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Kolagen (COL) je strukturní proteinový biopolymer s nejvyšším zastoupením v živočišných pojivových tkáních. U člověka představuje 25-30 %
všech proteinů (Schmidt & Burkhardt, 2001) a 6 % celkové hmoty (Wu,
2011). Tento fibroprotein, který propůjčuje mikroskopickým a makroskopickým anatomickým strukturám velkou mechanickou odolnost (v
tahu), nestlačitelnost a tažnost, se vyskytuje především v kůži a podkoží,
šlachách, vazech, kloubních pouzdrech, chrupavce a kostech. V příčně pruhovaných svalech je COL hlavní složkou endomysia (Light & Champion,
1984), vazivové vrstvě svaloviny pokrývající každé svalové vlákno a tvořené především COL I a COL II (Fratzl, 2008; Saladin 2012). Kromě strukturace,
podpory a stabilizace somatických struktur (scaffold) má (což je málo známo) také antioxidační funkci, jak prokazují studie in vitro. Když přidáme
COL buňkám v kultuře, zvýší se aktivita antioxidačních enzymů, jako je
superoxid dismutáza (SOD), kataláza (CAT) nebo glutathion peroxidáza
(GSH-Px) (Song et al., 2017); působí tak jako prevence poškození buněčných membrán reaktivními sloučeninami kyslíku ROS (Alemán et al., 2011;
Nakchum et al., 2016).
Samotný COL I tvoří zhruba 90 % veškerého COL obratlovců. V současnosti známe 29 typů COL (Söderhäll et al., 2007) podle různého složení,
produktů fibroblastů, mezenchymálních, epiteliálních, endoteliálních
buněk, chondroblastů, osteoblastů a odontoblastů (Hand & Ten Cate,
2006; Gartner & Hiatt, 2007; Shoulders & Raines, 2009). K syntéze zralého
COL je nutných sedm intra- a extracelulárních fází, od prekolagenu (2
fáze) k prokolagenu (3 fáze), tropokolagenu (1 fáze) a kolagenu stricto
sensu (1 fáze). Tento komplexní a složitý řetězec procesů optimalizovaný
v průběhu miliónu let evolučního vývoje, může být přerušený či narušený a vést u člověka k vážným genetickým onemocněním, jako je Ehlers-Danlosův syndrom (anomální uložení a vzdálenost mezi vlákny COL),
Marfanův syndrom (anomální produkce fibrilinu 1), Alportův syndrom
(defekt syntézy COL I a IV), osteogenesis imperfekta (defekt syntézy COL
I), autoimunitním chorobám, jako je např. LES, systemická skleróza, a
získaným nemocem, jako jsou kurděje. Mnoho námořníků v minulosti
na svých transoceánských cestách zaplatilo svým životem nedostatek
vitaminu C (kyselina askorbová) v potravě, který je nezbytný pro syntézu
(prostřednictvím lysinu) hydroxylysinu: jejich tropokolagen nebyl schopný spojovat se do vláken.
Jako všechny archaické, primitivní molekuly, i COL se vyvinul na kauzálním základě. Jeho podoba pravotočivé trojšroubovice (jednotlivé nekoaxiální levotočivé řetězce-šroubovice se vzájemně splétají díky slabým
chemickým silám) (Ramachandran, 1995 in Bhattacharjee, 2005), jeho
strukturní jednoduchost (opakované triplety pouhých pěti různě umístěných aminokyselin), jeho biochemická neměnnost (struktura COL je u
obratlovců víceméně neměnná) a jeho strukturní a funkční inteligence
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Obr. 1: Vzájemná poloha a uložení zralých kolagenových vláken
(ME). Vložená fotografie: zvětšení TEM 150.000x některých kolagenových vláken, na nichž pozorujeme charakteristické střídání světlých a tmavých úseků způsobené posunutím jedné čtvrtiny spodní
fibrily vůči horní fibrile; po čtyřech následujících posunech je pátá
fibrila srovnaná s první.
U člověka se tato kompaktní struktura začíná od šestého desetiletí
života narušovat a zhoršuje se kvalita vláken.
jsou garanty dokonalé funkčnosti; netvoří pouze šlachy, kosti apod., ale
fylogenetickým právem vstupuje také do složení extra- a intracelulární
matrix a cytoskeletu (Tomasek et al., 1982; Qin et al., 2018). Příroda miluje
schémata a moduly a opakuje je kdykoli může tam, kde se osvědčují.
Syntetické glukokortikoidy, především fluorované, sice zajišťují vysokou protizánětlivou aktivitu, brzdí však syntézu COL in vivo a v buněčných kulturách (Cutroneo et al., 1981). Je paradoxní, že třída léků
nejčastěji předepisovaných při kolagenopatiích ve skutečnosti oslabuje
syntézu COL de novo. Snižuje tak svou účinnost v čase a vytváří začarovaný terapeutický kruh, který je stále obtížnější zvládnout.
• U člověka dochází k vrcholu syntézy kolagenu mezi 40 a 60 lety (kolagenní plateau) (in Heine, 2009)(Obr. 1). Od šestého desetiletí života
nastává rychlé snížení syntézy kolagenu, ale také elastinu a proteoglykanů (mezi 60 a 80 lety dochází ke snížení celkového množství kolagenu). Toto snížení syntézy je kontrolováno časově závislými geny s
pozdní expresí kódujícími kolagenázy (matrixové metaloproteinázy =
MMPs – peptidázy označované také jako matrixin), které mají převahu
nad TIMPs (tkáňovými inhibitory metaloproteináz), glykoproteinovými inhibitory MMPs (Brew et al., 2000)(Obr. 2). TIMPs jsou přirozené
inhibitory MMPs a disintegrin-metaloproteináz (Brew & Nagase, 2010),
mají antiapoptickou funkci a jsou kódovány geny lokalizovanými na
chromosomu X. V tom pravděpodobně spočívá důvod delší délky ži-

