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Seznam použitých zkratek

AIDS acquired immunodeficiency syndrome – angl. syndrom získané imunodeficience

AP-1 aktivátor protein, transkripční faktor

Bcl – 2 B-cell lymphoma 2, protonkogen, který působí proti apoptóze

BHP benigní hyperplazie prostaty

COX – 2 cyklooxygenáza – 2

CNC koncentrace

CPS kapsle

CPT kamptotecin

DNA deoxyribonukleová kyselina

DRM dermální

DVFL 4 – O – deacetylvinflunin

ECG epikatechin – 3 – gallát

EGC epigallokatechin

EGCG epigallokatechin – 3- gallát

EGFR epidermal growth factor receptor, receptor epidermálního růstového faktoru

EC epikatechin

G0 gap mezera, tj. přestávka mezi mitózou a S fází

G1 gap 2 phase, růstová fáze buněčného cyklu

HER2 human epidermal growth factor receptor 2

IL interleukin

INF infúze

INJ injekce

KS Kapsiho sarkom

M mitotic phase, mitotická fáze buněčného cyklu

MAPK mitogen-activated protein  kinases

NF – κB nukleární faktor kappa

NSCLC nemalobuněčný karcinom plic

P - gp P- glykoprotein

p53 protein 53, antionkogen

PLV pulvis

PSA prostatický specifický antigen

SCLC malobuněčný karcinom plic

SRN Spolková republika Německo

SUS suspenze
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TNF tumor necrosis factor

UV ultrafialové záření

UVB ultrafialové záření B

ZN zhoubné novotvary
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1. ÚVOD
V průběhu života se každý z nás setkává s různými onemocněními. Některá z nich mají lehčí 

průběh a dají se snadno vyléčit. Zároveň ale existují i závažné choroby, které jsou bohužel také 

někdy nevyléčitelné.

Rakovina neboli nádorové onemocnění patří právě k těm zákeřným a velmi obávaným 

nemocem. Rakovina je jednou z nejčastějších příčin úmrtí člověka a její výskyt se zvyšuje. Tento 

vzestup ovlivňuje řada faktorů, v neposlední řadě i skutečnost, že se zvyšuje průměrný věk 

obyvatelstva. Zlepšuje se úroveň diagnostiky, vznikají nové léky na jiná onemocnění, která mohla 

být příčinou dřívějšího úmrtí. Dále stoupá péče lidí o své zdraví.

Na druhou stranu postihuje i osoby stále mladšího věku. Není tedy vyloučeno, že se s ní 

nemůže setkat každý z nás.

Nádorová onemocnění patří k civilizačním chorobám a tak další významný faktor, který 

vede k nárůstu nádorového onemocnění je změna životního stylu. Pití alkoholu, kouření, tučná 

strava, málo pohybu, nadváha a stres jsou základní špatné civilizační faktory vedoucí ke vzniku 

nádorových onemocnění.

Léčba nádorových onemocnění je postavena na souhře několika specialistů. Nejčastějšími 

metodami léčby jsou chemoterapie, radiologie a chirurgická léčba. Lidé se také zajímají o 

alternativní způsoby léčby. V lékárnách můžeme vidět, že se zvyšuje trend samoléčení. Mnoho lidí 

vyhledává řadu přírodních produktů, kterými by mohli předcházet různým onemocněním, tedy i 

rakovině.

Rostliny a potraviny byly používány k léčbě rakoviny v celé historii. Populační studie 

ukazují, že snížení rizika rakoviny je spojeno s vysokou spotřebou ovoce a zeleniny.                       

O prevenci rakoviny pomocí přírodních látek je velký zájem. Existuje řada mechanismů, kterými 

mohou tyto přírodní sloučeniny zabránit karcinogenezi.

V literatuře nalezneme mnoho informací o rakovino protektivních látkách – dietní byliny, 

brukvovitá zelenina, zelí, brokolice, česnek, cibule, zelený čaj, sója, citrusové plody, rajčata, jahody 

a zázvor. Ukazuje se, že přírodní látky mají obrovský potenciál v oblasti prevence rakoviny. Vysoké 

náklady, vedlejší účinky a terapeutická omezení konvenčních léků, jsou klíčové faktory, které jsou 

hnací sílou oživení přírodní léčby.

