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Pilotná, randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia na
zistenie bezpečnosti a účinnosti nového extraktu z kadidlovníka
pílovitého (Boswellia serrata ) pri liečbe osteoartritídy kolena
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Uskutočnila sa dvojito-slepá, placebom kontrolovaná štúdia na vyhodnotenie bezpečnosti a
účinnosti štandardizovanej perorálnej suplementácie novým extraktom Boswellin® z extraktu
z Boswellia serrata (kadidlovníka pílovitého) (BSE) obsahujúcim kyselinu 3 acetyl 11 keto boswellovú (AKBBA) s kyselinou

-boswellovou (BBA). Celkovo 48 pacientov s

osteoartritídou (OA) kolena bolo náhodne zaradených do skupiny BSE alebo placebo
skupiny na liečebnú intervenciu. Pacientom bol podávaný BSE alebo placebo po dobu
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120 dní. Výsledky štúdie odhalili, že po užívaní BSE došlo k výraznému zlepšeniu telesných
funkcií pacientov, čo sa prejavilo hlavne zmiernenou bolesťou a stuhnutosťou kĺbov v
porovnaní so skupinou placebo. Rádiografické výsledky preukázali rozšírenie kolennej
kĺbovej dutiny a redukciu osteofytov (kostných ostrôh), čo potvrdzuje účinnosť BSE.
Užívaním BSE sa tiež výrazne znížila hladina vysoko citlivého C-reaktívneho proteínu v
krvnom sére, ktorý je potenciálnym markerom zápalu spojeného s OA kolena. Neboli
zaznamenané žiadne závažné nežiaduce účinky. Táto štúdia je prvou štúdiou s BSE, ktorej
výskum trval až 120 dní, dlhšie ako výskum ktorejkoľvek predchádzajúcej klinickej štúdie na
pacientoch s OA kolena. Jej zistenia poskytujú dôkazy o tom, že biologicky aktívne zložky
BSE, konkrétne AKBBA a BBA, pôsobia synergicky pri vyvíjaní protizápalovej/
antiartritickej aktivity, čo vedie k zlepšeniu telesných funkcií a k zmierneniu bolesti a
stuhnutosti.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ

protizápalový, extrakt z Boswellia serrata, katepsín G, vysoko citlivý C-reaktívny proteín,
osteoartritída kolena, mikrozomálny prostaglandín E syntáza-1

1 | ÚVOD
Skratky: 5-LOX, 5-lipoxygenáza; ABBA, kyselina 3-acetyl- -boswellová; AKBBA, kyselina 3acetyl-11-keto- -boswellová; BA, kyselina boswellová; BBA, kyselina -boswellová; BSE, extrakt
z kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata ); European Q5D, index kvality života European
Quality of life 5 Dimension; hs CRP, vysoko citlivý C-reaktívny proteín; KBBA, kyselina 11-keto-boswellová; LPS, lipopolysacharid; NSAID, nesteroidný protizápalový liek; OA, osteoartritída;

Osteoartritída (OA) je vekom podmienené degeneratívne ochorenie kĺbov
často spojené s chronickým zápalom a bolesťou kĺbov, zhoršenou mobilitou a
negatívnym dopadom na kvalitu života (QOL; Glyn Jones et al., 2015). OA kolena

VAS, vizuálna analógová stupnica; WOMAC, Western Ontario McMaster Index
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je najbežnejšou formou artritídy a vyznačuje sa vysokým výskytom v

V skoršej klinickej štúdii bola pri liečbe OA preukázaná účinnosť

porovnaní s inými typmi OA. V rokoch 2013 2015 bolo dospelých

produktu obsahujúceho kyselinu boswellovú (Boswellin®) v kombinácii

Američanov postihnutých artritídou okolo 43,5%, čo odráža čistý

s prípravkom Curcumin C3 Complex® a zázvorovým extraktom

nárast asi o 1 milión ľudí ročne (Barbour, Helmick, Boring, & Brady,

(Natarajan & Majeed, 2012). Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce

2017). Očakáva sa, že do roku 2040 sa toto množstvo zvýši na takmer

účinky. Výsledky tejto štúdie jasne ukázali, že Boswellin® je v kombinácii

78,4 milióna z predpokladanej celkovej dospelej populácie (Barbour

s kurkuminoidmi a zázvorom účinným prípravkom pri liečbe OA .

et al., 2017). Jedným z hlavných zameraní liečby OA je zmierňovanie

Cieľom aktuálnej štúdie bolo vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti

bolesti, a užívanie acetaminofénu a nesteroidných protizápalových

prípravku Boswellin®, štandardizovanej perorálnej suplementácie BSE

liekov (NSAIDs) sú v súčasnosti hlavnou oporou farmakoterapie

obsahujúcim 30% AKBBA, spolu s tromi ďalšími bioaktívnymi

osteoartritídy kolena. Mnoho pacientov však na vyššie uvedenú liečbu

boswellovými kyselinami, konkrétne BBA, KBBA a ABBA, ktoré sú vysoko

nereaguje. Navyše, užívanie NSAIDs je spojené s gastrointestinál-

bioaktívne a farmakologicky významné zložky, a to pri liečbe neliečených

nymi, renálnymi a kardiovaskulárnymi rizikami (Umar et al., 2014).

pacientov alebo pacientov, ktorým bola práve diagnostikovaná OA

-

Preto sa čoraz viac vyhľadávajú rastlinné látky s protizápalovými

kolena. Táto štúdia je prvou štúdiou s BSE, ktorej výskum trval až 120 dní,

vlastnosťami bez nežiaducich vedľajších účinkov, keďže liečba OA je

dlhšie ako výskum ktorejkoľvek predchádzajúcej klinickej štúdie na

na vzostupe.

pacientoch s OA kolena. Okrem merania štandardných parametrov sa

Zaujímavosťou je, že glejoživica, ktorá sa získava zo známeho

na hodnotenie účinnosti použila aj rádiografia. Posledné štúdie ukázali,

stromu Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. (kadidlovník pílovitý,

že cirkulujúce koncentrácie vysoko citlivého C-reaktívneho proteínu (hs

čeľaď: Burseraceae), nazývaná tiež indické kadidlo alebo Salai

CRP) sú spojené so zápalom a progresiou OA (Pearle et al., 2007). Ďalšie

guggal, sa v tradičnej ajurvédskej medicíne už po celé stáročia v

štúdie tiež preukázali zvýšenú degeneráciu kĺbov u pacientov, ktorí mali

Indii používa ako liek na liečbu chronických zápalových chorôb

zvýšenú hladinu CRP v krvnom sére (Bonnet & Walsh, 2005). Aktuálna

vrátane OA (Ammon, 2016; Ernst, 2008). Za posledné roky si silné

štúdia preto skúmala hladinu hs CRP v sére, aby sa tak zistilo, aký vplyv

protizápalové, antiartritické a analgetické účinky extraktu z glejoživice

majú

boswellové kyseliny na progresiu OA kolena.

kadidlovníka pílovitého získali veľkú pozornosť (Abdel Tawab, Werz &
Schubert Zsilavecz, 2011). Pentacyklické triterpenoidy z kadidlovníka
obsahujúce -karboxylovú skupinu na C-24 sa považujú za biologicky/

