
 

Vědci soudí, že brokolice zpomaluje artritidu 
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Že zařazení velkého množství 
brokolice může zpomalit a dokonce 
i zabránit osteoartritidě, tomu věří 
výzkumníci z Velké Británie. 

 Univerzitní tým z východní Anglie 
zahajuje novou studii na lidech v návaz-
nosti na předchozí úspěšnou laboratorní 
studii.  

Testy na buňkách a myších proká-
zaly, že určité složky brokolice – které 
lidé mohou získat také z růžičkové 
kapusty a zelí – blokují klíčový destruk-
tivní enzym, který poškozuje chrupavku. 

Požádali proto skupinu 20 pacientů, aby měli denně k jídlu porci „super-
upravené" brokolice. 

SSuuppeerrbbrrookkoolliiccee  

Tato speciální brukvovitá zelenina byla vyšlechtěna tak, aby byla co nejbohat-
ší na živiny – je to hybrid mezi standardní brokolicí a divokou příbuznou ze Sicílie. 
Naše tělo si z ní vezme látku zvanou glucoraphanin a přemění ji na další sloučeni-
nu, tzv. sulforaphane, která podle všeho působí příznivě na ochranu kloubů. 

Dobrovolníci budou totiž před tím, než půjdou pod nůž, aby jim chirurgové 
vyměnili jejich těžce poškozená artritická kolena, držet dva týdny brokolicovou 
dietu. Dr. Rose Davidsonová a její tým se zaměří na tkáně, které budou odstraněny, 
aby zjistili, jaký vliv, pokud vůbec, brokolice na tyto tkáně má. 

Dr. Rose Davidsonová říká: „Žádáme od pacientů, aby jedli 100 g brokolice 
každý den po dobu dvou týdnů, to je normální slušná porce – asi hrst – tudíž 
množství, které by většina lidí ráda jedla každý den“. 

Je sice velmi nepravděpodobné, že by dva týdny byly dostatečné k tomu, aby 
došlo k nějakým významnějším změnám, ale Dr. Davidsonová doufá, že to bude 
stačit alespoň k tomu, aby se našel nějaký důkaz, že „superbrokolice“ by mohla mít 
na člověka pozitivní účinek. 

Říká dále: „Nedovedu si představit, že by se tímto způsobem dala opravit ne-
bo zvrátit artritida, ale může to být způsob, jak jí předcházet“! Její tým tedy bude 
hledat důkaz, že sulforaphane docestoval tam, kde je to potřeba, tedy do kloubů 
a způsobuje tam prospěšné změny na buněčné úrovni. 
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Další skupina 20 pacientů s náhradou kolenního kloubu, kteří nebudou držet 
tuto dietu, bude použita jako srovnávací skupina. 

Profesor Alan Silman z britské organizace Arthritis Research UK, která vý-
zkumnou práci Dr. Davidsonové financuje, k tomu říká: „Až dosud žádný výzkum 
neprokázal, že potraviny nebo dieta mohou hrát nějakou roli při snižování progrese 
osteoartritidy, takže pokud se zjistí, že dříve získané poznatky z laboratorního 
výzkumu mohou být replikovány i u lidí, byl by to veliký průlom. 

 „Víme, že cvičením a udržováním zdravé hmotnosti lze dosáhnout u lidí 
s artritidou zlepšení symptomů a snížení rizika progrese onemocnění, ale zde je 
vkládána další stránka do našeho chápání role, kterou může hrát strava". 
Výsledky studií Dr. Davidsonové, které byly prováděné na zvířatech, byly publiko-
vány v časopisu Arthritis & Rheumatism. 

Speciální brokolice, známá jako Beneforte, byla vyšlechtěna v UK's Institute of 
Food Research (Institut pro výzkum potravin ve Velké Británii) v rámci výzkumu 
financovaného z veřejných prostředků a ve spolupráci s John Innes Centre 
(nezávislá, mezinárodní organizace působící v oblasti vědy rostlinách 
a mikrobiologii). 

Více než 8,5 milionu lidí ve Velké Británii trpí osteoartritidou, onemocněním, 
které postihuje zejména ruce, nohy, páteř, kyčle a kolena. 
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