Lidé mohou snadno získat volně prodejné bylinné přípravky nebo potravinové doplňky. Tyto 

látky mohou zasahovat v různých stupních karcinogeneze.
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Přírodní sloučeniny byly považovány za bezpečnější než syntetické sloučeniny kvůli jejich 

přítomnosti ve stravě, široké dostupnosti a snášenlivosti. V minulosti provedené epidemiologické 

studie ukázaly, že jedinci s nízkou sérovou koncentrací některých stopových prvků, vitaminu E, D, 

měly vyšší riziko rakoviny. (1) Dále studie ukázaly, že určité druhy rakoviny jsou častější u lidí 

některých kultur, než u ostatních. Rakovina plic, tlustého střeva, prostaty a prsu je velmi běžná v 

západních zemích oproti východním zemím. Rakovina hlavy, krku a děložního hrdla je nejčastější v 

Indii, rakovina žaludku převládá v Japonsku. (2)

Ovoce a zelenina jsou tedy výborným zdrojem vlákniny, vitaminů, minerálů, ale také 

obsahují složky jako polyfenoly, terpeny, alkaloidy a fenoly, které mají výraznou biologickou 

aktivitu. (3)

V posledních desetiletí jsme svědky provádění obrovského množství studií zaměřených na 

vliv non-nutričních látek přítomných v potravě a jejich schopnost zabránit vzniku degenerativních 

onemocnění (rakovina, kardiovaskulární choroby). Tyto látky, především vitaminy a polyfenoly 

jsou přítomné v ovoci, zelenině, nápojích (čaj, víno, pivo) a v mnoha doplňcích stravy.

I když je tato pozitivní asociace velmi diskutována a také je předmětem kritiky, biochemické 

a genetické studie na buněčných a zvířecích modelech, poskytují vysvětlení jak a proč strava bohatá 

na ovoce a zeleninu může chránit před degenerativním onemocněním. (4)
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1. Výskyt nádorových onemocnění v České republice
V roce 2009 bylo do Národního onkologického registru ČR (NOR) nově nahlášeno celkem 

78 846 případů zhoubných novotvarů (ZN), z toho 40 903 případů u mužů a 37 943 případů u žen. 

Počet nově zjištěných nádorů v absolutním počtu stoupl oproti roku 2008 u mužů o 4 %, u žen 

došlo k nepatrnému poklesu, a to o necelé 1 %. (5)

Úroveň incidence zhoubných novotvarů v České republice již dlouhodobě roste, naopak 

úmrtnost na zhoubné nádory se snižuje. Pokles úmrtnosti je pozorován u obou pohlaví od druhé 

poloviny 90. let, i když ani před tím nebyl trend úmrtnosti rostoucí, ale spíše stacionární. Vzhledem 

ke stárnutí české populace se absolutní počty zemřelých na ZN od 2. poloviny 90. let zvyšovaly, 

zatímco standardizovaná úmrtnost (eliminující vliv věkové struktury) klesala. V České republice 

jsou ZN dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí po kardiovaskulárních chorobách, a to u 

obou pohlaví. (5)

Zhoubné novotvary se vyskytují především u osob vyššího věku. Incidence podle věku je 

rozdělená i podle pohlaví. U mužů starších 60 let jsou diagnostikovány více než tři čtvrtiny ZN, u 

žen je výskyt ZN nad 60 let nižší (68 %). Je to dáno tím, že některá nádorová onemocnění u žen 

(např. ZN prsu a některé gynekologické nádory) se vyskytují i v mladším věku. Výskyt zhoubných 

nádorů u dětí je málo častý v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi. Celkem bylo za rok 

2009 do Národního onkologického registru nahlášeno 181 ZN u dětí do 15 let věku (tj. 0,2 % z 

celkového počtu hlášených případů). Podle údajů Českého statistického úřadu zemřelo na ZN ve 

stejném roce 39 dětí ve věku 0–14 let. (5)

2.1.1. Incidence a mortalita podle vybraných diagnóz ZN

Nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním je „jiný zhoubný novotvar kůže“. 