Le catene proteiche costituenti il COL sono massive e difficili
da “creare” in laboratorio: ad oggi non è stato possibile sinteTHERAPEUTICS
tizzarle a motivo delle modificazioni post-traslazionali (Tanrikulu et al., 2016), per problemi di simmetria (Schmitt et al.,
2009) e di stabilità (Fields, 2010). Il COL ad uso terapeutico
deve essere estratto necessariamente da tessuti animali.
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• Ze střev se jednotlivé aminokyseliny a di- a tripeptidy vstřebávají a
transportují do jater a zde se využívají jako takové, nebo se podílejí
na de novo syntéze proteinů či, pokud je jich příliš, přeměňují na
tuky nebo užívají pro energetické účely (glukoneogeneze) (Kumar
& Gill, 2018).
• Prolin a glycin nepředstavují „esenciální“ aminokyseliny, mohou tedy
být syntetizovány organismem. Nejsou to ani „vzácné“ aminokyseliny,
neboť se běžně vyskytují ve snadno dostupných potravinách:
• prolin v sýrech/mléčných výrobcích, hovězím, vepřovém a kuřecím
masu, rybách/plodech moře, luštěninách, obilninách, mouce, těstovinách, sušeném ovoci;
• glycin v rybách/mořských plodech, vepřovém masu, zelenině apod.
• Lysin je esenciální aminokyselina, je však snadno dostupná v hovězím masu, některých rybách (treska, sardinky), drůbeži, sýrech/ mléčných produktech, vejcích, luštěninách.
Časově závislý fyziologický deficit neosyntézy kolagenu není způsobený nedostatkem aminokyselin, které jsou jeho součástí, ale progresivním „umlčováním“ některých genů kódujících TIMPs, k němuž začíná docházet zhruba od 60 let věku. Základních látek není nedostatek, problém
je na straně genů anabolické kontroly remodelace COL.

Hypermobilita kloubů
Benigní (či běžná) hypermobilita kloubů (HK) (Grahame et al., 1992;
Bird 1993) je způsobena větší roztažitelností pojivové tkáně, která se nachází v horní části Gaussovy distribuce normálního rozsahu pohyblivosti kloubu s ohledem na věk, pohlaví, etnický původ, jež klesá s věkem
(Silverman et al., 1970). Epidemiologické studie prokázaly, že se HK v
závislosti na zvolených kritériích vyskytuje u 25 % všech jedinců bílé populace (Al-Rawi et al., 1985; Birrell et al., 1994). U mnoha dětí a dospělých
s laxností vazů (Biro et al., 1983; Bridges et al., 1992) se v průběhu času
kvůli částečným změnám – i nevelkým – ve struktuře fibrilinu, který hraje
důležitou roli v agregaci elastických vláken, objevuje artralgie a artróza
(Bridges et al., 2012).
HB se projevuje především v oblasti proximálních a distálních interfalangeálních, metakarpo-falangeálních a tibiotarzálních kloubů (Grahame & Jenkins, 1972) a páteře (vyhřezlé disky, spondylolistéza).
Také s postupem věku dochází ve veškerém COL, jenž
tvoří periartikulární (vazy, šlachy, pouzdra, svaly) a intraartikulární (vazy ve velkých kloubech) struktury, k důležitým
kvalitativním a kvantitativním změnám, díky kterým jsou
kloubní jamky a hlavice pohyblivější a nejsou pevně udržovány in situ.
Hypermobilita kloubů vede k anomální pozici kloubních částí s následným zánětem – nejdříve – a degenerací – posléze – kloubní chrupavky,
což jsou první kroky na cestě k následné artrotické degeneraci. Souhrnně řečeno, špatná pozice kloubní jamky a hlavice kloubu, odporující
jeho fyziologické biomechanice, způsobuje opotřebení, bolest, a obtíže
při pohybu. Existují velmi silné důkazy, že HK je důležitým patogenetickým faktorem artrózy (Grahame, 1989; Grahame et al., 1992; Jonsson et
al., 1996), neboť vede k nadměrnému mechanickému zatížení z důvodu
poruchy normálního „zarovnání“ kostních hlavic v klubu, neboť kloubní
pouzdro, periartikulární a extraartikulární vazy jsou uvolněné. Jedná se
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o důležitý fakt, který je třeba důkladně zvážit. Tímto faktem se již autor
tohoto pojednání zabýval (Milani, 2013); odkazuji na tento článek pro
detailnější informace.
Léčiva ze skupin NSA a DMARD, ať už je chápeme jakkoli, mohou být
účinné ve snaze o zlepšení bolestivých symptomů, nijak však nezlepší uvolněnost kloubů, vzájemné postavení jejich částí a jejich stabilitu.
Když se omezíme na předpis léků na symptomy, aniž bychom vzali v
úvahu kauzální původ nějakého onemocnění, připravíme léčbu o jednu
z podstatných složek a nedosáhneme žádných stabilních výsledků.