2 | MATERIÁLY A METÓDY

farmakologicky aktívne zlúčeniny (Sailer et al., 1996).
Pentacyklické triterpénové kyseliny s konfiguráciou

v

2.1 | Etické zásady a informovaný súhlas

kadidlovníku obsahujú kyselinu 3-acetyl-11-keto- -boswellovú
-

Tieto klinické skúšky sa uskutočnili v súlade s usmerneniami pre klinický

boswellovú (BBA) a kyselinu 3-acetyl- -boswellovú (ABBA), ktoré sú

výskum stanovenými v Zákone o liečivách a kozmetických výrobkoch z

hlavnými zložkami predstavujúcimi okolo 14% (w/w) v lipofilných

roku 1940 v Indii; v Pravidlách o liečivách a kozmetických výrobkoch z

(AKBBA), kyselinu 11-keto- -boswellovú (KBBA), kyselinu

frakciách extraktu z kadidlovníka (BSE; Büchele, Zugmaier, & Simmet,

roku 1945 v Indii; a Medzinárodná konferencia o harmonizácii odporučila

2003). Rôzne farmakologické štúdie naznačujú, že deriváty

harmonizované tripartitné usmernenie týkajúce sa správnej klinickej

boswellových kyselín (BA) s konfiguráciou

praxe. Pri biomedicínskom výskume ľudských účastníkov z roku 2006 v

z BSE majú podstatne
(Poeckel &

rámci Indickej rady pre lekársky výskum v Indii sa dodržiavali etické

Werz, 2006). Dokázané sú aj protizápalové účinky BSE inhibujúce

pokyny a zásady uvedené v Helsinskej deklarácii o etických princípoch

vyššiu účinnosť ako príslušné izoméry s konfiguráciou

karagénanom vyvolaný opuch labky u zvierat (Siemoneit et al., 2011).

medicínskeho výskumu zahŕňajúceho ľudské subjekty, ktoré boli prijaté

Predchádzajúce štúdie tiež uvádzajú, že BSE znižuje tvorbu

18. valným zhromaždením Svetovej lekárskej asociácie (WMA), Helsinki,

zápalových mediátorov a tlmí oxidačný stres, a používa sa na liečbu

Fínsko, jún 1964, s poslednou novelou v roku 2004. Štúdia bola schválená

zápalových ochorení súvisiacich s vekom (Umar et al., 2014).

inštitucionálnou etickou komisiou, všetci účastníci poskytli svoj písomný

Klinických štúdií skúmajúcich účinnosť a bezpečnosť BSE pri liečbe

informovaný súhlas a štúdia bola zaregistrovaná vo verejnom registri

OA a funkcie kĺbov, najmä OA kolena, nie je veľa. Súčasťou týchto

klinických skúšok v Indii (www.ctri.nic.in; CTRI/2014/ 03/004498).

slepých štúdií sú rôzne patentované prípravky z BSE, diagnostické

Schválený protokol ostal nezmenený.

merania s odlišnou dobou trvania a kontrolou (Gupta, Samarakoon,
Chandola, & Ravishankar, 2011; Kimmatkar, Thawani, Hingorani, &

2.2 | Nábor pacientov

Khiyani, 2003; Sander, Herborn, & Rau, 1998; Sengupta et al., 2008;
Sontakke et al., 2007). Hoci všetky vyššie uvedené klinické štúdie

Pacienti mužského aj ženského pohlavia vo veku od 35 do 75 rokov, ktorým

preukázali priaznivé účinky na OA kolena, pre nízky počet

bola práve diagnostikovaná OA, boli podrobení skríningu na základe typickej

prihlásených účastníkov, skrátenú dobu štúdií, absenciu kontroly

anamnézy, klinických príznakov, rádiologických nálezov a splnenia klasifikácie

placebom v niektorých štúdiách a nedostatočný popis vlastností

OA kolien podľa kritérií ACR (American College of Rheumatology).

extraktu neboli splnené všetky rigorózne kritériá klinických skúšok

Do štúdie boli vybraní všetci účastníci, ktorí splnili nasledujúce kritériá

na vyvodenie konečných záverov ohľadne používania BSE na liečbu

začlenenia: (a) pacienti s minimálnym stupňom bolesti na vizuálnej

OA kolena.

analógovej stupnici (VAS)
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>4 pri chôdzi v jednom alebo oboch kolenách počas 24 hodín pred náborom;

poskytnuté. V novšej štúdii sa pacientom pri liečbe OA podávali 500

(b) ambulantný pacient, ktorý potrebuje liečbu protizápalovým liekom a

mg kapsuly B. serrata, 6 g/deň (v troch separátnych dávkach) bez

ktorý nedostáva pravidelné protizápalové alebo analgetické lieky alebo nie je

bližšie určeného zloženia

-boswellových kyselín (Gupta et al., 2011).

spokojný s užívaním takýchto liekov, a požaduje zmenu v liečbe; (c) pacienti,

V tejto štúdii boli podávané dvakrát denne tablety s BSE, každá

ktorí sú ochotní prichádzať na pravidelné následné kontroly; a (d) účastníci,

tableta obsahujúca 169,33 mg BSE so strednou hodnotou 87,3 mg

ktorí sú schopní chôdze a tiež schopní poskytnúť ústne aj písomné informácie

-boswellových kyselín, konkrétne AKBBA (53,27 mg), BBA (20,83

týkajúce sa štúdie. Zaznamenané boli demografické údaje, lekárske vyšetrenia,

mg), KBBA (7,11 mg) a ABBA (6,06 mg). Zvolená dávka BSE

kompletná anamnéza vrátane liekovej, prípadné ďalšie choroby pacienta a

obsahujúca 87,3 mg -boswellových kyselín na tabletu dvakrát

jeho vitálne funkcie. Všetci účastníci poskytli svoj písomný informovaný súhlas.

denne (celkovo 174,6 mg -boswellových kyselín za deň) bola

Kritériá vylúčenia z tejto štúdie zahŕňali nasledovné: (a) známa

bezpečná a s porovnateľným alebo nižším obsahom -

precitlivenosť na bylinné extrakty alebo výživové doplnky; (b) tehotné alebo

boswellových kyselín v BSE ako množstvo použité v

dojčiace ženy a ženy v reprodukčnom veku, ktoré nedodržiavajú primerané

predchádzajúcich klinických štúdiách s pacientmi s OA alebo OA

antikoncepčné opatrenia, alebo ženy, u ktorých sa zistilo tehotenstvo z odberu

kolena. Jednotlivé boswellové kyseliny obsiahnuté v extrakte boli

moču; (c) nedegeneratívne choroby kĺbov alebo iné degeneratívne choroby

AKBBA ≥ 30%, KBBA-1,5%, ABBA ≥ 3,5% a BBA ≥ 7,5% o hmotnosti

kĺbov; (d) nespôsobilosť alebo pripútanosť na invalidný vozík alebo posteľ a

minimálne 50% w/w z celkovej hmotnosti boswellových kyselín v

neschopnosť starať sa o seba; (e) súčasná alebo nedávna (za posledné 3

extrakte.

mesiace) perorálna alebo intraartikulárna liečba kortikosteroidmi; (f)
predchádzajúce alebo nedávne prepuknutie demyelinizačných ochorení alebo
cukrovky typu I; (g) aktuálne užívanie antikoagulantov, hydantoínu, lítia,
steroidov, metotrexátu a kolchicínu; (h) ochorenie obličiek, pečene alebo
krvotvorby, alebo hypertenzia alebo závažná srdcová nedostatočnosť, alebo
kongestívne zlyhanie srdca, alebo neliečená hyperlipidémia (kardiovaskulárne
riziko); (i) ajurvédske prípravky alebo akákoľvek forma doplnkovej terapie
alternatívnej medicíny za predchádzajúce 2 mesiace; (j) užívanie skúmaného
lieku alebo účasť na akejkoľvek inej klinickej štúdii, ktorá sa skončila v
predchádzajúcom mesiaci alebo ešte v súčasnosti prebieha; (k) pacienti, ktorí
užívali vysoké dávky NSAID alebo analgetík; a (l) neschopnosť vyhovieť
postupom štúdie.

