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Úvod
Osteoartróza (OA) je najčastejšie kĺbové 

ochorenie. Ide o heterológne nezápalové ochore-
nie kĺbov a chrbtice, ktoré môže mať rôznu príčinu, 
ale prejavuje sa podobným klinickým obrazom. 
Postihuje až 15 % populácie. Jej výskyt stúpa so 
zvyšujúcim sa vekom a stáva sa medicínskym aj 
socioekonomickým problémom (1). Postihuje pri-
márne kĺbovú chrupku a sekundárne priľahlé štruk-
túry – subchondrálnu kosť, synóviovú blanu, kapsu-
lu, ligamentá a periartikulárne svaly. Najčastejšie 
sa stretávame s koxartrózou a gonartrózou. 
V klinickom obraze dominuje bolesť, ktorá je pri 
OA najdôležitejší a spravidla prvý príznak choroby, 
s ktorým pacient prichádza k lekárovi. 

Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny 
zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym 
poškodením tkanív, alebo sa takto opisuje. Bolesť 
je vždy subjektívna. 50 % dospelej populácie trpí 
chronickou bolesťou. 

Najčastejšou príčinou bolesti sú muskuloskele-
tálne choroby. Bolesť je nocicepčná, neuropatická, 
psychogénna (tabuľka 1). V praxi sa častejšie použí-
va delenie na akútnu a chronickú (tabuľka 2).

Pri OA je bolesť na začiatku námahová a ustu-
puje v pokoji. Typická je štartovacia bolesť, ktorá 
je prítomná pri prvých krokoch po období pokoja. 
V pokročilejších štádiách sa zjavuje pokojová a noč-
ná bolesť. Pretože v kĺbovej chrupke nie sú nervové 
zakončenia, bolesť v postihnutom kĺbe pochádza zo 
synóviovej blany, periostu, kĺbového puzdra, šliach 
a úponov v oblasti postihnutého kĺbu. Príčinou bo-

lesti môže byť zápal synóviovej blany, dráždenie 
periostu, hyperémia kostného tkaniva a spazmus 
svalov v okolí postihnutého kĺbu. Ďalším príznakom 
OA je stuhnutosť v ranných hodinách, ktorá na roz-
diel od reumatoidnej artritídy (RA) nepresahuje 30 
minút. Vyskytuje sa aj cez deň po období inaktivity. 
Strata pohyblivosti v postihnutom kĺbe sa vyskytuje 
pri rozvinutej forme OA, ako aj instabilita kĺbu, zníže-
nie funkcie a vývoj funkčnej nedostatočnosti.

Liečba pri OA sa nezameriava len na potlače-
nie bolesti, liečba musí byť komplexná, dlhodobá, 
vyžaduje si spoluprácu pacienta a zo strany lekárov 
interdisciplinárny prístup – spoluprácu reumatológa, 
ortopéda, fyziatra, praktického lekára i ďalších od-
borných lekárov.

Predpokladom správnej liečby je:
a) správne a včasné stanovenie diagnózy, vylúčenie 

iného reumatického ochorenia. Je nutné získať 

presnú anamnézu, hlavne ohľadne bolesti – jej 
charakteru, lokalizácie, vyžarovania, štartovacie 
bolesti. Fyzikálne vyšetrenie a röntgenový obraz 
nám pomôžu v stanovení správnej diagnózy;

b) klasifikovať OA podľa počtu postihnutých kĺbov, 
odlíšiť primárnu alebo sekundárnu OA;

c) posúdiť pokročilosť morfologických zmien a stu-
peň progresie; 

d) vyhodnotiť funkčnú spôsobilosť pacienta 
(napr. dotazník Western Ontario McMaster 
Osteoarthritis Index – WOMAC, Lequesneov 
index) a subjektívne ťažkosti pacienta, hlavne 
bolesť, ktorá je hlavným symptómom pri osteo-
artróze. Pre hodnotenie intenzity bolesti sa pou-
žíva vizuálna analógová škála (VAŠ). Pacient na 
10 cm úsečke vyznačí intenzitu aktuálnej bolesti 
od bodu 0 (bolesť nie je prítomná) až po 10 (naj-
intenzívnejšia, akú si vie predstaviť);
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THERAPy OF PAIN IN OSTEOARTHRITIS
Osteoarthritis (OA) is very often  disease of joints and  spine. It is heterogenous disease, which could have different etiology, localization, 
degree  and course. The pain is  main and the first clinical sign of disease. It is chronic pain in ostheoarthritis and its therapy is very long.  
Before we start  with therapy, we have to do correct diagnosis, to know the reason degree and morphology changes.  Part of non-pharma-
cology therapy is instruction  of patient, regime, use of orthopedic helpers, exercise and physical therapy. In pharmacology therapy  we 
use symptomathic drugs with quickly, but shortly action (non-steroidal anti-inflammatory drugs, analgetics, intraarticular corticoids) and 
sympthomatic slow acting drugs (SySADOA).
Key words: pain, osteoarthritis, analgetics, non-steroidal anti-inflammatory drugs.
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Obrázok 1. Schéma liečby osteoartrózy (4).
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e) pátrať po ďalších chorobách a súčasne užíva-
ných liekoch, ktoré by mohli obmedziť, prípadne 
výrazne zúžiť možnosť farmakologickej alebo 
nefarmakologickej liečby.
Cieľom liečby OA je spomaliť progresiu cho-

roby, zmierniť bolesti, potlačiť zápal, odstrániť 
rizikové faktory, zachovať a zlepšiť kvalitu života. 
Liečba OA sa rozdeľuje na nefarmakologickú, 
farmakologickú a chirurgickú. Farmakologická 
môže byť ďalej rozdelená na liečbu symptomatickú 
a potenciálnu štruktúru alebo chorobu modifikujúcu 
(tabuľka 3).

