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GLUKOZAMÍN
kys. hyalurónová

Chrupavka
pokrýva kĺbovú
plochu a zabezpečuje
hladký povrch kĺbov
= plynulý kĺzavý
pohyb.

Chrupavka
sa skladá
produkujú okrem
iného proteoglykány

Proteoglykány tvoria
základnú hmotu
sieť chrupavky.

Glukozamín je
východiskovým
substrátom pre
syntézu kys. hyalurónovej
ktoré tvoria
proteoglykány.

z GLUKOZAMÍN JE ZÁKLADNÁ JEDNOTKA PRE STAVBU CHRUPAVKY*
z GLUKOZAMÍN STIMULUJE CHONDROCYTY, KTORÉ PRODUKUJÚ PROTEOGLYKÁNY
* Pavelka: Odporúčanie Českej reumatologickej spoločnosti na liečbu osteoartrózy kolenných a bedrových kĺbov a kĺbov rúk. Čes. Revmatol. 2012;3(20):138-157
Tento materiál je určený iba pre odborníkov z odboru farmácie a nemusí byť plne v súlade s Nariadením EU č. 1924/2006, ktoré vymedzuje možnosti komunikácie na koncového spotrebiteľa.

Proteoglykán
je základný stavebný
kameň (= tehla)
chrupavky. Kolagén
je tak základným
spojivom (= malta).

PRÍBEH CHRUPAVKY
Funkcia chrupavky
FUNKCIA CHRUPAVKY

CHRUPAVKA
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Funkciou chrupavky
je ochrana kosti
pred záťažou
ako tlmič.

kolagén
proteoglykány

Pri záťaži sa tekutina
vytláča z chrupavky
do kĺbovej štrbiny.

kosť

Pri uvoľnení je
tekutina nasávaná
späť z kĺbovej
štrbiny do chrupavky
a viaže sa na
proteoglykány.

z KOLAGÉN PÔSOBÍ AKO TELO TLMIČA A JEHO PRUŽINA*
z PROTEOGLYKÁNY PREDSTAVUJÚ OLEJ, KTORÝ ABSORBUJE NÁRAZY*
* Richter R.: Osteoartróza a jej ovplyvnenie prírodnými látkami vo výživových doplnkoch (I.časť). Praktické lékárenství 2007;1:35-36, http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2007/01/12.pdf
Tento materiál je určený iba pre odborníkov z odboru farmácie a nemusí byť plne v súlade s Nariadením EU č. 1924/2006, ktoré vymedzuje možnosti komunikácie na koncového spotrebiteľa.

Proteoglykány
viažu tekutinu. Počas
tlaku sa tekutina vytláča
von z chrupavky a pri
uvoľnení sa opätovne
nasáva. Chrupavka
tak funguje ako
tlmič.