MD kolagenové přípravky Guna
Od představení a zavedení injektivní terapie do kloubů, v okolí kloubů a do měkkých tkání prostřednictvím Guna Collagen Medical Devices
(tzv. MD přípravky) (Milani, 2010) bylo o terapeutickém účinku těchto
prostředků na celou řadu onemocnění, k jejichž léčbě jsou určeny – především osteo-artro-myofasciálního aparátu, provedeno 28 kvalitních
klinických studií, publikovaných i v mezinárodních indexovaných peer
review časopisech s vysokým impakt faktorem (BMC Musculoskeletal
Disorders, Pain Research and Management, Current Medical Chemistry)
(Tab. 1). Ve více než polovině těchto publikací (16 z 28) (Tab. 4) autoři
používali kombinaci dvou či více MD přípravků (např. v léčbě chronické
bolesti bederní páteře: Pavelka et al., 2012, 2018).
V následujícím textu se budeme analyticky věnovat hlavním charakteristikám dvou důležitých a v nedávné době publikovaných
vědeckých studiích; první z nich je klinická, druhá náleží do oblasti
základního výzkumu (preklinická). Obě dvě se zaměřují na terapeutické a biologické vlastnosti dvou MD přípravků: MD-Muscle a
MD-Tissue.
Nitecka-Buchta A., Walczynska-Dragon K., Batko-Kapustecka J., Wieckiewicz M.
Comparison between collagen and lidocaine intramuscular
injections in terms of their efficiency in decreasing myofascial pain within masseter muscles: a randomized, single-blind controlled trial (Srovnání účinnosti snižování myofasciální
bolesti musculi masseteri intramuskulárními injekcemi kolagenu a
lidokainu: randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie).
• Pain Research and Management, Volume 2018, Article ID 8261090.
10 stran.
• Datum publikace: 3. 6. 2018.

Autoři:
• Nitecka-Buchta A., Walczynska-Dragon K., Batko-Kapustecka J.: Oddělení
temporomandibulárních poruch, Jednotka SMDZ Zabrze – Lékařská fakulta Slezské univerzity v Katovicích, Polsko.
• Wieckiewitz, M.: Oddělení experimentální stomatologie, Stomatologická
fakulta – Vratislavská univerzita, Polsko.

1) Úvod
Syndrom myofasciální bolesti je charakterizován trigger pointy, tvrdými,
lokalizovanými a při středně silném stisknutí prsty bolestivými uzlíky. Ana-
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lo studio 50 pazienti che presentavano dolore miofasciale

D
C

B
A
Obr. 3: Musculus masseter – Trigger Points (TPs). TPs žvýkacího
svalu
Milani L.,
2019
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4-2 EMG
Průměrné snížení napětí naměřené v 7. a 14. den bylo (Obr. 5, Tab. 4):
• Skupina I – MD-Muscle = -32.9 µV (-59.2 %).
• Z 56.6 µV (baseline) na 32.6 µV (7. den) a 23.7 µV (14. den).
• Skupina II – Lidokain 2 % = -23.5 µV (-39.3 %).
• Z 59.9 µV (baseline) na 42.4 µV (7. den) a 36.4 µV (14. den).
• Skupina III – Fyziologický roztok = -8.9 µV (-14 %).
• Z 64.1 µV (baseline) na 60.2 µV (7. den) a 55.2 µV (14. den).
Poznámky autora
A) Hodnoty µV představují průměrnou hodnotu ze tří měření;
B) % rozdíly mezi hodnotami
ve BIOLOGICA
Skupině I APRILE
a II zrcadlí
rozdíly
LA EMGs
MEDICINA
- GIUGNO
2019
mezi hodnotami VAS v týchž skupinách (srov. výše);
C) Ve studii se uvádějí také hodnoty EMGs téhož svalu na asymptomatické straně u 40 pacientů [data shrnutá v Tab. 3].
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2

Zhruba třicet minut po injekci MD-Muscle do trigger pointu/ů ve
žvýkacím svalu/ech, udávali pacienti pocit mírné bolesti při otevírání úst,
mírný pocit lokálního otoku a mírné ztuhlosti lokálních svalů. Asi po hoLA MEDICINA BIOLOGICA APRILE - GIUGNO 2019
dině všechny tyto symptomy odezněly. U 9 pacientů ze 43 (21 %) se po
injekci objevily drobné hematomy v místě/místech vpichu jehly. Všechny tyto projevy byly pouze dočasné a zcela reverzibilní. Během studia se
neprojevily žádné vážné vedlejší účinky.