Nefarmakologická liečba
Liečba pacientov s OA sa začína nefarmako-

logickými liečebnými postupmi a v prípade ich ne-

dostatočného efektu alebo výrazných bolestivých 
symptómov sa kombinuje s farmakoterapiou (obrá-
zok 1). Nefarmakologická liečba musí byť individu-
álna a dlhodobá. 

poučenie pacienta

Poučenie pacienta je dôležitým prvým krokom 
v liečbe OA. Pacient sa musí stať integrálnou súčas-
ťou liečebného tímu. Je nutné, aby pochopil príčiny 
a podstatu choroby a získať ho pre spoluprácu pri 
dodržiavaní opatrení denného režimu, pravidelné 
cvičenie a správnu životosprávu. Veľká časť pacien-
tov prichádza k lekárovi až po vyskúšaní rôznych 
liekov, na ktoré nie je nutná preskribcia lekárom, či 
rôznych výživových doplnkov, ktoré by mali ovplyvniť 
jeho problémy, no nie je im jasná príčina či podstata 
choroby. U niektorých pacientov sa môže vyvinúť 
emočná nerovnováha, depresie či únava. Vtedy je 
nutné koordinovať liečbu aj s psychológom či psy-
chiatrom. Redukcia hmotnosti prináša úľavu od bo-
lesti a zlepšenie funkčného stavu najmä u pacientov 
s gonartrózou. Bola zistená asociácia medzi body 
mass indexom (BMI) a gonartrózou, hlavne pri va-
róznom type deformity. Pri redukcii hmotnosti a cvi-
čení dochádza k zníženiu intenzity bolesti a disability 
kolena. V štúdii Toda a kol. (2) sa zistilo signifikant-
né zníženie bolesti viac pri redukcii percenta tuku 
oproti hmotnosti. Pre redukciu symptómov, hlavne 
bolesti, pri OA je dôležité prispôsobenie návykov 
a prevádzanie denných aktivít, prípadne upravenia 
domáceho prostredia, napr. zvýšenie toalety alebo 
používanie madiel v sprche, otvárače na viečka za-
váranín, či rôzne pomôcky na obliekanie. 

pohybová liečba

Neodmysliteľnou súčasťou liečby OA je pohy-
bová liečba. Svaly dolných končatín tlmia nárazy 
a stabilizujú veľké kĺby. Svalová atrofia zhoršuje kĺ-
bové zaťaženie tým, že sa oslabuje tlmenie nárazov 
a prispieva tak k poškodeniu kĺbu. Pri gonartróze 
koreluje atrofia štvorhlavého svalu s obmedzením 
funkcie kolena výraznejšie ako s röntgenovými 
zmenami. Správne zameraný liečebný telocvik 
zlepšuje funkciu postihnutých kĺbov, zväčšuje svalo-
vú silu, upravuje svalovú nerovnováhu a nesprávne 
pohybové stereotypy. Aeróbne cvičenie zvyšuje 
svalovú silu, dychovú kapacitu a je vhodné na zní-
ženie hmotnosti a zlepšenie kondície. Účinné sú izo-
metrické aj izotonické cviky. Kontraktúry, ktoré zhor-
šujú funkciu a zvyšujú bolestivosť možno ovplyvniť 
polohovaním a strečingovými cvikmi. Vhodné je 
bicyklovanie, plávanie, cvičenie v bazéne a indivi-
duálny telocvik. Tonizácia svalstva priľahlého k po-
škodeným kĺbom – napr. štvorhlavého svalu stehna 
pri gonartróze a gluteálneho svalstva pri koxartróze 
– vedie k zmierneniu bolestivosti a zlepšuje svalovú 

silu, prejaví sa to pri vstávaní zo stoličky a chôdzi po 
schodoch. Degeneratívne zmeny na chrbtici si vyža-
dujú posilňovanie a udržanie rovnovážneho stavu 
medzi svalmi brušnej steny, vzpriamovačmi trupu, 
ramenného a bedrového pletenca. 

Klasická a reflexná masáž uvoľňuje svalové 
spazmy a spolu s cvičením upravuje svalovú dys-
balanciu. Lekár má upozorniť pacienta na vhodné 
fyzické aktivity (pravidelné cvičenie, plávanie, bicyk-
lovanie) a vystríhať ho pred nevhodným zaťažením: 
dlhodobá chôdza po nerovnom teréne, dlhé státie 
na jednom mieste, nosenie ťažkých predmetov, ťaž-
ká fyzická práca v stereotypnej alebo nepriaznivej 
polohe (kľačanie, drep), silové a doskokové športy. 
Dôležité je používanie ortopedických pomôcok, 
šetrenie váhonosných kĺbov a chrbtice pred nad-
merným zaťažením.

