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Aceklofenak należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) preferencyjnie 
hamujących cyklooksygenazę 2 (COX-2). Oprócz silnego działania przeciwbólowego i prze-
ciwzapalnego lek ten charakteryzuje się dobrym profilem bezpieczeństwa i jest dobrze tole-
rowany przez przewód pokarmowy. W badaniach in vitro aceklofenak wyróżnia się ponad-
to wśród innych NLPZ unikalnymi właściwościami chondroprotekcyjnymi, mogącymi mieć 
istotne znaczenie w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS) [1].
ChZS jest najczęstszą przyczyną dolegliwości ze strony układu ruchu, a co za tym idzie, naj-
częstszą przyczyną stosowania NLPZ. Istotą zmian zwyrodnieniowych jest postępująca de-
generacja chrząstki stawowej, spowodowana zaburzeniem dynamicznej równowagi między 
stale zachodzącymi procesami jej destrukcji i odbudowy. Chrząstka składa się z elementów 
komórkowych – chondrocytów – oraz macierzy pozakomórkowej. Skomplikowany układ 
przestrzenny macierzy zbudowanej z glikozaminoglikanów (GAG – m.in. kwas hialuronowy, 
siarczan chondroityny, siarczan keratanu) połączonych z białkami (proteoglikany), a także 
z włókien kolagenu typu II, zapewnia chrząstce wytrzymałość mechaniczną. Natomiast zgro-
madzone w okach tak utworzonej sieci cząsteczki wody odpowiadają za elastyczność całej 
struktury. Bezpośrednią przyczyną rozpadu proteoglikanów chrząstki w przebiegu ChZS 
jest działanie metaloproteinaz macierzy (MMP, matrix metalloproteinases) – stromelizyny, 
kolagenazy i żelatynazy. Interleukina 1β (IL-1β) i 6 (IL-6), czynnik martwicy nowotworu α 
(TNF-α) i tlenek azotu (NO) stymulują produkcję MMP przez chondrocyty, przyspieszając 
postęp zmian zwyrodnieniowych. Insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGF-I) i transformu-
jący czynnik wzrostu β (TGF-β) pełnią zaś funkcje ochronne [2].
Wpływ NLPZ na homeostazę chrząstki stawowej potwierdzono w kilku ciekawie zaprojekto-
wanych badaniach laboratoryjnych. Chrząstka do badań była pobierana śródoperacyjnie (gło-
wa kości udowej) od pacjentów poddawanych wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego 
(endoprotezoplastyka) z powodu zmian zwyrodnieniowych. Odpowiednio zakwalifikowane 
(łagodna, średnio zaawansowana i ciężka ChZS) i przygotowane (kilkudniowa hodowla z do-
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datkiem surowicy oraz IGF-I) skrawki chrząstki były następnie 
poddawane in vitro działaniu roztworów różnych NLPZ w stę-
żeniach zbliżonych do tych, jakie osiągają te leki w tkankach 
in vivo, bądź wyższych. Używając opisanego układu, autorzy 
angielscy – Dingle i Parker – badali wpływ paracetamolu, ni-
mesulidu, nabumetonu oraz aceklofenaku na syntezę GAG 
w chrząstkach pobranych łącznie od 60 pacjentów [3]. Przy-
jęto, że wzrost syntezy glikozaminoglikanów odpowiada prze-
wadze procesów naprawczych nad destrukcją chrząstki stawo-
wej. Wykazano, że zarówno paracetamol, jak i nabumeton nie 
miały istotnego wpływu na syntezę GAG przez chondrocyty, 
natomiast nimesulid w wyższych stężeniach nawet obniżał pro-
dukcję glikozaminoglikanów w hodowlach chrząstki. Dodanie 
aceklofenaku do hodowli tkankowej powodowało stymulację 
syntezy GAG (maksymalnie aż o 18%). W drugiej części do-
świadczenia autorzy całkowicie zahamowali produkcję GAG 
przez dodanie do hodowli tkankowych niewielkich ilości IL-1. 