2.4 | Koncepcia štúdie
Tieto klinické skúšky na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti
tabletovej formy BSE u pacientov s OA v kolene sa uskutočnili v Indii, v
ústave Kempegowda Institute of Medical Sciences, Bangalore. Nábor
pacientov sa začal 18. marca 2014 a bol ukončený 6. júna 2014. Celkovo
48 práve diagnostikovaných alebo neliečených pacientov s OA kolena
miernej až strednej závažnosti, ktorí neboli za posledné 3 mesiace
nijako liečení, bolo náhodne rozdelených v pomere 1: 1 do skupín, kde
im bol podávaný buď BSE alebo placebo. Subjekty boli poučené, aby
každý deň užívali dve tablety s obsahom 169,33 mg BSE, pričom každá
tableta obsahovala priemernú hodnotu 87,3 mg -boswellových kyselín

2.3 | Dávkovanie BSE

alebo placebo po dobu 120 dní (Obrázok 1). Nebolo povolené užívať
žiadne sprievodné lieky.

Na určenie dávky boli vyhodnotené informácie o klinických štúdiách
uskutočnených za posledné tri desaťročia (preskúmanie databázy

2.5 | Randomizácia a zaslepenie

PubMed do septembra 2018) z hľadiska bezpečnosti a účinnosti
perorálneho podávania BSE pacientom s OA alebo OA kolena vrátane

Tablety s BSE aj s placebom boli filmom obalené tablety a boli

reumatoidnej artritídy. V predchádzajúcich štúdiách sa Boswellia

identické, aby sa zaistilo zaslepenie. Obalové filmy použité na oba

podávala ako extrakt, ktorý obsahoval 30 - 40% boswellových kyselín,

typy tabliet boli úplne rovnaké (farbou, chuťou aj vôňou) a boli

300 - 500 mg, dvakrát alebo trikrát denne (Maroon, Bost, & Maroon,

zabalené do rovnakého typu fľaštičky. Jedna fľaštička tabliet bola

2010). V 12-týždňovej pilotnej štúdii autori (Sander et al., 1998) používali

vydaná pri každej kontrole pre dávkovanie dvakrát denne po dobu

tablety obsahujúce 400 mg BSE, deväť kapsúl denne (3 600 mg/deň) na

1 mesiaca, s dostatočným množstvom tabliet navyše, aby sa mohli

liečbu ambulantných pacientov s aktívnou reumatoidnou artritídou. V

kontroly uskutočňovať až každých 40 dní. Počas dvojito-slepej

56-dňovej skríženej štúdii sa podávali 333 mg kapsuly s BSE obsahujúcim

liečebnej fázy štúdie bol subjekt aj všetok personál zapojený do

40% BA (čo celkovo zodpovedá 118,4 mg -boswellových kyselín) trikrát

štúdie, vrátane výskumníkov, zaslepený, teda nevedomý toho, ktoré

denne (celkovo 355,2 mg -boswellových kyselín denne, nepočítajúc -

tablety obsahujú BSE a ktoré placebo. Autorizovaný štatistik,

boswellové kyseliny) na liečbu OA kolena (Kimmatkar et al., 2003).

nezávislý od sponzorujúcej organizácie, ktorý sa nezúčastnil na

Podobne sa v 180-dňovej štúdii podávali 333 mg kapsuly s BSE trikrát

uskutočňovaní štúdie alebo podávaní správ o štúdii, vytvoril

denne na porovnanie účinnosti BSE s valdekoxibom (selektívny inhibítor

náhodne alokované karty s číslom vytvoreným počítačom.

COX 2) u pacientov s OA kolena (Sontakke et al., 2007). V nedávnej 90-

Randomizačné kódy boli zaznamenané, aby nedošlo k zámene, a

dňovej štúdii Sengupta a kol. (2008) hodnotili účinnosť a bezpečnosť BSE

všetky údaje boli prísne dôverné. Pôvodná náhodná alokácia bola

(250 mg) obohateného o 30% AKBBA (čo zodpovedá 75 mg AKBBA);

až do času odslepenia prístupná iba oprávneným osobám v prípade

avšak podrobnosti o iných -boswellových kyselinách pri liečbe OA

núdze podľa štandardných operačných postupov sponzora.

kolena neboli

Odslepením randomizačných kódov na konci štatistickej analýzy
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3-acetyI-11-ketoobsahujL’Jca 30% 3-acetyl-11-ketomg obsahujúca
Boswe/lia serrata . Tabletova
étL’Jdie o extrakte z Boswellia
diagram štúdie
1 VWojovy
OBRAZOK 1
OBRÁZOK
Vývojový diagram
Tabletová forma
forma BSE (169,33 mg
kolena
(0A) kolena
osteoartritidou (OA)
pacientom s osteoartritídou
dni pacientom
dobu 120 dní
p0 dobu
dvakrat denne po
perora’lne dvakrát
podavala perorálne
sa podávala
B-boswellovej
-boswellovej kyseliny [AKBBA]) sa
aktivny BSE
dosta’vala aktívny
2e skupina XAXA01
ukazalo, že
sa ukázalo,
sa
XAXA01 dostávala

2.7 || Meranie vysledkov
výsledkov

dostavala placebo.
XAXAOZ dostávala
skupina XAXA02
zatial'co
(Boswe/lin®), zatiaľ
(Boswellin®),
čo skupina

dodriiavanie predpisov
2.6 || Intervencia a dodržiavanie

radiograﬁe
QOL, rádiografie
dotaznika QOL,
zaklade dotazníka
na základe
sa vyhodnocovala
Zévainost’OA
Závažnosť
OA sa
vyhodnocovala na
bolesti,
Na hodnotenie bolesti,
BSE. Na
Iiecbe BSE.
a po liečbe
pred a
a fyzikélneho
a
fyzikálneho vyéetrenia
vyšetrenia pred

(bud’ BSE alebo
uiivali dve tablety denne (buď
poiiadani, aby užívali
boll požiadaní,
Véetci pacienti boli
Všetci

kolena
osteoartritidou kolena
u pacientov s osteoartritídou
stuhnutosti a fyzickych
fyzických funkcii
funkcií u