Pod tuto diagnózu spadají histologicky především bazaliomy a spinocelulární karcinomy. V roce 

2009 bylo hlášeno celkem 19 138 těchto nádorů, což představovalo zhruba 24 % všech hlášených 

případů ZN v daném roce. Míra incidence byla tradičně vyšší u mužů než u žen. Mezi rizikové 

faktory se pro tyto nádory řadí, kromě mužského pohlaví, věk jedince, světlý fototyp a zejména 

dlouhodobá expozice slunečnímu záření (UVB složka). Toto onemocnění je většinou včas odhaleno, 

tím je úmrtnost velmi nízká. (5)

Jednou z nejčastějších onkologických diagnóz v ČR je zhoubný novotvar kolorekta. ČR se 

vyznačuje nadprůměrným výskytem i úmrtností.  V roce 2009 bylo hlášeno 8 205 ZN kolorekta (tj. 

zhruba stejně jako v roce předchozím). Z toho bylo 4 839 případů u mužů (tj. 94,0 případů na 100 

tisíc mužů) a 3 366 případů u žen (tj. 63,0 případů na 100 tisíc žen). Nejčastěji je novotvar 

lokalizován v tlustém střevě. Zde se nacházelo u mužů 56 % ze ZN kolorekta, u žen 61%. Následuje 
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konečník – rektum a oblast přechodu tlustého střeva v konečník - rektosigmoidální spojení. 

Nejméně často se ZN nachází v řiti a řitním kanálu. Oproti roku 2008 standardizovaná míra 

incidence i úmrtnosti poklesla, a to u mužů i u žen.

Hned na dalším místě za ZN kolorekta, byl ZN průdušnice, průdušek a plic. V roce 2009 

bylo v ČR hlášeno celkem 6 435 případů nádorů této lokalizace. I u tohoto typu nádoru převažuje 

výskyt u mužů (4518 případů, tj. 87,7 případů na 100 tisíc mužů) v porovnání s výskytem u žen 

(1917 případů, tj. 35,9 případů na 100 tisíc žen). Karcinom plic je agresivní onemocnění a velké 

množství případů je diagnostikováno až v pokročilém stadiu. Typickým rysem epidemiologie tohoto 

onemocnění je klesající výskyt u mužů a rostoucí incidence u žen. (5)

ZN prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním žen. V roce 2009 bylo zjištěno 5 975 

případů, což v přepočtu na 100 tisíc žen představovalo 111,9 případů a zároveň téměř 16 % ze 

všech hlášených ZN u žen. Míra incidence ZN prsu v posledních dvou letech mírně poklesla a 

klesla i standardizovaná míra úmrtnosti. Léčba karcinomu prsu, především v raných stadiích, je 

velmi úspěšná, i přesto zůstává ZN prsu i nadále nejčastější onkologickou příčinou smrti u žen. V 

roce 2009 zemřelo na ZN prsu 1 607 žen, tj. o 53 žen méně než před rokem. (5)

Nejčastějším zhoubným nádorem mužů je od roku 2005 ZN prostaty. V roce 2009 bylo 

hlášeno 6 154 případů ZN prostaty, v přepočtu na obyvatele se jednalo o 119,5 případů na 100 tisíc 

mužů. Vyšší výskyt nádorů prostaty je vysvětlován jednak stárnutím populace, jednak rutinním 

preventivním vyšetřováním hodnot prostatického specifického antigenu (PSA) u starších mužů, 

díky čemuž jsou odhalena i časná stadia karcinomu, klinicky dosud němá, která by se za jiných 

okolností ještě nezjistila. (5)

Mezi ostatní nejčetnější ZN v roce 2009 patřily u mužů ZN močového měchýře, ZN ledviny 

a kožní melanom. U žen to byly především ZN pohlavních orgánů (ZN těla a hrdla děložního a ZN 

ovaria) a ještě také ZN ledviny. Ze ZN pohlavních orgánů žen stojí za zmínku ZN hrdla děložního. 

V roce 2009 bylo zaznamenáno 3 013 případů těchto ZN (z toho bylo 1 988 nádorů in situ a 1 025 

nádorů invazivních). Oproti roku 2008 poklesl počet zachycených případů asi o 5 %. Významné je, 

že proti těmto nádorům je možné se nechat očkovat. (5)
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2. 2. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ
Mechanismus vzniku zhoubného nádorového bujení spočívá v nekontrolovatelném dělení 

buněk. Podstatou je změna genetické informace a regulačních mechanismů v buňce. Všechny buňky 

lidského těla žijí v složitých pospolitostech a dělí se jen tehdy, dostanou-li k tomu od jiných buněk 

signál. Celý tento komplikovaný proces dělení řídí geny, které jsou také zodpovědné za správný 

průběh dělení buněk. Geny v lidském těle jsou neustále vystaveny mnoha vlivům, které je mohou i 

poškodit. Většina těchto změn (mutací) nemá pro orgán nebo organismus jako celek žádné 

následky. Řada mutací je mimo to kontrolními mechanismy těla napravena. Jestliže však některá 

buňka podlehne genetické mutaci a navíc se jí podaří uniknout kontrolním mechanismům, při jejím 

dalším dělení může dojít k předávání chybné genetické informace dceřiným buňkám. Na konci 

tohoto dlouhého procesu vznikne celá generace buněk - nádor, která začne systematicky ničit okolní 

tkáně a obranné funkce těla. Tyto agresivně rostoucí nádory mají ještě jednu zvláštní          

schopnost - šířit se krevním a lymfatickým oběhem těla a usazovat se v jiných orgánech. Tak 

vznikají dceřiné nádory - metastázy. (6)