Po usunięciu (wypłukaniu) IL-1 z badanych hodowli tkanko-
wych obserwowano stopniowy wzrost produkcji GAG. Powrót 
do wyjściowych wartości stężeń GAG był istotnie statystycz-
nie przyspieszony po dodaniu aceklofenaku, natomiast całko-
wicie zablokowany w obecności diklofenaku. Przeprowadzone 
doświadczenia wykazały, że aceklofenak może z jednej strony 
stymulować chondrocyty do produkcji GAG, a z drugiej stro-
ny pełnić funkcję ochronną przed szkodliwym (katabolicznym) 
wpływem IL-1 na chrząstkę stawową.
W badaniu autorów belgijskich oceniano próbki chrząstki (po-
brane w trakcie zabiegu endoprotezoplastyki) od 40 pacjentów 
z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego [4]. W hodow-
lach tkankowych odpowiednio przygotowanych chrząstek oce-
niano całkowitą syntezę proteoglikanów i kwasu hialurono-
wego (GAG) poddanych działaniu diklofenaku, meloksykamu 
i aceklofenaku. Wykazano, że tylko aceklofenak i meloksykam 
w najwyższych stężeniach mogą zwiększać produkcję tkan-
kowego i rozpuszczalnego kwasu hialuronowego. Wzrost stę-
żenia GAG był ponadto większy w przypadku aceklofenaku 
oraz w hodowlach chrząstek z mniej zaawansowanymi zmia-
nami zwyrodnieniowymi. Podobne zależności udało się także 
zaobserwować w przypadku oceny szybkości rozkładu nowo 
wytworzonych cząsteczek proteoglikanów. Tylko wyższe stęże-
nia aceklofenaku i meloksykamu w istotny sposób spowalniały 
katabolizm proteoglikanów w badanych hodowlach. Wyniki 
badania potwierdziły tezę, że zarówno aceklofenak, jak i melo- 
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ksykam, zależnie od dawki, mogą mieć pozytywny anaboliczny 
wpływ na chrząstkę stawową w przebiegu ChZS.
Przytoczone prace oraz dostępne piśmiennictwo sugerują, 
że dostępne obecnie na rynku NLPZ można, w zależności od 
wpływu na chrząstkę stawową, podzielić na trzy kategorie. 
Pierwsza to leki stymulujące syntezę składników zewnątrzko-
mórkowej macierzy chrząstki (działające anabolicznie), np. 
aceklofenak i meloksykam. Następną grupę stanowią leki mają-
ce neutralny wpływ na chrząstkę stawową – piroksykam, nabu-
meton oraz kwas acetylosalicylowy. Do trzeciej grupy zaś zali-
czamy NLPZ, które mogą szkodliwie oddziaływać na chrząstkę 
przez hamowanie syntezy GAG – są to ibuprofen, indometacy-
na, nimesulid i naproksen. 
Zaobserwowane w badaniach laboratoryjnych pozytywne dzia-
łanie aceklofenaku na metabolizm chrząstki stawowej w ChZS 
prawdopodobnie tylko częściowo wiąże się z wpływem na 
COX-2. Przypuszcza się, że polega ono głównie na hamowa-
niu wspomnianych już prozapalnych cytokin – IL-1β, IL-6 oraz 
TNF-α [5]. Aceklofenak zmniejsza także syntezę tlenku azotu, 
który negatywnie oddziałuje na funkcje chondrocytów [6].
Jak dotąd nie dysponujemy istotnymi dowodami klinicznymi 
potwierdzającymi prawidłowości zaobserwowane w badaniach 
in vitro. Należy także podkreślić, że prowadzone dotychczas 
i opisane częściowo powyżej próby oceny chondroprotekcyj-
nych właściwości poszczególnych NLPZ, jak zaznaczają sami 
autorzy badań, mają ograniczone znaczenie ze względu na re-
latywnie krótki okres obserwacji. Wydaje się jednak, że aceklo-
fenak i podobne NLPZ oddziałujące na chrząstkę mogą powo-
dować lepszy efekt w leczeniu długotrwałym niż leki neutralnie 
bądź negatywnie wpływające na syntezę GAG. Obserwacja ta 
może się okazać szczególnie istotna w praktyce reumatolo-
gicznej, w której zazwyczaj przewiduje się długotrwałe stoso-
wanie NLPZ u pacjentów chorujących zarówno na niezapalne 
(ChZS), jak i na zapalne (reumatoidalne i łuszczycowe zapale-
nie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) scho-
rzenia układu ruchu.
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