§tUdie
Pracovnici štúdie
oboznameni s rozpisom prehliadok. Pracovníci
Za’roven boli oboznámení
placebo). Zároveň

pouiity
a 120 použitý
60, 90 a
0, 30, 60,
dnoch 0,
L’Jcinnosti v dňoch
na hodnotenie účinnosti
bol na

dodriiavania
zabezpecenie dodržiavania
domace vyéetrenia
uskutocnovali pravidelné domáce
uskutočňovali
vyšetrenia na zabezpečenie
prislu§n§Ich
Iieéiv a príslušných
tYKajUCEhO sa liečiv
zaklade osobitného predpisu týkajúceho
protokolu na základe
tych,
Iiekov, aj tých,
uiivania liekov,
zaznamena’vanie užívania
dennik na zaznamenávanie
obdriali denník
prehliadok. Pacienti obdržali
udalosti
neiiadt’icich udalostí
achkol'vek nežiadúcich
étl’Jdie, a rovnako akýchkoľvek
ktoré neboli predmetom štúdie,

Dotaznik WOMAC
index Western
Western Ontario McMaster Index (WOMAC).
(WOMAC). Dotazník
priznakov,
a periodicity vyskytu
zavainosti a
sa závažnosti
tykajuce sa
otazky týkajúce
obsahuje otázky
výskytu príznakov,
praskanie, zablokovanie alebo
6i praskanie,
ékripanie či
klbu, škrípanie
su opuch kĺbu,
ako sú
neschopnost’ nar
neschopnosť

kolien v
bolest’ kolien
kolena, bolesť
tbat’ kolená,
ovnat’ alebo ohýbať
ovnať

schopnost’ vykonévat’
aj schopnosť
kolena, ako aj
polohach, funkcie kolena,
réznych polohách,
rôznych
vykonávať

étL'Jdie boli tieto
tykajUCich sa ich zdravotného stavu. Pre zachovanie konzistentnosti štúdie
týkajúcich

na
urcilo na
nasledne určilo
sa následne
skére WOMAC sa
kaidodenné funkcie. Celkové skóre
každodenné

Iiecivo bolo vra’tené
Nepouiité liečivo
étL'Jdie. Nepoužité
koordinatorom štúdie.
denniky kontrolované koordinátorom
denníky
vrátené na

suctu v§etk37ch
zaklade súčtu
základe
všetkých bodov.

osob
poctu 48 osôb
Iiecby. Z celkového počtu
dodriiavania postupov liečby.
anal)’lzu percentilu dodržiavania
analýzu

na
BSE na
chédze bolo vyhodnotit’vplyv
sestinL’Jtového testu
Ciel'om šesť-minútového
Cieľom
testu chôdze
vyhodnotiť vplyv BSE

dokoncilo 42 (22 v skupine s BSE a 20 v kontrolnej skupine s
étﬂdieju
zaradenYch do štúdie
zaradených
ju dokončilo

minL’Jt.
najdlhéiu vzdialenost’v
prejst'co
schopnost’pacientov
schopnosť
pacientov prejsť
čo najdlhšiu
vzdialenosť v intervale 6 minút.

étyria z kontrolnej skupiny s
osob (dve zo skupiny s BSE a štyria
§est’ osôb
placebom). Šesť

minL’Jt
Liseku 6 minút
Easovom úseku
étﬂdie v časovom
ktoru pacienti/subjekty štúdie
Vzdialenost’,
Vzdialenosť, ktorú

dovody a
odvolanim sa na osobné dôvody
étt’idie s odvolaním
poiiadali o0 vyradenie zo štúdie
placebom) požiadali

pocas
d'alej, počas
aj ďalej,
hodnota aj
zaznamenala ako vychodiskové
prekonali, sa zaznamenala
prekonali,
východisková hodnota

Iieéby, boli
ucinkami liečby,
nesuviseli s účinkami
§t0dii, ktoré nesúviseli
participa’cie v štúdii,
preruéenia participácie
takéto prerušenia
kontrolnu skupinu s placebom (Obr. 1).
niiéie pre BSE skupinu ako pre kontrolnú
signiﬁkantne nižšie
signifikantne

zahrnali stanovenie
opatrenia zahŕňali
Dalsie vykonané opatrenia
prehliadok. Ďalšie
d’aléich prehliadok.
ďalších
subjektu, 6a celkové hodnotenie subjektu,
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hodnotenia lekára
celkového hodnotenia
a
stupnici VAS a
na stupnici
chédze, hodnotenie bolesti na
minutovy test chôdze,
minútový
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hodnotenie kvality života indexom European Quality of life 5
Dimension QOL. Lekárske vyšetrenie bolo zamerané predovšetkým

TABUĽKA 1 Demografické charakteristiky subjektov vybraných
pre intervenčnú štúdiu extraktu z Boswellia serrata

na rozsah pohybu (pasívny aj aktívny), svalovú silu, stabilitu väziva
a citlivosť postihnutých kĺbov. Na stanovenie účinnosti BSE liečby
bola vykonaná komparatívna analýza rádiologických röntgenových
snímkov zachytených pred liečbou (základná hodnota) a na 120. deň.
Všetky rádiogramy boli získané za štandardizovaných podmienok.
Na analýzu hs CRP sa subjektom pri plánovaných vyšetreniach
odoberali vzorky krvi. Čerstvá vzorka séra bola pripravená

Celkový počet
subjektov (N = 48)

Parameter

Štatistika

Vek (roky)

Priemer ± SD

58.7 ± 8.20

Výška (cm)

Priemer ± SD

165.3 ± 9.82

Hmotnosť (kg)

Priemer ± SD
2

Index telesnej hmotnosti (kg/m )

Priemer ± SD

63.9 ± 11.12
23.31 ± 4.13

centrifugáciou po 1-hodinovom intervale pri izbovej teplote. Vysoko

Pohlavie

citlivý C-reaktívny proteín sa meral imunoturbidimetrickým testom

Muž

N (%)

17 ± 35.42

s použitím komerčne dostupnej súpravy, v ktorej sa ľudský CRP

Žena

N (%)

31 ± 64.58

aglutinuje s latexovými časticami potiahnutými monoklonálnymi
anti CRP protilátkami. Zrazenina sa určila turbidimetricky na prístroji

Pozn. Hodnoty sú uvedené ako priemer ± SD (smerodajná odchýlka).

Roche/Hitachi cobas c 501/502 za použitia reagentov/súprav od

a v 120. deň liečby s BSE sú uvedené v Tabuľke 2. Neboli

Roche Diagnostics GmbH (Mannheim, Nemecko). Dolný detekčný

pozorované žiadne významné rozdiely v demografických charak-

limit testu hs-CRP bol 0,03 mg/L, a merania s hodnotami pod 0,03

teristikách medzi skupinou, ktorá dostávala 169,33 mg tablety s

mg/L sa nepovažovali za signifikantné.

BSE a placebom.