FIG.
5
III během
studie (dny 0, 7 a 14).

10

14

5) Vedlejší účinky

(μV)

inu a fyziologického roztoku 7. i 14. den, protože analgetický účinek
lidokainu se vytratí do tří hodin od provedení injekce. 14. den je rozdíl
dle VAS -2.3 pro lidokain a -1.63 pro fyziologický roztok.
C) Nemělo by nás také překvapovat, že fyziologický roztok má mírný
analgetický účinek, pokud je injekčně vstříknutý do myofasciálního
trigger pointu: analgetický účinek není v tomto případě spojený s fyziologickým roztokem samotným, ale s mechanickým účinkem a stimulací nervových vláken Aδ a c, které jsou důsledkem vpíchnutí jehly
do trigger pointu (Milani, 2003, 2004).
D) MD-Muscle je oproti lidokainu 2 % dvojnásobně účinný (-53.75 %
versus -25.0 %).
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64.1
Baseline
32.6
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TAB. 3
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Změny EMGs

Změny EMGs v procentech
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Gruppo- I32.9 Gruppo
II
- 39.3 %
(μV) - 59.2 %
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34.3
Visita 1° follow-up
34
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− 0.1
−1
+ 0.9
6) Diskuse
Percentuali variazioni EMGs
− 0.3 %
− 2.5 %
+ 2.6 %

Injekce přípravku MD-Muscle, lidokainu a fyziologického roztoku do triTAB. 4
gger pointu/ů m. masseter ke zmírnění myofasciální bolesti tohoto svalu
EMGs − Variazioni dei valori medi nei Gruppi I, II e III dopo 14 giorni.
mělo u každé ze tří skupin odlišné výsledky. Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve Skupině I – MD-Muscle: nejlepší výsledky měřené zmírněním bolesti
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-53.75%) e riduzione dei valori EMGs (-32.9 μV = -59.2%).

Závěr autorů
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“Lo
halidokainu.
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Randelli F., Menon A., Giai Via A., Mazzoleni M., Sciancalepore F., Brioschi M., Gagliano N.
Effects of a collagen-based compound on morpho-functional
properties of cultured human tenocytes (Účinky na kolagenu založené kombinaci na morfo-funkční vlastnosti lidských tenocytů v kultuře).
- Cells, 2018, 7, 246; doi: 10.3390/cells7120246. 14 stran.
Datum publikace: 6. 12. 2018.

podporu (scaffold) kolagenních vláken. Mezi vlákny kolagenu je možné
pozorovat buňky – tenocyty (fibroblasty s trojúhelníkovou či častěji
protaženou a rozeklanou morfologií), promotory syntézy matrix a pre-prokolagenu (Obr. 6).
Kolagen je nejdříve zformován do podoby tropokolagenu, který se
váže do vlákének, vláken a svazků vláken I., II., a III. řádu, a nakonec vytváří šlachy. Kolagen se syntetizuje v tenocytech, sestavuje mimo ně a stává
se tak dostupným pro tkáně.

Autoři:
• Randelli F., Giai Via A., Mazzoleni M., Brioschi M.: Centrum chirurgie
kyčle a traumatologie – I.R.C.C.S Policlinico San Donato (San Donato
Milanese, Milán);
• Menon A., Sciancalepore F.: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro
Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, 1. ortopedická klinika, Milán;
• Gagliano N.: Oddělení biomedicínských věd – Università degli Studi
di Milano, Milán.
Studie byla představena na:
XXIX. Cogresso Nazionale A.M.I.O.T. Boloňa, 30. 6. 2018;
72. Congresso della Società Italiana di Anatomia a Istologia, Parma,
20.-22. 9. 2018;
• Světovém kongresu International Society for Hip Arthroscopy (ISHA),
Melbourne, Austrálie, 4.-6. 10. 2018.
•
•

1) Úvod
Tkáně náležící do osteo-artro-myofasciálního aparátu, zvláště měkké
tkáně a z nich především kloubní pouzdra, vazy a šlachy, se v průběhu
života funkčně přetěžují, dochází k jejich zranění a stárnou → zánět →
bolest → degenerativní vývoj a následující funkční změny.

2) Metabolismus kolagenu
Pro fyziologickou obměnu kolagenu je nezbytné, aby jeho odbourávání matrixovými metaloproteinázami (MMPs) bylo regulováno
tkáňovými inhibitory metaloproteináz (TIMs = Tissue Inhibitors of Metalloproteinases) (srov. také výše v tomto článku). Tato fyziologická homeostatická regulace umožňuje organismu efektivní získávání nového
kolagenu: biosyntéza musí mírně převažovat nad biodegradací. Když
působení MMPs převažuje účinek TIMPs, jak k tomu fyziologicky dochází
zhruba od 60 let věku, začíná vznikat patologický obraz tkáňové degradace. MMPs jsou kontrolované prozánětlivými cytokiny a ROS (Reactive
Oxygen Species = reaktivní formy kyslíku), TIMPs jsou regulovány protizánětlivými cytokiny (Obr. 2). Fyziologická „rovnováha“ lymfocytů Th1/
Th2 (prostřednictvím těmito buňkami produkovaných cytosinů) reguluje syntézu a degradaci kolagenu.

