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Úvod
Opotřebení chrupavek se při zánětlivém onemocnění kloubů vyskytuje převážně na vnějších plochách kloubu na styku
mezi narušených synoviem a chrupavkou. Časem dochází k rozpadu kloubních buněk. Věk, trauma, genetické predispozice,
všeobecné opotřebení a namáhání třením způsobuje uvolnění membránových komponentů do kloubní tkáně. Uvolněné fosfolipidy jsou posléze fosfolipázou A2 (PLA2) přeměněny na kyselinu arachidonovou (AA). Kyselina arachidonová může být vytvořena organismem a hrát důležitou roli v mnoha metabolických procesech, ale když dojde k poškození koubů, je přebytek AA
metabolickou dráhou cyklooxygenázy-2 (COX) a 5-lipoxygenázy (LO) přeměněn na silné zánětlivé substance známé jako prostaglandiny (PG) a leukotreiny (LT), v tomto pořadí [1, 13]. Zatímco dráha COX je již několik let v centru zájmu, metabolická dráha LO
a její důležitost pro zmírnění bolesti kloubů je podceňována. Metabolická dráha LO je souběžná s metabolickou dráhou COX, při
které je AA přeměněna na LT, nejsilnější chemotaktický agens v těle. Pokud tyto metabolické dráhy nejsou regulovány, mohou
vést k závažným poškozením kloubů [5, 6].
Flavonoidy jsou přirozeně se vyskytující chemické látky, které zbarvují rostliny a jsou obsaženy v rostlinách, ovoci,
obilovinách, ořeších a zelenině. Mají přirozený antioxidační účinek a protizánětlivé vlastnosti, které mohou napomáhat ulevit od
mírné bolesti kloubů. Nicméně dietou spočívající v konzumaci takových potravin jako např. meruňky, borůvky, hrušky, čokoláda, arašídy, brokolice, bílý grapefruit, granátová jablka, rajčata, cibule, černý a zelený čaj, červené víno, petržel, kapusta, fazole
a sojové boby nelze získat dostatečné množství flavonoidů [10, 11]. Při objevování a vývoji Comfortu-G bylo zpočátku prověřeno
1230 rostlinných extraktů jako inhibitorů aktivity COX-2. Během počátečního screeningu 1,8% z těchto rostlinných extraktů
prokazovalo inhibici aktivity enzymu COX-2. Opakované rozbory potvrdily, že těchto 22 extraktů zůstává aktivní i po re-screeningu. Toto extenzivní úsilí vedlo k vytvoření nového produktu, který je před udělením licence, patentované směsi dvou skupin
specifických sloučenin flavonoidů s o-hydroxy strukturou v kruhu B a flavanů. Comfort-G potlačuje enzymatickou aktivitu jak
COX-1/COX-2 tak i 5-LO (viz tabulka č. 4), čímž snižuje metabolickou přeměnu AA na PG, tromboxany a LT. Comfort-G také snižuje
proteinovou expresi TNF-α, IL-1 β a IL-6. Konečně tento produkt významně snižuje expresi hlavních genetických regulátorů
NFkB a PPARγ, což vede k regulaci genetické exprese cox-2, 5-lo, tnfa, il-1b, il-6 ale ne cox-1[6]. Comfort-G potlačuje enzymatickou
aktivitu jak COX-2 tak 5-LO přímo v kloubech díky vzájemnému působení s enzymy. Sloučenina také stejnou měrou potlačuje
aktivitu COX-1, ale neměla by ničit žaludeční sliznici, protože reguluje produkci LT, které jsou přítomné v žaludečních vředech,
jakožto primární příčině poškození sliznice. Nesilnější působení vyplývá ze schopnosti regulovat genetickou expresi protizánětlivých cytokinů a COX-2 a to díky možné regulaci NFkB a PPARγ. Dále se Comfort-G chová jako antioxidant vstřebávající reaktivní
oxidanty (ROS), které mohou způsobovat další produkci zánětlivých proteinů. Comfort-G obsahuje vysoký počet přirozených
flavonoidů, jako např. baikalin a katechin, které není možné získat z běžné evropské stravy. Hodnota ORAC, měřítko antioxidační
kapacity, pro Comfort-G je více než 5,517 UTE/g. Pro porovnání, vitamín C má hodnotu 5,000 a vitamín E 1000, oba jsou silnými
antioxidanty, které se používají v doplňkové dietě.