2.8 | Posúdenie bezpečnosti
3.2 | Klinická účinnosť
Pri posudzovaní bezpečnosti sa brali do úvahy vitálne funkcie, konkrétne
krvný tlak, dychová frekvencia, pulzová frekvencia a akékoľvek abnormálne

Údaje o zhodnotení účinnosti, vrátane WOMAC, celkového posúdenia

laboratórne či diagnostické parametre. Lekárske vyšetrenie a kontrola

lekárom (Physician's Global Assessment), 6-minútového testu chôdze a skóre

vitálnych funkcií sa vykonávali v dňoch 0, 30, 60, 90 a 120. Demografické

VAS po 120 dňoch liečby BSE, sú uvedené na Obrázku 2. Podrobné analýzy

údaje sa zaznamenávali v dňoch 0 a 120. Vitálne funkcie sa hodnotili ihneď

súvisiace s celkovým hodnotiacim skóre WOMAC, celkovým posúdením

po prvom užití tabliet s BSE a potom aj počas celej štúdie. Rutinné

lekárom, 6-minútovým testom chôdze a skóre VAS sú uvedené v Tabuľke

laboratórne parametre bezpečnosti, ako hematologické a biochemické

3. Na účely overenia hodnotenia účinnosti bola použitá analýza

vyšetrenia, sa zisťovali pomocou štandardných laboratórnych techník pred a

kovariancie. Priemerné skóre sa použilo pre bilaterálnu osteoartritídu.

po liečbe s BSE. Rozbor moču na zistenie tehotenstva sa uskutočňoval na

Bolo

dobrovoľníčkach vo reproduktívnom veku. Prípadné nepriaznivé účinky v

východiskovou skupinou a skupinou liečenou BSE v porovnaní so

rámci štúdie boli zaznamenané pri každej prehliadke.

zistené,

že

rozdiely

v

parametroch

účinnosti

medzi

skupinou s placebom sú štatisticky významné (p < 0.001). Podobný
rozdiel (p < 0.001) bol zaznamenaný aj pri použití neparametrického

2.9 | Štatistická analýza

Wilcoxonovho testu. Nepozoroval sa však žiadny významný rozdiel medzi
východiskovou a placebo skupinou.

Všetky údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD. Údaje boli vyhodnocované pre
zistenie ich štatistickej významnosti t testom, analýzou kovariancie alebo Wilcoxonovým podpísaným testom poradia súčtu v závislosti od počtu uskutočnených
porovnaní, aby sa dosiahol najlepší možný štatistický výsledok porovnania medzi
pacientmi podstupujúcimi liečbu BSE a placebom. Pri hodnotení účinnosti u

3.3 | Vplyv liečby BSE na index miery bolesti WOMAC
Komparatívna analýza indexu WOMAC pri vstupnej prehliadke vykázala
priemernú hodnotu 69,4 ± 8,06 a 68,9 ± 7,48 pre skupinu liečenú BSE a
skupinu placebo v tomto poradí. U pacientov liečených BSE však bolo v

pacientov, ktorých údaje neboli dostupné pri poslednej/finálnej prehliadke, sa

rôznych časových bodoch pozorované stabilné znižovanie indexu

použila urýchlená metóda posledného pozorovania (LOCF). Výsledky s hodnotou

WOMAC a v 120. deň liečby bola jeho priemerná hodnota 42,3 ± 4,84.

p< 0,05 sa považujú za štatisticky významné. Na analýzu údajov sa použil softvér

Priemerné skóre indexu bolesti WOMAC pre skupinu s placebom bolo

pre štatistickú analýzu (SAS) vo verzii 9.2 (Cary, NC, USA).

na 120. deň na hodnote 55,5 ± 6,72. Celkovo skupina liečená BSE

3 | VÝSLEDKY

čo naznačuje zlepšenie telesných funkcií zmiernením bolesti a

vykázala štatisticky výrazný pokles (p < 0.001) hodnoty indexu WOMAC,
stuhnutosti (Obrázok 2a a Tabuľka 3). Podskupiny indexu WOMAC, a to

3.1 | Demografické charakteristiky subjektov

tri domény bolesti, telesných funkcií a stuhnutosti, sú uvedené v Tabuľke
S4. Hodnoty subskóre indexu WOMAC korešpondujú s celkovým skóre

Podrobnosti o celkových demografických charakteristikách subjektov zaradených

WOMAC, a demonštrujú, že liečba BSE významne zmiernila bolesť a

do štúdie sú uvedené v Tabuľke 1. Komparatívne hodnoty o indexe telesnej

stuhnutosť v porovnaní s kontrolnou placebo skupinou pacientov s OA

hmotnosti, výške a hmotnosti subjektov zaznamenaných na začiatku štúdie

kolena.
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TABUĽKA 2 Index telesnej hmotnosti, výška a hmotnosť subjektov zaznamenané na začiatku štúdie a po liečbe BSE
BSE

Placebo

Parameter

Východisková
hodnota (N
= 24)

BMI (kg/m2; priemer ± SD)

23.37 ± 3.95

Výška (cm; priemer ± SD )
Hmotnosť (kg; priemer ± SD )

120. deň
hodnota p

(N = 22)

21.0 ± 3.95

0.7574

165.2 ± 12.54

166.2 ± 13.24

0.6801

64 ± 12.40

67.1 ± 12.19

0.8464

Východisková
hodnota (N
= 24)

120. deň
hodnota p

hodnota p
BSE verzus placebo

23.4 ± 3.68

0.6967

0.1478

163.6 ± 6.28

0.8797

0.4181

63.3 ± 0.01

0.7644

0.4290

(N = 20)

23.25 ± 4.48
165.5 ± 6.60
63.9 ± 9.00

Pozn. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ±SD. Bola vykonaná jednosmerná analýza rozptylového testu medzi východiskovou hodnotou a hodnotou po liečbe (deň 120) oboch
skupín, a medzi BSE skupinou a placebo skupinou p hodnoty neboli vyhodnotené ako štatisticky významné (p > 0,05). BMI: index telesnej hmotnosti; BSE: extrakt z Boswellia serrata .

Liečba:

Liečba:

Skóre WOMAC

Deň-0

Deň-30

Deň-60

Celkové posúdenie bolesti lekárom

Deň-90

Deň-120

Deň-60

Deň-90

Deň-120

Liečba:

Liečba:

Skóre na stupnici bolesti VAS

6-minútový test chôdze

Deň-0

Deň-30

Deň-0

Deň-30

Deň-60

Deň-90

Deň-120

Deň-0

Deň-30

Deň-60

Deň-90

Deň-120

Liečba:

Pred liečbou

Po liečbe

hodnota hs-CRP

Skóre indexu European Q5D Quality of Life

Deň-0

Deň-30

Deň-60

Deň-90

Deň-120

OBRÁZOK 2 Stĺpcové grafy zobrazujú analýzy účinnosti pri liečbe extraktom z Boswellia serrata (BSE). (a e) Stĺpcové grafy účinnosti sa odvíjajú
od skóre dotazníka kvality života (QOL) u pacientov s osteoartritídou (OA) kolena liečených BSE (deň 120) v porovnaní s kontrolnou skupinou
placeba a ich východiskovou referenčnou prehliadkou (deň 0). (a) liečba BSE vykazuje významné zníženie skóre indexu bolesti Western Ontario
McMaster Index (WOMAC), čo naznačuje zmiernenie bolesti, stuhnutosti a ostatných telesných funkcií; (b) škála posúdenia bolesti lekárom tiež
vykazuje výrazné zlepšenie skóre pri liečbe s BSE; (c) trend v chôdzi pacientov vykazuje zlepšenie pri liečbe s BSE; (d) zníženie bolesti na vizuálnej
analógovej stupnici (VAS) v skupine s BSE bolo zaznamenané do 120. dňa; (e) index kvality života European Quality of life 5 Dimension indikoval
zdravie pacienta ako dobré/lepšie s liečbou s BSE; (f) stĺpcový graf zobrazuje účinok BSE na vysoko citlivý C-reaktívny proteín (hs-CRP) na začiatku
liečby a v 120. deň liečby s BSE a placebom (kontrolná skupina) u pacientov s OA kolena. **Štatisticky významné (p < 0.01) [Farebný obrázok je k
dispozícii na wileyonlinelibrary.com]
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TABUĽKA 3 Komparatívna analýza 120-dňových meraní účinnosti BSE a placeba
BSE
Parameter