Fyzikálna liečba

Fyzikálna liečba (diatermia, ultrazvuk, TENS) 
umožňuje prehrievanie postihnutých štruktúr, zlep-
šuje lokálny metabolizmus, no nenahradí liečeb-
ný telocvik a balneoprocedúry. Dvojito zaslepené 
štúdie potvrdili analgetické účinky transkutánnej 
elektroneurostimulácie (TENS). Diatermia môže 
u časti pacientov ovplyvniť bolesť a funkciu kolena 
pri OA. Laseroterapia má čiastočný analgetický 
efekt a priaznivo ovplyvňuje funkčnú schopnosť kĺ-
bov. Magnetoterapia u viac ako tretiny pacientov 
s OA zmierňuje bolesti. Analgetický účinok má aj 
akupunktúra. Termoterapia – topická aplikácia 
tepla alebo chladu môže pomôcť v liečbe OA, hlav-
ne povrchových kĺbov, kolien. Pri akútnom porane-
ní, napr. podvrtnutí členku, pomôže kryoterapia 
na 2 – 3 dni. Podáva sa aj pri aktivovanej artróze 
(iritačnej synovitíde) alebo po namáhavom cvičení. 
Aplikuje sa pomocou chladivých zábalov alebo kryo-
vrecúšok. Pri chronickej bolesti je lepšie aplikovať 
teplo. Teplota by nemala byť vyššia ako 45 °C alebo 
aplikácia by nemala trvať dlhšie ako 30 minút. Má 
krátkodobý analgetický účinok, je vhodná u pacien-
tov v pokojovom štádiu – bez synovitídy. Používajú 
sa vlhké alebo suché zábaly, termo-vrecúška, 
parafínové zábaly, teplé kúpele, aplikácia bah-
na alebo rašeliny. Teplo uvoľňuje svalové spazmy, 
zvyšuje elasticitu kolagénu a tým zväčšuje rozsah 
pohybu kĺbu. Balneoterapia – najmä cvičenie v ba-
zéne – umožňuje pohyb v odľahčení a prehrievanie 
artikulárnych a periartikulárnych štruktúr. Je vhodná 
pri stabilizovanej artróze. 

protetická liečba

Protetické pomôcky stabilizujú kĺb, zabez-
pečujú, aby neprichádzalo k nekoordinovaným 
pohybom v kĺbe, korigujú nesprávne postavenie 
kĺbov (hlavne varozitu kolenných kĺbov, ale aj val-
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Tabuľka 1. Rozdelenie bolesti.

nocicepčná somatická, ktorá je presne loka-
lizovaná na kĺby, šľachy, periost 
a dobre reaguje  na všetky typy 
analgetík  
viscerálna, vysielaná  nocicep-
tormi lokalizovanými v kĺbovom 
puzdre, šľachách, fasciách a pe-
rioste, ale i v CNS  

neuropatická slabo reaguje na analgetiká, je 
pálivá, vystreľujúca , môže byť  
periférna a centrálna 

psychogénna môže súvisieť so psychosomatic-
kým ochorením

Tabuľka 2. Delenie bolesti z časového hľadiska.

Akútna 
bolesť

– signalizuje  poškodenie tkaniva  
– je dôsledkom bolestivého impulzu  
–  symptóm, ktorý vznikol z tkanivo-

vého  poškodenia alebo choroby

Chro-
nická 
bolesť

– trvá 3 až 6 mesiacov 
– prevažuje afektívna zložka  
–  pôsobí negatívne na psychosociálny 

stav  
–  vyvoláva psychické a sociálne 

zmeny: 
– úzkosť, strach, depresie   
– poruchy mobility 
– poruchy imunitného systému 
– narušenie spánku  
– poruchy výživy 
– zníženie pracovného výkonu 
– závislosť na liekoch  
–  izoláciu od spoločnosti alebo 

rodiny

Tabuľka 3. Medikamentózna liečba osteoartrózy.

A. symptomatické lieky
   1.  s krátkodobým rýchlo nastupujúcim účin-

kom nesteroidové antiflogistiká, analgetiká, 
intraartikulárne glukokortikoidy, lokálna liečba

   2.  s dlhodobým pomaly nastupujúcim účinkom 
glukozamínsulfát, chondroitínsulfát, kyselina  
hyaluronová, dicereín, ASU (výťažok  
z avokádového a sójového oleja)  

B. štruktúru modifikujúce lieky 

C. experimentálna liečba
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gozitu, pokles klenby nohy). Pri OA váhonosných 
kĺbov a chrbtice je dôležité odľahčovanie postih-
nutých kĺbov. Pri chôdzi sa drží francúzska barla 
na opačnej strane, ako je poškodený kĺb, čím sa 
znižuje tlak v kĺbe až o 40 – 50 %. Dôležitá je aj 
správna veľkosť bariel, má byť 20-stupňová flexia 
v lakti počas používania. Barla by mala siahať od 
podlahy po veľký trochanter femuru. Pri instabili-
te kĺbov (napr. varozita alebo valgozita kolien) sú 
indikované ortézy. Nerovnaká dĺžka končatín sa 
koriguje podpätenkami.

Plochonožie si vyžaduje ortopedické vložky, 
pri artrotických zmenách s defiguráciou kĺbov nohy 
a členkov je indikovaná ortopedická obuv. Dobrá 
atletická obuv je tiež vhodná, hlavne na začiatku 
ochorenia, pretože má dobre upravenú podporu pre 
nožnú klenbu. Pri OA v oblasti karpometakarpálnych 
kĺbov sa používajú dlahy. V jednej štúdii u 70 % 
pacientov po 7 mesačnom používaní dlahy došlo 
k ústupu symptómov (2).

farmakologická liečba 
V liečbe OA sa používajú symptomaticky pô-

sobiace lieky na osteoartrózu – SADOA (symptho-
matic acting drugs of osteoarthritis). Rozdeľujú sa 
na lieky s rýchlym nástupom účinku – SyRADOA 
(sympthomatic rapid acting drugs of osteoarthritis) 
a lieky s pomaly nastupujúcim účinkom SySADOA 
(sympthomatic slow acting drugs of osteoarthri-
tis). V súčasnosti sú dôkazy o tom, že niektoré 
SYSADOA (glukozamínsulfát, chondroitínsulfát, kys. 
hyalurónová, diacereín) spomaľujú, dokonca zasta-
vujú deštrukciu kĺbovej chrupky pri OA a možno ich 
považovať za štruktúru modifikujúce lieky DMOAD 
(disease modifing OA drugs). 