Materiály a metody
Bylo vybráno deset pacientů (4M/6Ž) ve věku 27-79 let trpící synovialitidou, kteří docházeli na pravidelné kontroly
na ambulanci (bližší informace viz tabulka č. 1). Mezi zařazovacími kritérii bylo neužívání nesteroidních protizánětlivých léků
(NSAID) a schopnost poskytnut dvakrát za 30 dní požadované množství synoviální tekutiny z oblasti kolenního kloubu. Bohužel
pouze těchto deset osob bylo schopno vyprodukovat požadované množství synoviální tekutiny v daném časovém rozmezí.
Dalších 45 pacientů, kteří byli také vyšetřeni, bylo schopno poskytnout pouze zbytek synoviální tekutiny, což bylo způsobeno
stádiem jejich onemocnění, a z toho důvodu byli ze studie vyloučeni.
Comfort-G bylo podáván v předepsané dávce v jedné kapsli (odpovídající 250 mg flavonoidového extraktu) dvakrát
denně po dobu jednoho měsíce. Odběr synoviální tekutiny a séra byl proveden v den 0 (před první aplikací Comfortu-G) a v den
31 (den po poslední aplikaci).
Volné radikály byly stanoveny přímou spektrofotometrickou metodou založenou na chlorofylinové reakci (český patent
číslo 7099, souprava vyrobena Sevapharmou, a. s., Praha). Ve stručnosti: vzorky séra byly smíchány s pracovní sloučeninou

(rozpuštěný chlorofylin v tlumícím sodném roztoku s pH upraveným na 9.2 a chloridem hořečnatým); po 15 minutové inkubaci
při pokojové teplotě byla odečtena absorpce při 450 nm proti destilované vodě. Kalibrační roztok byl založen na známé koncentraci železitých kationtů.
Výsledky v tabulce č. 2 ukazují statisticky signifikantní snížení volných radikálů jak v synoviální kapalině, tak v séru. Byly
prezentovány a diskutovány v dříve zveřejněném článku [7] a stejně tak pozorovatelné zlepšení stavu pacientů.
Analýza mastných kyselin. Celkový lipid byl získán z 0,5 ml séra nebo 0,1 ml synoviální tekutiny metodou Folche a spolupracovníků [2] užitím dichlormetanu místo chloroformu a transmetylu k metylesterům mastných kyselin (FAME) za použití dříve
popsaného postupu pro separované estery cholesterylu [3] bez hydrolýzy. Plynová chromatografie byla provedena na Shimadzu GC-17 (Shimadzu Corp., Kyoto, Japonsko) plynovém chromatografu vybaveném děleným/neděleným kapilárním injektorem,
plamenovým ionizačním detektorem a kombinovaným s AOC-20S automatickým vzorkovačem (Shimadzu). Analýza FAME byla
provedena v kapilární koloně z křemenného skla pokryté chemicky vázanou stacionární fází DB-WAXETR (30 m x 0,32 mm I.D.)
(J&W Scientific, USA). Teplota trouby byla naprogramována od 80 °C do 120 °C při 10 °C/min, do 200 °C při 2 °C/min, do 250 °C při
20 °C/min, poté 25 min izotermal. Teplota injektoru a detektoru byla 250 °C, respektive 270 °C. Hydrogenový nosný plyn byl udržován na výtlačném tlaku 70 kPa a celkovém průtoku 25 ml/min. Integrační software Clarity pro Windows® (Data Apex®, s. r. o.,
Praha) byl použit pro sběr a manipulaci dat. Statistická analýza byla provedena s pomocí statistického programu STATISTICA pro
Windows, V 4.0 (Stat Soft, Inc. Tulsa, USA)[4].

Výsledky
Pacienti vybraní do prezentované skupiny byli normolipidemické osoby a zvláště jejich hodnota triacylglycerolu byla
pod významnou hranicí 1,3 mmol/l s ohledem na nálezy Hjelteho [8]. Z důvodu přímé a jednoduché komunikace mezi synoviální tekutinou a sérem, bylo možné usuzovat, že hodnota AA je v synoviální tekutině shodná. Toto se také dá odvodit z tabulky
č. 3, která ukazuje stejné hodnoty nejen AA, ale také dalších polynesaturovaných mastných kyselin (PUFA) v séru i synoviální
tekutině.
Tabulka č. 1 – Základní charakteristiky pacientů
Ž/M

Rok narození

Diagnóza

Medikace

Ž

1981

Gonar III, revmatoidní artritida,
dna

Ž

1946

M

Bolest

Retrakce otoku

Úhel pohybu [%]
Den 0

Den 31

Delagil ®-2r.

120*

130

Posttr. synovialitis

0

130

140

1968

Gonar II + synovialitis

0

140

140

Ž

1927

Gonar III

Betalog ®-2r.