3) Šlachy – histologie
Komponenty tvořící šlachy jsou především
1) Vlákna kolagenu I; 2) extracelulární matrix, bohatá na glykosaminoglykany (GAGs) a proteoglykany (PGs). Zvláštní struktura kolagenu poskytuje šlachám tažnou sílu, zatímco extracelulární matrix představuje

více na edukafarm.cz

Obr. 6: Fibroblast a kolagenová vlákna (zeleně).
V závislosti na anatomické struktuře, jejíž součástí se vlákna nově utvořeného kolagenu stanou, se tato vlákna mohou poskládat bez nějakého zjevného
řádu, jako v extracelulární matrix, nebo jsou precizně uspořádaná, jako ve
svalech, šlachách a vazech.
V kloubních pouzdrech mají vlákna kolagenu tendenci uspořádávat se do
tvaru „sítě“ a posilovat a stabilizovat tak klouby.

4) Cíle studie
In vitro zhodnocení účinku MD-Tissue na lidské tenocyty umožňující
pochopení molekulárních mechanismů působení tohoto zdravotnického prostředku a tím tedy toho, jak by mohl působit na homeostázu a
uzdravování šlach.

5) Sledovaný typ buněk
Diferencované buněčné kultury lidských tenocytů získané biopsií z
fragmentů zdravých šlach malého hýžďového svalu osmi pacientů –
dobrovolníků (4 muži, 4 ženy; věk 64,8 +/- 7,2 let), kteří podstoupili chirurgický zákrok náhrady kyčelního kloubu.
Tenocyty byly kultivovány:
A) na destičkách pokrytých tenkou vrstvou MD-Tissue (coating),
nebo
B) na destičkách, které neobsahovaly MD-Tissue [non-coating
kontrola) (NC)].

6) Sledované parametry
6-1 Buněčná proliferace (Obr. 7)
Tenocyty kultivované na MD-Tissue se množí (počet tenocytů/24 h)
do 72. hodiny od kultivace: tenocyty + MD-Tissue = ze 100 na 200 (+
100 %); tenocyty bez MD-Tissue = ze 100 na 150 (+ 50 %).
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6-3 Analisi proteica - Slot Blot neosintesi di Collagene tipo I
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FIG. 8

Livelli di mRNA per Lisin-Idrossilasi 2 (LH2b) in tenociti no coating (NC) e in tenociti
mediante PCR real-time. N.d.a.: PCR - Polymerase Chain Reaction.
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Obr. 9: Reprezentativní Slot Blot kolagenu typu I (COL I) (A) v půdní kultuře no
coating tenocytů (NC) a tenocytů v kultuře s MD-Tissue.
Obr. 7: Křivky růstu tenocytů kultivovaných bez nátěru MD-Tissue (bez nátěru = no
coating (NC) o su MD-Tissue.
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14
Slot Blot rappresentativa per collagene tipo I (COL I) (A) in terreno di coltura cellulare di tenociti coltivati no

6-2 Genová exprese – PCR v reálném čase + lysyl-hydroxyláza
13 6-4 Nárůst hladiny TIMPs – tkáňových inhibitorů matrixových
(Obr. 8)
Hladiny messenger RNA (mRNA) pro lysyl-hydroxylázu (LH2b) pří- metaloproteináz (Obr. 10) a změny hladiny MMP (obr. 11)
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pravek MD-Tissue nijak neovlivnil v žádném sledovaném časovém
Jedním z mechanismů účinku MD přípravků spočívá ve zvýšení hladibodě (24, 48, 72 h).
ny TIMP-1, enzymu, který inhibuje degradaci kolagenu enzymem MMP1, nespočívá tedy v přímé inhibici degradačního enzymu MMP-1 (Obr.
11). Nárůst hladiny TIMP-1 umožňuje kontrolovat
MMP-1 a MMP-2 a nutí
LH2b mRNA
LA MEDICINA BIOLOGICA APRILE - GIUGNO 2019
je působit fyziologickým způsobem a tím brání tomu, aby jejich zvýšená
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Obr. 8: Hladiny mRNA pro lysyl-hydroxylázu 2 (LH2b) v no coating tenocytech
(NC) a v MD-Tissue tenocytech hodnocené prostřednictvím PCR v reálném
Livelli di mRNA per Lisin-Idrossilasi 2 (LH2b) in tenociti no coating (NC) e in tenociti MD-Tissue valutati
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6-3 Analýza proteinů – Slot Blot pro neosyntézu kolagenu
Buněčný supranatant A)
typu I (Obr. 9)
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Obr. 10: Grafy zobrazující genovou expresi TIMP-1 po normalizaci hladiny
mRNA podle GAPDH.
Získaná data pro 8 vzorků jsou vyjádřena jako průměr +/- DS. X = průměr.
X = průměr.
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Závěry autorů
„Zvažujeme-li je globálně, tyto poznatky ukazují, že MD-Tissue působí jako mechanická podpora, jež dokáže indukovat anabolický fenotyp v tenocytech a tím podporovat
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fyziologický roztok, Nitecka-Buchta et al., 2018 ho zcela pochopitelně
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MD-Tissue tenocytů.
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Grafy zobrazují hladiny MMP-1 (C) a aktivitu MMP-2 (D) po denzitometrické
follow-up).
analýze imunoreaktivních a lytických pásem. Data získaná z 8 vzorků jsou
Vzhledem k velkému množství klinických studií účinnosti MD přívyjádřena v procentech (%) denzitometrických jednotek versus NC, +/- DS.
pravků chyběl pouze věrohodný důkaz molekulárních mechanismů
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vati su MD-Tissue a 0 e 24 h dopo la scarificazione. Ingrandimento originale: 10x.
4) mají vysokou míru compliance ze strany pacientů i lékařů.
skupiny
(NC)
a tenocyty
kultivovanými
s MD-Tissue
0 a come
24 hodin
po skarifikaci.
(B)
Grafici che
mostrano
l’area di
rimarginazione della
ferita, espressa
percentuale
(%) a 0 h, in tenociti
72 h