Lieky s rýchlym nástupom účinku

Ich účinok nastupuje do niekoľkých hodín, ale od-
znie po ukončení liečby. Tieto lieky neovplyvňujú prie-
beh choroby, ale pôsobia analgeticky a antiflogisticky.

 
1.  Neopioidové analgetiká 

Medzi neopioidové analgetiká patrí najčastej-
šie používaný paracetamol, ale aj nízke dávky sa-
licylátov a metamizol. Nemajú protizápalový účinok, 
analgetický účinok je krátkodobý a vyžaduje dávko-
vanie niekoľkokrát denne. Výhodou je nízky výskyt 
nežiaducich gastrointestinálnych účinkov a nízka 
cena. 

Paracetamol by mal byť liekom prvej voľby pri 
OA (3), ale u pacientov s výraznejšou bolestivosťou 
a iritačnou synovitídou je jeho účinok nedostatočný 
a prvým alternatívnym liekom sú potom nesteroido-
vé antiflogistiká. Pre porovnanie účinku paracetamo-
lu pri liečbe OA oproti nesteroidovým antiflogistikám 
sa vykonalo niekoľko klinických štúdií. V jednej zo 
štúdií sa nezistil rozdiel v účinnosti medzi paraceta-
molom a ibuprofénom (5), novšie štúdie preukázali 
vyššiu účinnosť NSA – najmä u chorých s výraznej-
šími algickými prejavmi (6). Napriek tomu až 40 % 
pacientov považuje paracetamol za rovnako účinný 
ako NSA. Výskyt subjektívnych gastrointestinálnych 
NÚ (dyspepsie, bolesti brucha) sú po paracetamole 
v dávke vyššej ako 2,5 g denne porovnateľné s NSA, 
dôležité však je, že endoskopické štúdie nepreuká-
zali vyšší výskyt vredov a ich komplikácií pri užívaní 
paracetamolu (7). Okrem toho má paracetamol vý-
hodný pomer cena / riziko / účinnosť. U pacientov 
s dostatočnou účinnosťou paracetamolu nie je po-
trebné prechádzať na podávanie NSA (8). 

2.  Nesteroidové antiflogistiká 
NSA majú analgetický, protizápalový a antipy-

retický účinok. Pri OA sú indikované v prípadoch, 
ak nefarmakologická liečba alebo analgetiká nie sú 

dostatočne účinné. Majú rôznu chemickú štruktú-
ru, podobné farmakodynamické a farmakokinetické 
vlastnosti, podobný mechanizmus účinku a liečebný 
účinok. Znižujú pohybovú aj pokojovú bolesť, niektoré 
štúdie potvrdili aj skrátenie rannej stuhnutosti a zlep-
šenie funkcie pohybového aparátu (9). NSA možno 
podávať formou pravidelného dávkovania alebo „on 
demand“ teda podľa potreby, keď nedochádza tak 
často k nežiaducim účinkom (10). Na dosiahnutie pro-
tizápalového účinku je potrebné 7 až 14-dňové pravi-
delné podávanie NSA. Pri osteoartróze je to v štádiu 
dekompenzácie alebo iritačnej synovitídy. 

Podávať NSA by sa malo až po nedostatočnom 
účinku nefarmakologickej a analgetickej liečby. 
Nespomaľujú röntgenovú progresiu, v niektorých 
prípadoch dochádza dokonca k rýchlejšej progresii, 
pretože pacient po potlačení bolesti môže osteoar-
trotický kĺb viac zaťažovať a dochádza k zhoršeniu. 

Nesteroidové antiflogistiká sa rozdeľujú podľa 
chemickej štruktúry, dĺžky plazmatického eliminač-
ného polčasu a pomeru inhibície cyklooxygenázy 1 
(COX 1) a cyklooxygenázy 2 (COX 2). 

Podľa chemickej štruktúry sú to deriváty orga-
nických – karboxylových kyselín. Výnimku tvorí na-
bumetón, ktorý nemá charakter kyseliny.

Podľa plazmatického eliminačného polčasu sa 
rozdeľujú na (tabuľka 4):
a) NSA s krátkym plazmatickým eliminačným 

polčasom – do 6 hodín (diklofenak, ibuprofén, 
ketoprofén, flurbiprofén),

b) NSA s dlhým biologickým polčasom – viac 
ako 12 hodín (naproxén, piroxikam meloxikam, 
celekoxib, valdekoxib).
Podľa pomeru inhibície COX 1 a COX 2 (tabuľka 

5) na: 
a) neselektívne NSA, ktoré inhibujú rovnako 

COX 1 aj COX 2. Medzi neselektívne NSA sa 
zaraďujú aj NSA, ktoré preferenčne inhibujú 
COX 2 (nimesulid, meloxicam),

Tabuľka č. 4. Rozdelenie NSA podľa plazmatického 
eliminačného polčasu.

Krátky  
< 4 hod.

Stredný  
4 – 12 hod.