100

140

M

1955

Synovialitis

0

140

140

90

100

ustoupila

ano

ustoupila

ano

Ž

1941

Gonar III - IV

Oxyphylin,
Nitropelet,
Euthyrox-2r.

M

1930

Gonar III

Euthyrox-2r.

ustoupila

110

110

Ž

1933

Gonar III

0

ustoupila

ano

100

140

Ž

1931

Gonar III

0

ustoupila

ano

100

110

1934

Gonar III - IV

0

ustoupila

ano

110

120

M

Gonar – gonartróza, *fyziologická aktivní pohyblivost kolenního kloubu je 140 stupňů, pasivní až 160 stupňů

Tabulka č. 2 – Koncentrace volných radikálů v tělní tekutině po administraci Comfortu-G
Sérum
MK
Volné radikály
(mmol/l)

Synoviální tekutina

Den 0

Den 31

P*

Den 0

Den 31

P*

3,64 ± 0,32

3,44 ± 0,40a

NS

5,62 ± 0,30

4,82 ± 0,48b

0,010

ahorní fyziologický limit je 6 mmol/l; bhorní fyziologický limit je 1 mmol/l; *Wilcoxonův párový test

Tabulka č. 3 – Profil mastných kyselin v celkovém lipidu séra a synoviální tekutiny
Sérum

MK

Synoviální tekutina

Den 0

Den 31

P*

Den 0

Den 31

P

14:0

0,96 ± 0,32

0,84 ± 0,28

0,2626

0,97 ± 0,26

1,03 ± 0,33

0,5751

16:0

24,79 ± 1,28

22,66 ± 1,49

0,0500

24,31 ± 1,79

22,47 ± 0,79

0,0093

16:1n-9

0,46 ± 0,06

0,67 ± 0,25

0,0929

0,45 ± 0,11

0,54 ± 0,26

0,0367

16:1n-7

2,26 ± 0,78

2,04 ± 0,62

0,3270

1,99 ± 0,65

1,75 ± 0,37

0,0593

18:0

7,69 ±0,30

7,80 ± 0,59

0,7794

7,20 ± 0,62

7,58 ± 0,64

0,3329

18:1n-9

23,80 ± 3,67

21,37 ± 3,30

0,0687

22,41 ± 2,60

20,40 ± 1,68

0,0093

18:1n-7

1,88 ± 0,25

1,75 ± 0,26

0,1235

1,82 ± 0,31

1,67 ± 0,22

0,0593

18:2n-6

29,31 ± 5,44

31,23 ± 5,80

0,4008

32,32 ± 3,55

32,68 ± 3,22

0,7213

18:3n-6

0,33 ± 0,16

0,39 ± 0,15

0,0117

0,28 ± 0,12

0,30 ± 0,09

0,2845

18:3n-3

0,41 ± 0,12

0,43 ± 0,09

0,8886

0,44 ± 0,09

0,45 ± 0,11

0,3862

20:1n-9

0,18 ± 0,05

0,24 ± 0,09

0,4008

0,17 ± 0,08

0,18 ± 0,08

0,6465

20:3n-6

1,32 ± 0,27

1,45 ± 0,30

0,1235

1,25 ± 0,29

1,35 ± 0,25

0,0125

20:4n-6

4,78 ± 0,90

6,57 ± 0,98

0,0117

4,54 ± 0,39

6,73 ± 0,82

0,0051

20:5n-3

0,30 ± 0,10

0,45 ± 0,21

0,0367

0,36 ± 0,29

0,44 ± 0,26

0,0166

22:4n-6

0,12 ± 0,03

0,24 ± 0,07

0,0117

0,12 ± 0,02

0,27 ± 0,07

0,0051

22:5n-3

0,25 ± 0,07

0,35 ± 0,07

0,0117

0,25 ± 0,06

0,39 ± 0,07

0,0051

22:6n-3

0,77 ± 0,29

1,02 ± 0,23

0,0687

0,75 ± 0,24

1,09 ± 0,30

0,0051

Σsatur

33,56 ± 1,39

31,46 ± 2,03

0,0687

32,60 ± 1,73

31,32 ± 1,47

0,0469

Σmono

28,62 ± 4,26

26,13 ± 4,16

0,2076

26,89 ± 2,92

24,70 ± 1,83

0,0093

Σn-6

36,09 ± 5,23

40,16 ± 5,24

0,0687

38,71 ± 3,80

41,61 ± 2,69

0,0218

Σn-3

1,72 ± 0,48

2,25 ± 0,47

0,0687

1,80 ± 0,56

2,37 ± 0,61

0,0051

*Wilcoxonův párový test, data jsou zprůměrována ± SD formát (mol%). Vyjmenovány jsou pouze hlavní mastné kyseliny, Σ – suma, satur – saturované,
mono – monosaturované mastné kyseliny, n-6(n-3) ~ polynesaturované mastné kyseliny skupiny n-6(n-3).