Denzitometrické jednotky x 103

48 h

Plocha poranění (%)

Denzitometrické jednotky x 103

24 h

Původní zvětšení: 10x.

coltivati in entrambe le condizioni sperimentali 24 h dopo il prelievo. * p <0,005 vs NC. X = media.

(B) Grafy zobrazující plochu zranění vyjádřenou v procentech (%) v 0 h, u tenocytů kultivovaných v obou experimentálních podmínkách 24 h po odebrání. *
razione con MD-Tissue dei tendini lesionati (overuse, patop<0.005 vs NC. X = průměr.

rimentali sono cruciali:
DUCE la proliferazione dei tenociti e la neoon effetto di risanamento e di recupero bioportante azione bio-scaffold.

TIMPs - Inibitori Tissutali delle Metalloproe (FIG. 10)
ismi d’azione dei Collagen MDs consiste
del TIMP-1, l’enzima inibitore della degraI operata dalla MMP-1 e non nell’inibizione
P-1, enzima di degradazione (FIG. 11).
TIMP-1 permette di controllare la MMP-1 e
dole operare in modo fisiologico, ed impehe il loro eccesso inneschi fenomeni di col-

logie di diversa eziologia, ageing).

– MD-Tissue colma – così – un grosso vuoto terapeutico
poiché – ad oggi – non esiste nulla in grado di “fare” cosa
MD-Tissue “fa”.
L’azione delle cellule staminali e del PRP (Platelet-Rich Plasma) si avvicina all’azione di MD-Tissue; queste – tuttavia –
presentano risultati non univoci e costi elevati (o molto elevati), oltre a complicanze operative.

více na edukafarm.cz

Conclusioni degli Autori
“Considerate globalmente, queste evidenze suggeriscono
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TAB. 4 – MD KOLAGENOVÉ PŘÍPRAVKY GUNA
Publikované články – Chronologické pořadí

Onemocnění

Bolesti pohybového
aparátu

Patelofemorální
chondropatie

Stárnutí pokožky
obličeje

Lumbalgie

Název / Autor/autoři / Publikace
Un nuovo e raffinato trattamento iniettivo delle patologie algiche dell’Apparato locomotore.
− Le proprietà bio-scaffold del collag ene e suo utilizzo clinico.
Milani L.
− La Med. Biol., 2010/3; 3-15.
Přeloženo do angličtiny
A new and refined injectable treatment for musculoskeletal disorders.
− Bioscaffold proprieties of collagen and its clinical use .
− Physiological Regulating Medicine, 1/2010; 3-15.
Patello-femoral chondropathy treated with MD-Knee + Zeel® T trasmitted with O2 vs Nimesulide + chondroitin sulphate.
Posabella G.
− Physiological Regulating Medicine, 2011; 3-10.

Popis všech Guna
Collagen MDs.

MD-Knee

Italský překlad
Terapia della condropatia femoro-rotulea con MD-Knee + Zeel® T veicolati con propulsione di
O2 vs Nimesulide + condroitinsolfato.
− La Med. Biol., 2011/3; 3-11.
Face revitalization − Biolifting with MD-Tissue.
Falconi Klein E.
− Physiological Regulating Medicine, 2012; 15-20.
MD-Lumbar, MD-Muscle and MD-Neural in the treatment of low back pain.
Pavelka K., Svobodová R., Jarošová H.
− Physiological Regulating Medicine, 2012; 3-6.
Italský překlad
MD-Lumbar, MD-Muscle and MD-Neural nella terapia locale del dolore lombare.
− La Med. Biol., 2012/4; 13-17.