Dlhý  
> 12 hod.

aspirín
diklofenak
ibuprofén
ketoprofén
flurbiprofén
tiaprofén

naproxén
nimesulfid
indometacín
celekoxib
valdekoxib

fenylbutazón
nabumetón
nabumetón
piroxi-β-cyklodextrín
dextrín
meloxikam
rofekoxib
etorikoxib

Tabuľka 5. Rozdelenie NSA podľa inhibície COX 1 a COX 2.

Selektívne inhibítory COX 1 kys. acetylsalicylová  < 300 mg/deň

Neselektívne inhibítory COX diklofenak, ibuprofén, naproxén, indometacín, flurbiprofén, priroxikam

Preferenčné inhibítory COX 2 nimesulid, etodolak, meloxikam, aceklofenak 

Špecifické inhibítory COX 2 I. generácie: celekoxib, rofekoxib, 
II. generácie: valdekoxib, parekoxib, etorikoxib,  lumirakoxib 

Tabuľka 6. Mechanizmus účinku NSA.

• inhibícia syntézy prostaglandínov (inhibícia COX) 
• inhibícia syntézy cytokínov, leukotriénov 
•  blokáda membránových enzýmov (NADPH-oxi-

dáza leukocytov, fosfolipáza C makrofágov)
• blokáda oxidačnej fosforylácie v mitochondriách 
• inhibícia uvoľnenia lyzozómových enzýmov
• blokáda superoxidových radikálov
• inhibícia aktivity polymorfonukleárov
• inhibícia syntézy indukovateľného NO-syntázy

Tabuľka 7. Rizikové faktory NSA-indukovaných GI komplikácií.

Potvrdené faktory: Možné faktory:

Vyšší vek1-4

Anamnéza vredovej choroby2-4

Vysoké dávky NSA alebo kombinácia viacerých NSA4

Súčasná antikoagulačná th, liečba kortikoidmi1,2,4

Prolongovaná liečba NSA4

Infekcia HP4

KV ochorenie2-4

RA4

Alkohol4

Fajčenie4

Fries JF. J Rheumatol. 1991; 18: 6–10. 2. Silverstein FE et al. Ann Intern Med. 1995; 123: 241–249. 3. Simon 
LS et al. Fam Med. 1996; 28: 204–210. 4. Peng S, Duggan A. Expert Opin. Drug Saf. 2005; 4 (2): 157–169.



7 – 8 / 2007 via practica / www.solen.sk 357

b) špecifické inhibítory COX 2: cele-koxib, valde-
koxib, parekoxib, etorikoxib, lumirakoxib.
Účinnosť NSA je podobná: podľa výsledkov meta-

analýzy až 84 % porovnávacích štúdií nezistilo význam-
né rozdiely medzi jednotlivými NSA, ale 41 % štúdií do-
kázalo rozdiely vo výskyte nežiaducich účinkov (11). 

Hlavný mechanizmus účinku NSA je inhibícia 
enzýmu cyklooxygenázy (COX). Tým sa blokuje tvor-
ba prostaglandínov. Cyklooxygenáza sa vyskytuje 
v dvoch izoformách: COX 1 – konštitutívna, ktorá je 
zodpovedná za syntézu prostaglandínov, ktoré okrem 
iného zabezpečujú fyziologické funkcie trombocytov, 
gastrointestinálneho traktu a obličiek a COX 2 – in-
dukovateľná, ktorá vzniká v mieste zápalu, v poško-
dených tkanivách a sprostredkuje syntézu prozápalo-
vých prostaglandínov. COX 2 má aj niektoré fyziolo-
gické účinky v obličkách, centrálnom nervovom sys-
téme a ženskom urogenitálnom trakte. Účinok NSA je 
však komplexný a okrem inhibície COX sa uplatňujú 
aj iné mechanizmy účinku (tabuľka 6). Blokádou COX 
2 NSA inhibujú tvorbu prostaglandínov (PG), ktoré sa 
uplatňujú v patogenéze zápalu a tvorby bolestivých 
vzruchov. Inhibícia COX 1 sa spája s výskytom NÚ. 
Inhibíciou syntézy PG sa znižuje dráždenie nocicepto-
rov a spinálnych synaptických zakončení, antiedema-
tózne pôsobenie znižuje dráždenie mechanorecepto-
rov tlakom a ťahom. Analgetický účinok NSA nastupu-

je niekoľko minút až hodín po užití lieku, protizápalový 
po 7 až 14 dňoch pravidelného užívania. Niektoré 
NSA – najmä indometacín a kys. acetylosalicylová 
majú katabolický vplyv na metabolizmus chrupky.

Gastrointestinálne nežiaduce účinky

Gastrointestinálne nežiaduce účinky sú pri lieč-
be NSA najčastejšie: 30 až 50 % pacientov má dys-
pepsiu, u 20 % chorých vznikajú ulcerácie horného 
GIT-u a u 1 % pacientov boli prítomné komplikácie 
vredu (krvácanie a perforácia). Rizikové faktory NSA 
gastropatie sú uvedené v tabuľke 7 a toto riziko sa 
zvyšuje vekom (4). Najvyššie riziko vzniku vredu 
a jeho komplikácií (krvácanie, perforácia) – až 4,4-
násobné – majú spomedzi NSA neselektívne inhibí-
tory COX 1 a COX 2 (12). Táto skutočnosť donútila 
hľadať možnosti na zníženie NÚ NSA na GIT: 
– je to možné kombináciou NSA s analógom PGE2 