Následující tabulka č. 4 dává přehled o schopnosti vybraných NSAID léků potlačovat reakci COX-2 a 5-LO v porovnání s přípravkem Comfort-G.
Tabulka č. 4 – Vliv NSAID léků a Comfortu-G na enzymy vytvářené eikosanoidy
Sloučenina

IC50 (COX-1)

IC50 (COX-2)

IC50 (LO)

Celecoxib

1,13

0,04

/

Refecoxib

1,9

0,5

/

Indomathacin

0,028

1,68

/

Flurbiprofen

0,29

2,56

/

Ibuprofen

1,03

14,5

/

Aspirin

1,67

278

/

NexrutineTM

0,56

/

/

Licofelone

0,16-0,21

0,18-0,23

0,18-0,23

PGV20229

7

0,22

8

Chrysin

5

5

18

Quercetin

16

16

3,5

Baicalin

0,99

0,67

9,5

Catechin

0,38

1,45

4,8

Comfort-G*

0,45

1,02

3,8

Extrakt zeleného čaje

0,18

1,56

/

IC50 – koncentrace inhibitoru (v μmol/l) redukující aktivitu enzymů o 50%, / - žádná aktivita. Upraveno podle [18].
* Data byla kalkulována na základě průměrného molárního obsahu aktivních sloučenin.