Východisková
hodnota

Placebo
120. deň.

hodnota p

Východisková
hodnota

120. deň.

hodnota p

hodnota p
BSE verzus placebo

Skóre hodnotiacich dotazníkov WOMAC

69.4 ± 8.06

42.3 ± 4.84**

0.0001

68.9 ± 7.48

55.5 ± 6.72

0.0003

0.0001

Celkové posúdenie bolesti lekárom

5.6 ± 0.91

8.5 ± 0.64**

0.0001

5.9 ± 1.19

6.3 ± 0.87

0.2175

0.0001

Skóre šesťminútového testu chôdze

218.0 ± 26.51 297.3 ± 27.89** 0.0001

216.0 ± 28.23 226.7 ± 27.41 0.7082

0.0001

Skóre na stupnici bolesti VAS

6.4 ± 1.24

3.7 ± 1.35**

0.0001

6.9 ± 1.51

6.3 ± 0.62

0.1828

0.0001

Index kvality života Q5D

10.9 ± 1.71

6.3 ± 0.88**

0.0001

11.0 ± 1.20

12.1 ± 1.93

0.0858

0.0001

Pozn. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ±SD. Bola vykonaná jednosmerná analýza rozptylového testu medzi východiskovou hodnotou a hodnotou po liečbe (deň
120) pre skupinu BSE a placebo skupinu. BSE: Extrakt z Boswellia serrata ; VAS: vizuálna analógová stupnica; WOMAC: Western Ontario McMaster Index.

** hodnoty p sú štatisticky významné (p < 0.0001).

3.4 | Vplyv liečby BSE na stupnicu celkového
posúdenia bolesti lekárom

3.7 | Vplyv liečby BSE na index kvality života European Quality of life‐5 Dimension

Na účely lekárskeho hodnotenia bola používaná stupnica hodnotenia

Dotazník kvality života je samohodnotením mobility, starostlivosti o

bolesti v rozmedzí od 0 do 10, kde 0 označuje známku veľmi zlá a 10

seba, bežných činností, bolesti/nepohodlia a pocitov úzkosti/depresie.

výborná. Pri referenčnej prehliadke sa zistilo, že priemerné hodnoty v

Tento dotazník dokumentuje, v akom stave je zdravie pacienta v daný

skupine s BSE boli 5,6 ± 0,91 a v skupine s placebom 5.9 ± 1.19. Na

deň. Celkové skóre 15 označuje zlú QOL (kvalitu života), zatiaľ čo 5

konci štúdie pacienti s liečbou BSE dosiahli priemerné skóre 8,5 ± 0,64,

označuje dobrú/lepšiu QOL. Priemerné hodnoty 10,9 ± 1,71 pri

čo je štatisticky výrazne lepšie skóre (p < 0.001) v porovnaní s ich

vstupných prehliadkach sa v prípade skupiny pacientov s BSE zmenili

východiskovými hodnotami pri prvej prehliadke, ale tiež významne

na 6,3 ± 0,88 pri poslednej prehliadke, a v prípade kontrolnej skupiny

odlišné od priemerných hodnôt pacientov v skupine s placebom (6,3 ±

s placebom bola pozorovaná zmena z 11,0 ± 1,20 na 12,1 ± 1,93

0,87), na poslednej prehliadke (Obrázok 2b a Tabuľka 3).

(Obrázok 2e a Tabuľka 3). Zistilo sa, že rozdiely v parametroch QOL
medzi východiskovou hodnotou a hodnotou po liečbe s BSE alebo po
užívaní placeba sú štatisticky významné (p < 0.001).

3.5 | Vplyv liečby BSE na schopnosť chodiť
Základným parametrom tohto hodnotenia bola vzdialenosť
prejdená subjektmi za 6 minút. Pri referenčnej prehliadke sa
zistilo, že priemerné hodnoty v skupine s BSE boli 218,0 ± 26,51 a
v skupine s placebom 216.0 ± 28.23. Na konci štúdie sa trend
chôdze výrazne zlepšil (p < 0.01) u pacientov v skupine liečenej BSE s
priemernou hodnotou 297,3 ± 27,89 metrov, zatiaľ čo u pacientov
v kontrolnej skupine s placebom to bolo 226,7 ± 27,41 metrov.
Rozdiel hodnotení účinnosti medzi skupinami bol signifikantný (p
< 0.001) po analýze príslušných hodnôt z ich poslednej prehliadky
(deň 120) (Obrázok 2c a Tabuľka 3).

3.6 | Vplyv liečby BSE na vizuálnu analógovú stupnicu
bolesti

3.8 | Vplyv liečby BSE na rádiologické röntgenové
vyšetrenie
Rádiologické röntgenové snímky odhalili zmenšenú kĺbovú dutinu
v dôsledku straty kĺbovej chrupavky a tvorby osteofytov pri OA
kolena u pacientov v placebo skupine. Na druhej strane, pacienti
s OA kolena po liečbe s BSE vykazovali pri poslednej prehliadke
(po 120 dňoch) podstatné zlepšenie stavu. Výraznú zmenu stavu
OA bolo možné pozorovať, keď sa dutina medzi kolennými kĺbmi
subjektov výrazne zväčšila v dôsledku prudkého poklesu osteofytov
(ostrôh) (Obrázok 3).

3.9 | Vplyv liečby BSE na vysoko citlivý Creaktívny proteín

Po liečbe BSE sa skóre stupnice bolesti VAS významne znížilo. Pri vstupnej

Zistilo sa, že zvýšené hladiny hs CRP súvisia s lokálnym zápalom u

prehliadke bolo priemerné skóre 6,4 ± 1,24 zistené v skupinách pacientov s

pacientov s OA. Niekoľko štúdií preukázalo, že hs CRP je zvýšený

aktívnou liečbou BSE a skóre 6,9 ± 1,51 v placebo skupine. V deň 120 (posledná

v plazme pacientov s OA v porovnaní s vekovo zhodnou kontrolnou

prehliadka) sa skóre bolesti výrazne znížilo (p < 0.001) na 3,7 ± 1,35 v skupine

skupinou (Pearle et al., 2007). V tejto štúdii bol pozorovaný

s aktívnou liečbou pacientov bez štatisticky významnej zmeny, zatiaľ čo u

signifikantný pokles aktivity hs-CRP v skupine liečenej BSE na rozdiel

pacientov dostávajúcich placebo to bolo 6,3 ± 0,62. Štúdia dospela k záveru, že

od skupiny s placebom (p < 0.01; Obrázok 2f). Tieto zistenia jasne

podľa posúdenia lekárov sa pacienti cítili oveľa lepšie s BSE (aktívna liečba)

dokazujú, že BSE je silným inhibítorom hs CRP indukovaného

v porovnaní s kontrolnou skupinou s placebom (Obrázok 2d a Tabuľka 3).