– misoprostol,
– kombinácia NSA s inhibítorom protónovej pum-

py znižuje riziko recidívy peptických vredov, ale 
nezabraňuje tvorbe lézií v distálnych častiach 
tráviaceho traktu, 

– pri enterosolventných preparátoch môžu vznikať 
slizničné lézie v tenkom čreve, 

– lieky vo forme injekcií a čapíkov nepôsobia pria-
mo na sliznicu žalúdka a dvanástnika, ale neza-

bránia systémovým NÚ vyvolaných inhibíciou 
COX 1, 

– nitro-deriváty: oxid dusnatý (NO) viazaný na 
molekulu účinnej látky (nitroflurbiprofén, nitrofe-
nak),

–  štandardné NSA majú kryštalickú štruktúru, 
ale naviazaním jednej molekuly NSA na jednu 
molekulu beta-cyklodextrínu sa výrazne zrýchli 
absorpcia, nástup účinku lieku a skráti sa doba 
kontaktu so žalúdočnou sliznicou. Tým sa do-
siahne aj nižší výskyt žalúdočných lézií a zlepší 
tolerancia po perorálnom podaní. V súčasnosti 
je k dispozícii preparát piroxikam-beta cyk-
lodextrín (Flamexin®). Túto technológiu objavili 
Cram, Federsen, Lehn a ich objav bol ocenený 
Nobelovou cenou (4). 
NSA s preferenčnou inhibíciou COX 2 majú 

nižší výskyt NÚ na GIT. Patrí sem meloxikam a ni-
mesulid.

Špecifické inhibítory COX 2 in vivo špecific-
ky inhibujú COX 2, majú významne nižší výskyt 
NÚ na GIT. Analgetický a antiflogistický účinok je 
porovnateľný s neselektívnymi NSA. Tieto výsled-
ky priniesli už prvé štúdie s celekoxibom (12) aj 
rofekoxibom (13). V štúdiách VIGOR a APPROVE 
(14) sa u pacientov užívajúcich rofekoxib zistil vý-
znamne vyšší výskyt kardiovaskulárnych príhod. 
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Zvýšené riziko kardiovaskulárnych príhod sa po-
tvrdilo aj v ďalších štúdiách, preto farmaceutická 
spoločnosť MSD v r. 2004 stiahla rofekoxib zo 
svetového trhu. V roku 2005 došlo k stiahnutiu 
valdekoxibu (15). 

Špecifické inhibítory COX 2 sú indikované u pa-
cientov s OA a reumatoidnou artritídou užívajúcich 
glukokortikoidy, antikoagulanciá a majú anamnézu 
gastrofibroskopicky verifikovaného vredu v ostat-
ných 3 rokoch.

 NSA s krátkym plazmatickým eliminačným pol-
časom sú vhodné pri akútnych bolestivých stavoch, 
u starších pacientov a u pacientov s nefropatiou. 
NSA s dlhým plazmatickým eliminačným polčasom 
sú vhodné pri chronickom priebehu ochorenia 
(OA). Pre správnu farmakoterapiu je dôležité ne-
kombinovať dve NSA, keď dochádza k potenco-
vaniu nežiaducich účinkov. Kombinácia s analge-
tikami je možná. Dôležité je nepodávať vyššiu ako 
odporúčanú dávku NSA, používať najnižšiu účinnú 
dávku na nevyhnutné obdobie liečby. Pacient má 
byť poučený o účinkoch a možných rizikách lieku. 
U pacientov chronicky užívajúcich NSA sú nutné 
pravidelné kontroly krvného obrazu, pečeňových 
transamináz a moču. 

3.  Opioidové analgetiká 
Slabé opioidy – dihydrokodeín, oxykodón, pro-

poxyfén a tramadol – sa využívajú pri liečbe bolesti-
vých exacerbácií OA, akútnych bolestivých stavoch, 
na tlmenie stredne silných bolestí a v prípadoch, ak 
sú NSA kontraindikované. 

Tramadol je centrálne pôsobiace analgetikum, 
vhodné na liečbu chronickej nenádorovej bolesti. 
Okrem slabšej interakcie s receptorom μ pôsobí aj 
na zostupné monoaminergné dráhy. Môže sa podá-
vať ako monoterapia, kombinovať s paracetamolom 
alebo s NSA. 

4.  Lokálna transdermálna liečba 
Je vhodná v začiatočných štádiách OA, pri 

postihnutí periartikulárnych štruktúr a kĺbov ulože-
ných pod povrchom kože (drobné kĺby rúk, kolená, 
členky). Najčastejšou indikáciou je mimokĺbový 
reumatizmus, menej účinné sú pri zápalových re-
umatických chorobách. Výhodou topickej liečby 
je nízky výskyt nežiaducich účinkov. Pri transder-
málnej liečbe sa využívajú dve skupiny liekov: NSA 
a iritanciá. 

NSA po lokálnej aplikácii prenikajú cez kožnú 
bariéru do podkožných tkanív (svaly, šľachy, fascie), 
do synóvie a synoviálnej tekutiny. Lokálne koncen-
trácie v cieľových tkanivách sú porovnateľné s kon-
centráciami po perorálnom podaní. Plazmatické kon-
centrácie lokálne podaných NSA sú nízke a preto sa 
nevyskytujú systémové nežiaduce účinky vyvolané 

inhibíciou COX 2. Pre lokálnu liečbu sú z NSA naj-
vhodnejšie fenamáty, diklofenak, epolamín, indome-
tacín, ketoprofén. 