Mutace, které vedou ke změně normálního fenotypu na nádorový, postihují hlavně dva typy 

genů – jednak protoonkogeny, geny, jejichž normální funkcí je stimulace růstu. Mutovaný gen je 

zvýšeně aktivní. A jednak supresorové geny, tzv. antionkogeny, jejichž normální funkcí je útlum 

růstu. Mutovaný gen je neaktivní. (6)

Přesná příčina vzniku nádorů není dosud objasněna. Za dlouhá léta výzkumu v této oblasti 

se však nashromáždilo velké množství poznatků o různých vlivech a faktorech označovaných jako 

kancerogeny, které vznik nádorového bujení ovlivňují. (7)

2.2.1. Příčiny vzniku nádoru

1. vliv prostředí

2. vliv tělesných proporcí

3. vliv věku

4. vliv dědičnosti

5. molekulární podstata vzniku nádorů

• biologické - některé viry

• chemické - působení mutagenů a karcinogenů

• fyzikální - záření o vysoké energii, zejm. ionizující

• hormonální - dlouhotrvající hormonální stimulace některých tkání může způsobit 
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jejich přeměnu v nádor (8)

2.2.2. Dělení nádorů

Nádory lze dělit z několika hledisek. Základní dělení je dělení podle tkáně, ze které 

vycházejí:

1. mezenchymální

2. epitelové

3. neuroektodermové

4. smíšené (9)

Nádory lze dělit i podle jejich biologického chování:

1. nepravé nádory = pseudotumory  - hyperplazie, hypertrofie, cysta

2. pravé nádory

• benigní (nezhoubné) -  nezakládají dceřiná ložiska a rostou omezeně, ale při růstu 

mohou utlačovat okolní tkáně. Více se podobají původní tkáni.

• intermediární (též semimaligní, borderline tumory) = rozhraní mezi zhoubnými a 

nezhoubnými nádory, někdy tvoří metastázy.

• maligní (zhoubné) -  při růstu ničí okolní tkáně a zakládají dceřiná ložiska 

(metastázy). Mikroskopicky připomínají nezralé tkáně. (9)

2.2.3. První příznaky nádorového onemocnění

• Hubnutí

• Neurčité a neodůvodnitelné bolesti

• Trvalá ospalost a náhlé snížení výkonnosti

• Krev v moči

• Krev ve stolici

• Krev ve sputu

• Zvracení krve

• Zduření hmatné přes povrch těla (například nádory prsu nebo nádorem zasažené 

mízní uzliny)

• Dlouhodobé a jinou chorobou neodůvodnitelné bolesti kostí

• Zvětšení mízních uzlin tmavě zbarvená ložiska v kůži (6)
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2.2.4. Prevence nádorových onemocnění

Primární prevence:

Cílem primární prevence je především předcházet nádorovému onemocnění. Na vzniku 

nádoru se podílí řada faktorů prostředí i životního stylu, je primární prevence zaměřena na eliminaci 

těch faktorů, které zvyšují riziko rozvoje nádoru. Mezi tyto faktory patří zejména kouření, 

nadměrné pití alkoholu, nedostatek pohybu, konzumace uzenin, nedostatek vlákniny v potravě, 

expozice některým chemikáliím, expozice ionizujícímu záření.