lokálnym zápalom u pacientov s OA kolena.
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Pacienti s OA kolena: Rádiologické röntgenové snímky
Po liečbe s BSE (120 dní)

Pred liečbou

Stehenná kosť

i. Osteofyty
(ostroha)
ii. Zmenšená
dutina medzi
kolennými kĺbmi

i. Bez ostrohy
ii. Zväčšená
dutina medzi
kolennými kĺbmi

Holenná kosť
Pacient # 06

Pacient # 06

Stehenná kosť

i. Bez ostrohy
ii. Zväčšená
dutina medzi
kolennými kĺbmi

i. Osteofyty
(ostroha)
ii. Zmenšená
dutina medzi
kolennými kĺbmi

Holenná kosť
Pacient # 09

Pacient # 09

OBRÁZOK 3 Rádiologické röntgenové snímky kolena pacientov(č.06 a 09) zachytené pred a po liečbe extraktom z Boswellia serrata
(BSE). Bolo zaznamenané významné zlepšenia stavu kolena u pacientov s osteoartritídou (OA), kde sa dutina medzi kolennými
kĺbmi významne zväčšila so znížením počtu osteofytov pri liečbe s BSE [Farebný obrázok je k dispozícii na wileyonlinelibrary.com]

3.10 | Hodnotenie bezpečnosti

pre porovnanie hodnôt vyššie uvedených parametrov zaznamenaných v
rôznych časových úsekoch vyšetrení (východisková hodnota a posledné

Žiadny zo zaradených subjektov nemal abnormálnu lekársku

vyšetrenie). Štatistická analýza údajov pre biochemické a hematologické

anamnézu. Pri skríningovej prehliadke alebo počas prehliadok v

parametre nenaznačila žiadne významné zmeny. Ak boli zistené nejaké

rámci štúdie sa nezistili žiadne abnormality životných funkcií.

malé zmeny, tie sú v normálnom laboratórnom rozmedzí.

Životné funkcie v záznamoch telesných vyšetrení nepreukázali
štatisticky významné zmeny medzi základnou hodnotou a 120.
dňom medzi liečebnými skupinami (Tabuľka S1). Systolický krvný

3.12 | Nežiaduce udalosti

tlak a diastolický krvný tlak, pulzová frekvencia, dychová frekvencia,
srdcová frekvencia a orálna teplota boli normálne pri skríningových

Nezistili sa štatisticky významné zmeny v telesnej hmotnosti a indexe telesnej

vyšetreniach a tiež počas prehliadok v rámci tejto štúdie.

hmotnosti od východiskovej hodnoty po poslednú prehliadku alebo medzi
jednotlivými liečebnými skupinami. Vitálne funkcie ako krvný tlak, dychová
frekvencia, pulzová frekvencia a akékoľvek abnormálne laboratórne či diagnos-

3.11

| Biochemické

a hematologické hodnotenia

tické parametre boli v bezpečnom rozmedzí, čo potvrdzuje aj celkovú bezpečnosť
látky BSE. V priebehu štúdie neboli zaznamenané žiadne závažné nežiaduce

V rámci hodnotenia bezpečnosti bol vykonaný kompletný súbor

udalosti. Rovnako neboli identifikované žiadne klinicky významné abnormálne

analýz pre (a) biochemické ukazovatele v moči a vo vzorkách séra

laboratórne hodnoty a neboli pozorované ani žiadne štatisticky významné zmeny

a (b) pre hematologické parametre (na začiatku a na konci štúdie).

vitálnych funkcií od základnej hodnoty až po konečné vyšetrenia. Aj keď bolo

Tieto analýzy sú zhrnuté v Tabuľkách S2 a S3. Bola vykonaná

hlásených niekoľko vysokých hodnôt, boli výskumníkom štúdie kategorizované

analýza opakovaných meraní rozptylového testu

ako klinicky nepodstatné kvôli ich okrajovým hraničným hodnotám.
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Percento dodržiavania pravidiel liečby bolo u 42 pacientov, ktorí

Pokiaľ ide o štruktúru a funkčné aspekty BSE, skoršie zistenia

dokončili štúdiu, vyhodnotené ako dobré. Udalosti boli vyriešené

naznačujú, že BBA bez ketofunkčných skupín môže zvrátiť alebo

a uzavreté a subjekty absolvovali všetky zostávajúce vyšetrenia v

čiastočne zabrániť vplyvu AKBBA na 5-lipoxygenázu (5-LOX) (Safayhi,

rámci štúdie. Nebolo povolené užívať žiadne sprievodné lieky.

Sailer, & Ammon, 1995; Sailer et al., 1996). Aj keď je dôležitosť inhibície
AKBBA na 5-LOX pri BSE mimoriadne dôležitá, zistenia tejto štúdie
poskytujú silné klinické dôkazy podporujúce skutočnosť, že aktívne zložky
BSE, konkrétne BBA a AKBBA, účinkovali synergicky protizápalovo, a tým

4 | DISKUSIA

účinne zmierňovali bolesti kĺbov a prispievali k zlepšeniu telesných

Predložená klinická štúdia preukázala bezpečnosť a účinnosť perorál-

predchádzajúcimi štúdiami, ktoré naznačujú, že BSE s obsahom

neho užívania BSE obsahujúceho 30% AKBBA a ďalších bioaktívnych -

konfigurovaných derivátov boswellových kyselín sú špecifickými

boswellových kyselín, konkrétne BBA, KBBA a ABBA, u práve

neredoxovými inhibítormi 5-LOX, a preto inhibujú biosyntézu

diagnostikovaných alebo neliečených pacientov s OA kolena. Užívanie

leukotriénov a zmierňujú bolesť spojenú so stuhnutosťou kĺbov a

schopností u pacientov s OA kolena. Súčasné zistenia sú aj v súlade s
-

liečiv na bylinnej báze a fytonutrientov alebo nutraceutík zvyšuje záujem

fyzickým diskomfortom (Gupta et al., 2011; Kimmatkar et al., 2003;

o terapie, vrátane prevencie a liečby chronických ochorení, ako je OA. V

Sengupta et al., 2008; Sontakke et al., 2007) (Obrázok 4). Aj keď u

tejto súvislosti Panahi a kol. (2014) zistili, že kurkuminoidy výrazne znižujú

mnohých lipofilných zlúčenín bola u ľudí zistená inhibícia činnosti

skóre funkčného indexu bolesti WOMAC, VAS a Lequesne, a dospeli k

leukocytovej elastázy, inhibičné vlastnosti duálnej leukocytovej elastázy a

záveru, že kurkuminoidy tiež predstavujú účinnú a bezpečnú

5 LOX sú pre pentacyklické triterpény jedinečné (Safayhi, Rall, Sailer, &

alternatívnu liečbu OA. Predchádzajúce štúdie využívajúce kolennú

Ammon, 1997). Hoci sa AKBBA považuje za prírodný inhibítor

chrupavku v podmienkach in vitro preukázali antiartritické účinky

transkripčného nukleárneho faktora B pričiňujúceho sa o zápalové

ajurvédskych prípravkov obsahujúcich koreň Zingiber officinale, stonku

reakcie (Cuaz-Pérolin et al., 2008), ukázalo sa, že BSE znižuje produkciu

Tinospora cordifolia, ovocie Phyllanthus emblica a prírodnú živicu z B.

reaktívnych foriem kyslíka v podmienkach oxidačného stresu súvisiaceho

serrata

s OA. (Umar a kol., 2014).