Lokálne iritancium (kapsaicín) s inhibítorom 
substancie P, ktorá sa uplatňuje v patogenéze 
vzniku a modulácie bolesti pri OA. Jeho účinnosť 
v liečbe OA potvrdili v dvojitoslepej štúdii Altman 
a spol. (17). Kapsaicín môže spôsobiť iritáciu hlav-
ne pri kontakte s mukóznym povrchom, napr. pri 
kontakte s očami. Preto je pri aplikácii odporučené 
nosiť rukavice. Niekedy môže byť aj začervenanie 
v oblasti aplikácie.

Existujú aj lokálne preparáty s mentolom alebo 
salicylátmi, ale zatiaľ neboli publikované štúdie, kto-
ré by podporovali ich použitie pri liečbe OA. 

5.  Intraartikulárna liečba glukokortikoidmi 
Je indikovaná v štádiu iritačnej synovitídy pri OA 

(opuch, zateplenie, výpotok, palpačná a spontánna 
bolestivosť v postihnutom kĺbe). Ich účinok nastupu-
je rýchlo, trvá 2 až 4 týždne. Najvýraznejší býva po 
prvej aplikácii. Pre katabolický vplyv glukokortikoi-
dov na kĺbovú chrupku sa odporúčajú maximálne 3 
až 4 aplikácie do jedného kĺbu ročne. V súčasnosti 
sa pre intraartikulárnu liečbu najčastejšie používa 
betametazón.

6.  Radiačná synoviortéza
 Je indikovaná pri recidivujúcom výpotku – ak je 

intraartikulárne podávanie glukokortikoidov neúčin-
né. Najčastejšie sa podáva Ytrium 90 do kolenných 
kĺbov. Pri OA je rádiosynoviortéza menej účinná ako 
pri zápalových reumatických chorobách. 

Symptomaticky pomaly pôsobiace lieky 

na osteoartrózu 

Tieto lieky majú rôznu chemickú štruktúru, líšia 
sa i mechanizmom účinku, ale majú niektoré spoloč-
né vlastnosti.

1.  Glukozamínsulfát
Glukozamínsulfát (GS) je aminosacharid zlo-

žený z dvoch molekúl glukózy, sulfátovej skupiny 
a dvoch aminoskupín. Je rozpustný vo vode, má 
molekulovú hmotnosť 179,17 Da. Je syntetizova-
ný chondrocytmi z glukózy za prítomnosti gluta-
mínu a zabudováva sa do glukozamínoglykánov 
a následne do proteoglykánov. Z tenkého čreva 
sa vstrebáva 80 % dávky, maximálna plazmatic-
ká koncentrácia sa dosahuje 1 hodinu po užití. 
Prechádza biologickými bariérami do tkanív, cez 
synoviálnu blanu a do kĺbovej chrupky. Preniká 
kapsulou chondrómu k chondrocytu. Dve rando-
mizované, prospektívne, dvojito zaslepené štúdie 
proti placebu trvajúce 3 roky, preukázali spoma-
lenie röntgenovej progresie OA pri liečbe GS, čo 

podporuje názor, že GS má štruktúru modifikujúci 
účinok (19). Kritériom účinnosti liečby bolo po-
rovnanie šírky štrbiny kolenného kĺba pred a po 
liečbe. U pacientov užívajúcich GS nedošlo v prie-
behu sledovania k významnému zúženiu kĺbovej 
štrbiny. 

Pri liečbe GS sa ojedinele môžu vyskytnúť 
mierne zažívacie ťažkosti alebo kožné reakcie. 
Dávkovanie: glukosamínsulfát sa podáva v dennej 
dávke 1,5 g počas 2 – 3 mesiacov, liečebná kúra sa 
opakuje 3 x ročne. 

2.  Chondroitínsulfát
Chondroitínsulfát je súčasťou extracelulárnej 

matrix hyalínnej kĺbovej chrupky. Chondroitínsulfát 
priaznivo ovplyvňuje metabolizmus chondrocytov, 
stimuluje syntézu proteoglykánov a kolagénu II, in-
hibuje aktivitu proteolytických enzýmov, migráciu 
leukocytov a uvoľňovanie lyzozómových enzýmov. 
Má tiež protizápalový účinok. Chondroitínsulfát 
v dvojito zaslepenej štúdií s placebom pri gonar-
tróze a koxartróze znižoval pokojovú bolestivosť, 
stuhnutosť a algofunkčný index. Po perorálnom 
podaní sa rýchlo vstrebáva, biologická dostup-
nosť u človeka je 12 %. Efekt pretrvával až dva 
mesiace po ukončení liečby (20). V dvojito za-
slepenej, randomizovanej štúdii sa u pacientov 
liečených chondroitínsulfátom zistilo spomalenie 
röntgenovej progresie osteoartrózy drobných kĺ-
bov rúk. Chondroitínsulfát sa podáva v dávke 800 
mg denne počas troch mesiacov, trojmesačné kú-
ry liečby sa opakujú pravidelne po trojmesačných 
prestávkach. 