MD-Tissue

MD-Lumbar
MD-Muscle
MD-Neural

Gonartróza

Efficiency of collagen injections of Guna MD in patients with gonarthrosis, assessed clinically
and by ultrasounds.
Nesterova R., Rashkov R., Reshkova V., Kapandjieva N.
− Physiological Regulating Medicine, 2012; 37-39.

MD-Knee
MD-Matrix

Bolest páteře

Effectiveness of integrated medicine in the control of pain in vertebral disorders:
Observational Study.
Zocco R., Criscuolo S., Lorenzetti N., Senesi M.
− Physiological Regulating Medicine, 2012; 41.

MD-Lumbar

Břišní tuková tkáň

Acumesotherapy with Guna-Matrix in patients with localized abdominal adiposity.
Elenkova S., Pozharashka J.
− Physiological Regulating Medicine, 2012; 43.

MD-Matrix

Gonartróza

Application and assessment of efficacy of collagen injections Guna MDs in gonarthrosis.
Boshnakov D.
− Physiological Regulating Medicine, 2013; 29-30.

MD-Knee
MD-Muscle

Artho-revmatické
bolesti

I Collagen Medical Devices nel trattamento locale delle artro-reumopatie algiche.
− Rassegna degli studi clinici e clinical assessment 2010-2012.
Milani L.
− La Med. Biol., 2013/2; 3-18.

Odpovídající MDs

Koxartróza

Intra-articular administration of MD-Hip in 7 patients affected by hip osteoarthritis
unresponsive to viscosupplementation. Six-month multicenter trial.
Migliore A., Massafra U., Bizzi E., Vacca F., Tormenta S.
− Physiological Regulating Medicine, 2013; 31.
Italský překlad
Somministrazione intra-articolare di MD-Hip in 7 pazienti con osteoartrosi dell’anca non
responsivi alla viscosupplementazione. - Studio multicentrico della durata di 6 mesi.
− La Med. Biol., 2013/2; 13.
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Onemocnění

Koxartróza

Název / Autor/autoři / Publikace
Efficacy of injections MD-Hip and MD-Matrix in the treatment of coxarthrosis.
− Clinical and ultrasonographic evaluation.
Tivchev P.
− Physiological Regulating Medicine, 2013; 31-32.
Italský překlad
Efficacia delle iniezioni di MD-Hip e MD-Matrix nel trattamento della coxartrosi.
− Valutazione clinica ed ecografica.
− La Med. Biol., 2013/2; 13-14.

Koxartróza

Il ruolo del Medical Device-Hip nella terapia infiltrativa ecoguidata dell’artrosi di anca.
Milano E.
− La Med. Biol., 2013/4; 13.

MD přípravek

MD-Hip
MD-Matrix

MD-Knee

Anglický překlad
The role of MD-Hip in ultrasound-guided injection therapy in osteoarthritis of the hip.
− Physiological Regulating Medicine, 2018; 3-8.
Muscolo-skeletální
léze

Osteoartróza

La gestione biologica dell’atleta: medicinali omotossicologici e Collagen Medical Devices.
Alfieri N.
− La Med. Biol., 2013/4; 27-32.
Trattamento delle patologie articolari con Collagen Medical Devices.
− Studio Clinico su 257 pazienti.
Ottaviani M.
− La Med. Biol., 2014/3;11-21.
Anglický překlad
Treatment of joint conditions with Guna Collagen Medical Devices.
− Clinical study on 257 patients.
− Physiological Regulating Medicine, 2018; 2018; 18-25.

MD-Muscle
MD-Shoulder

MD-Lumbar
MD-Muscle
MD-Neural

Gonartróza

A double blind randomized active-controlled clinical trial on the intra-articular use of MD-Knee
versus sodium hyaluronate in patients with knee osteoarthritis (“Joint”).
Mar tin Martin L.S., Massafra U., Bizzi E., Migliore A.
− BMC Musculoskeletal Disorders, 2016; 17:94.

Chronická bolest

Collagen MDs for Chronic Pain. Efficacy and tolerability in chronic treatment in 124 patients.
Guitar Vela J., Folch Ibáñez J.
− Physiological Regulating Medicine, 2016-2017; 9-12.

MD-Lumbar
MD-Ischial
MD-Muscle
MD-Neural

Tendinitida ramene

Collagen Medical Device infiltrations in shoulder pathologies. Calcific supraspinatus
tendinitis.
Zurita Uroz N.
− Physiological Regulating Medicine, 2016-2017; 15-17.

MD-Shoulder

Syndrom
m. piriformis

3 years in Luhačovice Spa with Collagen Medical Devices injections in the treatment of
Piriformis Syndrome.
Staňa J.
− Physiological Regulating Medicine, 2016-2017; 19-20

MD-Matrix
MD-Muscle

Myofasciální syndrom

MD-Muscle in the management of myofascial pain syndrome.
Alfieri N.
− Physiological Regulating Medicine, 2016-2017; 23-24.