(Sumantran et al., 2011). Bolo preukázané, že živica z B. serrata zohráva

Napriek tomu, že AKBBA a KBA boli považované za farmakologicky

kľúčovú úlohu v chondroprotektívnej a protizápalovej činnosti u

aktívne zložky (Safayhi et al., 1992), nedávne štúdie ukazujú, že -

pacientov s OA (Sumantran et al., 2011). Skoršia štúdia skúmajúca účinok

boswellové kyseliny, vrátane BBA, v ktorých chýba C11-oxo skupina,

extraktu z Vitellaria paradoxa bohatého na triterpény v boji proti OA

sú zhruba rovnocenné s 11-keto- -boswellovou kyselinou, čo sa týka

preukázala pokles faktora nekrózy nádorov alfa a markera degradácie

interferencie so serínproteázou katepsínu G (Tausch et al., 2009). Silná

chrupavky CTX-II (Cheras, Myers, Paul-Brent, Outerbridge a Nielsen,

interferencia BBA s katepsínom G vo vzťahu k jeho vyšším

2010). Podobne klinická štúdia účinnosti extraktu zo zeleného čaju, ktorá

dosiahnuteľným plazmatickým hladinám predurčuje túto interakciu ako

sa uskutočnila u pacientov s OA kolena počas 4 týždňov, preukázala

možný molekulárny základ pre prospešné účinky BSE (Obrázok 4).

znížené skóre bolesti VAS, celkového skóre WOMAC a skóre telesných

NSAID síce môžu spôsobiť narušenie syntézy glykozaminoglykánov,

funkcií WOMAC v porovnaní s kontrolnou skupinou. Autori však

BSE však podľa poznatkov znižuje degradáciu glykozaminoglykánov

neuvádzajú žiadne signifikantné rozdiely medzi týmito dvoma skupinami

(Reddy, Chandrakasan, & Dhar, 1989), čo môže pomôcť udržiavať

a uvádzajú, že na overenie účinnosti môžu byť potrebné ďalšie štúdie s

chrupavku v dobrom stave a zastaviť progresiu OA kolena. Ďalším

dlhším trvaním a s väčšou vzorkou (Hashempur, Sadrneshin, Mosavat, &

možným pôsobením BSE by mohla byť inhibícia mikrozomálneho

Ashraf, 2018). Napriek existencii rôznych rastlinných produktov je trvalo

prostaglandínu E syntázy-1 indukovaná prozápalovými stimulmi, ako

udržateľné využívanie rastlinných zdrojov pri liečbe OA stále náročné.

je interleukín 1b alebo lipopolysacharid (LPS), najmä kyselinou BBA

Účinnosť produktu obsahujúceho kyselinu boswellovú (Boswellin®) v

(Siemoneit et al., 2011) (Obrázok 4).

kombinácii s kurkumínom Curcumin C3 Complex® a zázvorovým

Je rovnako potrebné povedať, že BBA výrazne zvyšuje hladinu oxidu

extraktom bola už predtým preukázaná pri liečbe OA (Natarajan &

dusnatého a cyklického guanozín 3', 5'-monofosfátu v karotických

Majeed, 2012). Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky. Táto

aortách potkanov so stagnáciou krvi. Ochranný účinok BBA na báze

štúdia preukázala, že perorálna suplementácia BSE s obsahom AKBBA a

endotelovej signálnej syntázy oxidu dusnatého bol demonštrovaný na

BBA významne zlepšila telesné funkcie zmiernením bolesti a stuhnutosti

endotelových bunkách ľudskej pupočníkovej žily vystavených prechod-

v porovnaní s placebo skupinou u práve diagnostikovaných alebo

nému nedostatku kyslíka a glukózy. BBA by teda mohla zamedzovať

neliečených pacientov s OA kolena, ako je uvedené v Tabuľke 3 a

účinku na agregáciu krvných doštičiek (Wang et al., 2015). Predbežná

Obrázku 2. Rádiografický posudok tiež preukázal, že užívaním BSE sa

liečba kyselinou BBA navyše vedie k výraznému zníženiu hladiny

výrazne zväčšila dutina medzi kolennými kĺbmi a znížila sa tvorba

endotelínu 1 v krvi, čo je kľúčový element v endotelovej dysfunkcii, čo

osteofytov v porovnaní s placebo skupinou (Obrázok 3), čo potvrdzuje

poskytuje ešte lepšie pochopenie ochranného mechanizmu BBA na

účinnosť BSE v boji proti OA kolena (Obrázok 3). Čo je však dôležitejšie,

endotelové funkcie. Z prirodzene sa vyskytujúcich BA v BSE môže byť

liečba BSE s obsahom 30% AKBBA a BBA významne znížila hodnoty hs

BBA najdôležitejším derivátom BA, ktorý inhibuje reakcie indukované LPS

CRP v porovnaní s placebo skupinou (Obrázok 2 f), čo jednoznačne

(Pandey, Singh, & Tripathi, 2005; Syrovets, Büchele, Krauss, Laumonnier,

dokazuje klinickú účinnosť na OA.

& Simmet,
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β-boswellové kyseliny

OBRÁZOK 4 Mechanizmy pôsobenia -boswellových kyselín proti osteoartritíde (OA) kolena. Biologicky aktívne zložky BSE, konkrétne kyselina boswellová (BBA) a kyselina 3-acetyl-11-keto- -boswellová (AKBBA), pôsobia synergicky pri vyvíjaní protizápalovej/antiartritickej činnosti, a tým aj
pri zmierňovaní bolesti kĺbov a zlepšovaní telesných funkčných schopností u pacientov s OA kolena. ABBA: Kyselina 3-acetyl- -boswellová; IL:
interleukín; KBBA: Kyselina 11-keto- -boswellová; TNF : faktor nádorovej nekrózy [Farebný obrázok je k dispozícii na wileyonlinelibrary.com]

2005), pretože koncentrácia BBA požadovaná na účinnú inhibíciu

a BBA, pôsobili synergicky pri vyvíjaní protizápalovej/antiartritickej

aktivity LPS je jasne v rozmedzí hladín krvnej plazmy (10,1 M)

činnosti, a tým aj pri zmierňovaní bolesti kĺbov a zlepšovaní telesných

zaznamenaných po perorálnom podaní štandardných dávok

funkčných schopností (Obrázok 4). Neboli pozorované žiadne závažné

BSE (Büchele et al., 2003; Tausch et al., 2009). Podľa hladín BBA

nežiaduce účinky a udalosti, čo dokazuje farmakologickú bezpečnosť

v krvi sa BSE ukázal ako látka účinná pri ochoreniach spojených

BSE (Boswellin®), ktorý je silným kandidátom na liečbu OA kolena.

so zvýšenými hladinami LPS, a je možné, že neutralizácia LPS
pomocou BBA je súčasťou molekulárneho pôsobenia, vďaka
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