Diskuze
Zvýšené hodnoty AA v séru a zejména v synoviální tekutině jsou výsledkem kompetitivní inhibice postupných dějů
v metabolické dráze AA spojených s produkcí PG a LT. Specifičností tohoto modelu je, že AA není jen základem pro COX-2 a 5-LO,
ale současně je také produktem jiné enzymatické reakce. Ve stejnou dobu také fosfolipáza A2 vyváže AA z fosfolipidové membrány. Tato reakce je blokována přebytkem AA v souladu s principem zpětnovazební inhibice, která je aktivována koncovým
produktem metabolické dráhy [9].
Tabulka č. 3 ukazuje, že administrace Comfortu-G má za následek celkový nárůst PUFA (jak AA a kyseliny eikosapentenové tak i docosahexanoické kyseliny). Z tohoto důvodu nejsou tyto sloučeniny použity pro tvorbu eikosanoidů (synoviální
tekutina v poškozené tkáni by měla být více náchylná k tvorbě eikosanoidů) nebo neenzymatická degradace PUFA není zvýšená.
Hladina volných radikálů v tabulce č. 2 indikuje, že snížení koncentrace volných radikálů bylo pozorováno pouze v synoviu. Třetí
možná cesta, jak se tělo dokáže zbavit molekul PUFA, β-oxidační metabolická dráha, má pro tyto procesy minoritní patopsychologickou důležitost a můžeme předpokládat, že v ní nedochází k narušení.
Jak probandé během studie neměnili své stravovací návyky, je pravděpodobné, že příjem AA a jejích biosyntetických
prekurzorů, kyseliny linoleové, stravou nebyl upraven.
Navarro[17] publikoval snížený obsah PUFA n-3 a sníženou aktivitu delta5 desaturázy, aktivitu, která je předchozím biosyntetickým krokem biosyntézy AA, u pacientů s revmatoidní artritidou v porovnání se správně fungujícími regulacemi. Navíc
medikace s NSAID neupravuje profil mastných kyselin (MK). Ve sledované skupině pacientů jsme zjistili vyšší obsah PUFA n-3
a vyšší aktivitu delta5 desaturázy po periodě s Comfortem-G. Obě změny indikují posun zpět k fyziologickým hodnotám.
Tabulka číslo 4 ukazuje, že pouze inhibitory ze spodní části tabulky mají schopnost potlačovat aktivitu 5-LO. Toto zjištění
představuje základní hledisko výběru mezi NSAID léky a přírodními produkty, jakým je Comfort-G. Velmi úspěšná a všeobecná
inhibice prezentovaná v tabulce č. 4 je podpořena objevem vynálezce a výrobce Comfortu-G [6]. Přípravek může ovlivnit produkci COX-2 v lidském metabolismu regulací genové exprese přes mRNAs. Comfort-G také snižuje proteinovou expresi TNF-α,
IL-1 β a IL-6. Konečně tento produkt významně snižuje expresi hlavních genetických regulátorů NFkB a PPARγ, což vede k regulaci genetické exprese cox-2, 5-lo, tnfa, il-1b, il-6 ale ne genů cox-1. Tento efekt se zdá být běžný v dalších skupinách potravních
izoflavonů. Cassidy [10] popsal, že silný anti-aterogenní efekt těchto sloučenin zahrnuje redukci LDL-cholesterolu, modifikaci
zánětlivých cytokinů, buněčnou adhezi, tvorbu NO, ochranu LDL proti oxidaci, inhibici agregace krevních destiček a zlepšení
vaskulární aktivity. Thunder [11] tyto výsledky dále podpořil údaji o antihypertenzním a antihypertrofickém efektu Quercetinu
in vivo za nepřítomnosti změn týkajících se vaskulárních a myokardiálních funkcí. Navíc bylo zjištěno, že exprese těžkého řetězce
β-myosinu v srdeční tkáni byla redukována, pokud byl přítomen Quercetin.
Tyto dohady otevírají novou oblast zhodnocení našich výsledků. Zánět postupuje stejnými kroky jak v kloubu tak i v cévní stěně v zánětlivé fázi arterosklerosy [12]. Fosfolipáze A2 (PLA2) byla přidělena důležitá role v zánětlivých procesech arterosklerosy a tak by PLA2 mohla být součástí přenosu signálů mezi zánětem a fibrózou, a později koncovým bodem chronického
zánětu [13]. Bochkov [14] objevil, že oxidovaný 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-fosfocholin (OxPAPC) stimuluje tvorbu
výrůstků z endoteliálních buněk sféroidů. OxPAPC reguluje COX-2 a interleukin IL-8. Inhibitory COX-2 a protilátky blokující IL-8
potlačují regeneraci výrůstků pomocí OxPAPC. Závěrem autoři navrhli, že akumulace oxidovaných fosfolipidů může přispívat
ke zvýšení růstu krevních kapilár ve vzdálených lézích a tak vést k progresi a destabilizaci arteriosklerotických povlaků. Velmi
zajímavý pohled na nezbytnost nějaké rovnováhy mezi COX-2 a AA přináší článek Umphacise [15]. Autoři zjistili, že peroxynitrát
(ONOO-) má několikanásobný vliv na aktivitu COX. Případně, v nepřítomnosti AA, může peroxynitrát modifikovat COX pomocí
nitrace. V této souvislosti autoři ukázali, že v lidské arteriosklerotické tkáni dochází k nitraci COX.
Zatímco metabolická dráha COX je již několik let v centu zájmu, metabolická dráha LO a její důležitost pro zmírnění
bolesti kloubů je podceňována. Metabolická dráha LO je souběžná s metabolickou dráhou COX, při které je AA přeměněna na
LT, nejsilnější chemotaktický agens v těle, který zapříčiňuje hromadění buněk a tekutiny v poškozených kloubech. Leukotreiny
jsou ale skupinou lipidových prozánětlivých mediátorů, které jsou účastny patogeneze a arteriosklerotické progrese. Lidské poškozené tkáně přeměňují AA na leukotrein B4 (LTB4) a hodnoty mRNA pro tři klíčové proteiny v biosyntéze LTB4 jsou v lidském
arteriosklerotickém povlaku signifikantně zvýšené [16].

Závěr
Comfort-G potlačuje enzymatickou aktivitu jak COX-2 tak 5-LO přímo v kloubech díky vzájemnému působení s enzymy.
Sloučenina také stejnou měrou potlačuje aktivitu COX-1, ale neměl by ničit žaludeční sliznici, protože reguluje produkci LT, které
jsou přítomné v žaludečních vředech, jakožto primární příčině poškození sliznice. Potlačování všech hlavních metabolických
drah eikosanoidů může být odvozena od zvýšeného obsahu AA v lipidech. Konečně, Comfort-G se chová jako antioxidant. Podle
univerzálního vlivu na všechny fáze zánětlivého procesu může být Comfort-G použit jako protizánětlivý přípravek nejen v případě kloubních onemocnění, ale i na všechny formy zánětů a to zejména arteriosklerotických. Pokud se léky chovají jako specifické
inhibitory COX-2, musí být z farmakologické praxe odstraněny, protože podporují arteriosklerotické procesy. Flavonoidy obsažené v Comfortu-G pomáhají nejen v případě onemocněních lokomočního systému, ale také při rozvoji arterosklerosy.