MD-Muscle

Gonartróza

Efficacy and safety evaluation of Guna Collagen MDs injections in knee osteoarthritis.
− A case series of 30 patients.
Reshkova V., Rashkov R., Nesterova R.
− Physiological Regulating Medicine, 2016-2017; 27-29.

MD-Knee
MD-Muscle

Koxartróza

Intra-ar ticular administration of MD-Hip in 24 patients affected by symptomatic hip
osteoarthritis.
− A 24-month cohort study.
Giovannangeli F., Bizzi E., Massafra U., Vacca F., Tormenta S., Migliore A.
− Physiological Regulating Medicine, 2016-2017; 31-32.

MD-Hip

Syndrom rotátorové
manžety

Clinical and sonographic assessment of the effectiveness of Guna Collag en MDs injections in patients with partial thickness tear of the rotator cuff.
Nesterova R., Rashkov R., Petranova T.
− Physiological Regulating Medicine, 2016-2017; 35-37.

MD-Shoulder
MD- Muscle

více na edukafarm.cz
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Onemocnění
Gonalgie

Lumbalgie

Název / Autor/autoři / Publikace
Usefulness of Guna Collagen Medical Devices in the treatment of knee pain.
Mariconti P.
− Physiological Regulating Medicine, 2016-2017; 39-40.
Injectable Guna Collagen Medical Device in functional recovery from sport traumatology.
− Case Reports
Massullo C.
− Physiological Regulating Medicine, 2016-2017, 3-7.
Italský překlad
I Guna Collagen Medical Device nella ripresa funzionale dopo traumi sportivi.
− Case Reports
− La Med. Biol., 2017/2; 45-50.

MD přípravek
MD-Knee
MD-Matrix

MD-Lumbar
MD-Matrix
MD-Muscle

Osteoartikulární bolest ramene a kolena

Associazione di Collagen MDs e Chelt Terapia nel dolore osteo-articolare di spalla e di
ginocchio.
Feninno D., Bonacina A.
− La Med. Biol., 2017/2; 37-42.

MD-Shoulder
MD-Knee

Rizartróza palce

Rizartrosi e omeosiniatria. Efficacia di Zeel® T e di MD-Small Joints a confronto.
Bernardini G.
− La Med. Biol., 2018/2; 15-23.

MD-Small Joints

Lumbalgie

Chronic Low Back Pain: Current Pharmacotherapeutic Therapies and a New Biological
Approach.
Pavelka K., Jarosova H., Sleglova O., Svobodova R., Votavova M., Milani L., Prochazka Z.,
Kotlarova L., Kostiuk P., Sliva J., Meroni A.M.
− Current Medicinal Chemistry, 2018 May 13, 25: 1-8.

MD-Lumbar
MD-Muscle
MD-Neural

Myofasciální bolest
žvýkacího svalu

Comparison between Collag en and Lidocaine Intramuscular Injections in Terms of Their
Efficiency in Decreasing Myofascial Pain within Masseter Muscles: a Randomiz ed,
Single-Blind Controlled Trial.
Nitecka-Buchta A., Walczynska-Dragon K., Batko-Kapustecka J., Wieckiewicz M.
− Pain Research and Management, 2018; 1-10.

MD-Muscle

Název / Autor/autoři / Publikace

MD přípravek
MD-Tissue

Effect of Collagen-Based Compound on Morpho-Functional Properties of Cultured Human
Tenocytes.
Randelli F., Menon A., Giai Via A., Mazzoleni M.G., Sciancalepore F., Brioschi M., Gagliano N.
− Cells, 2018 Dic; (246) 7: 8-14.

Typ studie
Studio in vitro

Poznámka
- Práce publikované v La Medicina Biologica jsou dostupné ve fulltextu na adrese www.medibo.it -> La Medicina Biologica
- Práce publikované v Physiological Regulating Medicine a dalších mezinárodních časopisech jsou dostupné ve fulltextu na adrese https://collagenmd.guna.com

inzerce

Guna MD
kolagenové injekce
ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ LÉČBA
BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
Guna-MD přípravky pomáhají odstranit bolest a zlepšit pohyblivost
pohybového ústrojí včetně kloubů, a to vždy v té oblasti, pro kterou jsou
určeny. Zároveň zmírňují poškození způsobená stárnutím, nesprávným
držením těla, průvodními chronickými onemocněními, poraněními a úrazy.

zmírnění bolesti a zlepšení pohyblivosti
svalů, kloubů a páteře
bez lékových interakcí
nežádoucí účinky nebyly pozorovány
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Obrázky 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a tabulky 1, 2, 3 byly převzaty z původních článků, graficky upraveny a přeloženy. Věrně odpovídají původním obrázkům a tabulkám, včetně popisků.
Obr. 2 byl vytvořený a upravený autorem.
Obr. 3 (s následnou anatomickou lokalizací TPs autorem tohoto článku) je převzatý z Lanza B., Azzarolli Puccetti M.L., Poggesi M., Martelli
A. – Le cere anatomiche della Specola. Arnaudi Ed., Firenze, 1979.
Tabulka 4 je autorova.
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