3.  Kyselina hyalurónová
Kyselina hyalurónová je makromolekulová 

látka, ktorá po intraartikulárnej aplikácii svojou 
viskozitou zlepšuje reologické vlastnosti synoviál-
nej tekutiny – tzv. viskosuplementácia, priaznivo 
ovplyvňuje metabolizmus chrupky a synoviálnej 
blany. Po intraartikulárnom podaní je kyselina hy-
alurónová v kĺbovej dutine metabolizovaná za 4 až 
5 dní, priaznivé účinky na metabolizmus chrupky 
pretrvávajú niekoľko týždňov. Kyselina hyalurónová 
ovplyvňuje bunky synoviálnej membrány, leukocy-
ty a chondrocyty, stimuluje aktivitu chondrocytov 
k syntéze kyseliny hyalurónovej, proteoglykánov 
a stimuluje syntézu inhibítorov metaloproteináz. 
Inhibuje chemotaxiu, fagocytózu a proliferáciu 
leukocytov, má aj protizápalový účinok. Po intra-
artikulárnej aplikácii sa preukázalo zlepšenie sub-
jektívnych ťažkostí (zmiernenie bolestí) a pri artro-
skopickom hodnotení účinku kyseliny hyalurónovej 
sa dokázal aj priaznivý vplyv na štruktúrne zmeny 
chrupky. 10 – 20 % pacientov môže mať reakciu 
v mieste aplikácie. 

PREhľadNE
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4.  Diacereín
Diacereín je výťažok z rebarbory. Inhibuje sek-

réciu interleukínu-1 (IL-1), fagocytózu leukocytov 
a tvorbu kyslíkových radikálov, inhibuje syntézu 
metaloproteináz, kolagenáz, stromelyzínu, stimu-
luje syntézu proteoglykánov a kolagénu. Diacereín 
zmierňuje bolesti a zlepšuje Lequesneov index. 
Jeho účinok sa zjavuje po mesiaci užívania a pre-
trváva minimálne dva mesiace po ukončení liečby. 
Morfologické štúdie preukázali účinné spomale-
nie röntgenovej progresie osteoartrózy. Podáva 
sa 100 mg denne. Na začiatku liečby sa môže 
u niektorých pacientov vyskytnúť redšia stolica až 
hnačky. 

5.  ASU (avocado / soya / unsaponifiables) 
ASU je výťažok z avokádového a sójového oleja. 

In vitro stimuluje syntézu kolagénu a inhibuje IL-1. 
V dvojito zaslepenej štúdii zmierňoval bolesti a zlep-
šoval funkciu kĺbov pri koxartróze a gonartróze. 
Podáva sa v dennej dávke 300 mg v trojmesačných 
intervaloch. 

Chirurgická liečba osteoartrózy 
 Pri pokročilých formách OA, kde sú prítomné 

deformity a výrazné osové úchylky je indikovaná chi-
rurgická liečba. Najčastejšie sa chirurgicky ošetruje 
koleno a bedrový kĺb. Artroskopicky sa vykonáva 
laváž kĺbu, ktorou sa odstraňujú fragmenty chrupky 
a kosti, debridgement chrupky – t. j. odstránenie povr-
chových nerovností na chrupke, prípadne sa odstráni 
poškodený meniskus.

 Osteotómia je operácia, ktorá mení rozloženie 
záťaže kĺbu. Vhodná je u osôb do 60 rokov veku 
s miernou osteoartrózou.

Totálna endoprotéza je indikovaná pri výraz-
nom poškodení kĺbov (najčastejšie koleno, bedro-

vé kĺby), s deformáciou, obmedzením pohyblivosti 
a pokojovou bolestivosťou. Až 95 % implantátov 
bedrových a kolenných kĺbov je funkčných i po 10 
rokoch, po operácii sa zlepšuje pohyblivosť a zni-
žuje bolesť.

Transplantácia biologických materiálov. 
Miesta poškodenej alebo chýbajúcej chrupky sa 
vyplňujú nepoškodenou chrupkou získanou z mies-
ta menšieho zaťaženia v kĺbe alebo sa implantujú 
kultúry chondrocytov, prípadne nediferencovaných 
mezenchýmových buniek. 

Záver
Liečba osteoartrózy musí byť komplexná a dl-

hodobá a má zohľadňovať klinické prejavy, lokali-
záciu a závažnosť choroby. Súčasťou sledovania 
pacientov musí byť aj monitorovanie nežiaducich 
účinkov liečby. Starostlivost o pacientov s osteoar-
trózou si vyžaduje interdisciplinárny prístup. 

 MUDr. Oľga Lukáčová, PhD. 
Národný ústav reumatických chorôb 
Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany  
e-mail: lukacova@nurch.sk
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PREhľadNE

Hana Skalická a kolektiv
Předoperační vyšetření
Publikace se zabývá problematikou předoperačního vyšetření a je určena těm lékařům, kteří si v dané problematice potřebují ujas-
nit některé postupy. Kniha vznikla z potřeby vyjasnit rozdílné pohledy na předoperační vyšetření u akutních a plánovaných operací 
i invazivních výkonů. Souhrnně zpracovaná rizika v nosných oborech budou přínosem při zvyšujícím se počtu polymorbidních paci-
entů a jejich zvyšující se věk.
Mohou z ní těžit jak všeobecní lékaři, tak i ambulantní specialisté. Kniha je určena dále lékařům na lůžkových i příjmových odděle-
ních nemocnic, důležité informace zde najdou lékaři chirurgických oborů, oddělení vyšetřovacích metod a samozřejmě anesteziolo-
gové. Publikace si dala za cíl být užitečná svou praktičností a shrnuje poslední odborné názory z různých úhlů pohledu. Proto se na 
jejím sepsání se podíleli odborníci z několika oborů.
Zcela záměrně byl zvolen určitý přístup k problematice, a možná proto se může zdát kniha některým čtenářům příliš stručná, jiným naopak podrobná. Pokud se 
ale čtenář (lékař, kterého se tato problematika týká) nad problematikou předoperačních vyšetření zamyslí – pak tato publikace splnila svůj účel .
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