblivosti 

postiženého kolene (průměrné snížení VAS 

–26,9mm, placebo –14,23mm, rozdíl byl sta-

tisticky významný (p<0,01), chondroitinsulfát 

snižoval hodnotu algofunkčního Leques-

nova indexu (průměrné snížení ve skupině 

chondroitinsulfátu: -4,8, placebo: -3,3, rozdíl 

byl významný, p<0,05) a redukoval také po-

čet pacientů, kteří potřebovali pro potlačení 

bolesti postiženého kloubu přídatnou anal-

getickou léčbu (paracetamol) – ve skupině 

chondroitinsulfátu bylo takových pacientů 

o 21 % méně (43 % vs 64 %, rozdíl byl význam-

ný, p<0,05). 

Pokud jde o závažnost projevů psoriázy, 

chondroitinsulfát nejen projevy onemocnění 

nezhoršoval (index PASI se mezi skupinami ne-

lišil), ale dokonce např. u plantární lokalizace 

se ve skupině chondroitinsulfátu projevy ne-

moci v průměru významně zlepšily (p<0,05), 

navíc se v této skupině zlepšila signifi kantně 

i kvalita života. Chondroitinsulfát byl pacienty 

velmi dobře tolerován, závažnější nežádoucí 

účinky se nevyskytly. 

Tato studie potvrdila účinnost a bezpeč-

nost chondroitinsulfátu jako léčiva, které 

účinně zmírňuje příznaky osteoartrózy ko-

lene a navíc u pacientů s psoriázou zlepšuje 

i některé lokální kožní projevy. Použití chon-

droitinsulfátu je podle autorů studie nejen 

přínosem pro léčbu osteoartrózy, ale před-

stavuje benefi t u pacientů, kteří trpí zároveň 

i psoriázou, protože nesteroidní antirevmati-

ka (NSA), běžně užívaná k léčbě osteoartrózy, 

mohou u pacientů s psoriázou způsobit exa-

cerbaci kožních projevů lupénky. Navíc NSA 

se vyznačují nežádoucími gastrointestinál-

ními účinky. Chondroitinsulfát, který je bez-

pečný a dobře tolerovaný, je tedy pro terapii 

osteoartrózy i u těchto pacientů výhodnou 

léčebnou možností.
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