Sekundární prevence:

Sekundární prevence se týká včasného záchytu nádorového onemocnění ve stádiu, které je 

léčitelné a mnohdy i vyléčitelné. Řada nádorů dokáže růst skrytě i po dobu 5-10 let do objevení se 

klinických obtíží. Základem sekundární prevence je tedy aktivní vyhledávání nádorových 

onemocnění, nejlépe plošně v celé populaci. Mezi programy vyhledávání nádorových onemocnění 

patří zejména:

• pravidelné gynekologické prohlídky  

• samo vyšetření prsu a mamografie  

• test na krev ve stolici

• palpace per rektum

• vyšetřování PSA v krvi

Terciární prevence:

Terciární prevence znamená sledování pacientů po terapii s cílem včasného odhalení návratu 

nemoci (recidivu) nebo opětovného vzplanutí choroby (relapsu). (8,9)

2.2.5. Léčba nádorových onemocnění

• Chirurgická léčba

Chirurgická terapie, tedy odstranění nádoru, byla po dlouhou dobu jedinou metodou léčby. I 

dnes platí, že největší naději na vyléčení má pacient s nádorem, který lze odoperovat. Kromě toho 

jsou chirurgické postupy využívány při řešení komplikací již neřešitelného nádoru. Uvádí se, že 

přibližné množství nádorové tkáně, se kterou by se organizmus dokázal, za předpokladu, že jí uměl 

odlišit od zdravé tkáně, ještě sám vypořádat je jen asi 1 cm3. Převažující část pacientů však přijde k 

lékaři až v okamžiku, kdy je velikost nádoru již řádově větší a tím je víceméně dáno, že bez další, 

zejména výše uvedené chirurgické léčby, není kompletní vyléčení obvykle možné.
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• Radioterapie

Radioterapie je léčba ionizujícím zářením. Energie záření se předává do nádoru a nádor je 

tím poškozován. Předpokladem je, že nádorové buňky jsou citlivější k poškození. Jako zdroje záření 

se používají nejčastěji radionuklidy, vzácněji též lineární urychlovače.

• Chemoterapie

Chemoterapie je léčba vysokými dávkami cytostatik, látek toxických pro buňky. 

Předpokladem je, že nádorové buňky jsou citlivější na toxické poškození než buňky zdravé. Některé 

nádory lze vyléčit jen použitím chemoterapie, jiné však na chemoterapii prakticky nereagují. Buňky 

nádorů jsou charakteristické velmi rychlým dělením, jsou proto těmito látkami zranitelnější nežli 

zbytek organizmu, jehož buňky se většinou tak rychle jako buňky nádorové nerozmnožují.

Stejný princip vysvětluje i některé vedlejší účinky těchto léků, které postihnou i jiné rychleji 

se množící (obnovující) tkáně. Objevují se průjmy, anémie, nebo leukopenie, vypadávání ochlupení, 

sterilita. Většina těchto nežádoucích účinků je vratná - reverzibilní, v léčbě se s nimi počítá a jejich 

projevy jsou zmírňovány, nebo předcházeny. Dávkování cytostatik a jejich kombinace se neustále 

vyvíjejí a zpřesňují, tak aby se dosáhlo co největšího efektu na nádorové buňky.

• Termoterapie

• Imunoterapie

• Hormonální terapie

• Biologická terapie

• Podpůrná terapie

• Alternativní medicína (8)

Ve většině případů nestačí k úspěšnému léčení nebo vyléčení pouze jediná z uvedených 

metod. Větší nadějí na úspěch má zpravidla komplexní přístup vyjádřený jejich vzájemnou 

kombinací.
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Cytostatika

K léčbě rakoviny se používají cytostatika. Jedná se o syntetické nebo přírodní látky, které 

zastavují nebo zpomalují růst a množení nádorových buněk. Zasahují různým mechanismem 

buněčného dělení, proto přednostně poškozují rychle se množící maligní buňky. Efekt je často 

neselektivní, a proto působí i na rychle rostoucí a dělící se zdravé buňky. (10)

Důsledkem toho jsou nežádoucí účinky, jako útlum kostní dřeně, poškození sliznic trávicího 

ústrojí, vypadávání vlasů. U některých nádorových onemocnění je vyléčení možné (např. u 

leukemie, lymfomů). U karcinomů a sarkomů se většinou jen zpomaluje progrese maligního 

procesu. Během terapie se může vyvinout rezistence nádoru vůči použitému cytostatiku. (11)

Některá cytostatika účinkují lépe v kombinacích než samostatně, chemoterapie se často 

skládá z několika léků. Tento způsob léčby nazýváme kombinovanou chemoterapií. (10)

Dle mechanismu účinku lze cytostatika rozdělit: (11)

• látky poškozující DNA

◦ kovalentní vazbou na DNA (alkylující látky)

◦ uvolněním reaktivní platiny (cisplatina)

◦ interkalací (antibiotikum doxorubicin)

◦ inhibicí topoizomerázy (typu II. etoposid, I.topotekan)

• látky ovlivňující syntézu DNA

◦ inhibice syntézy stavebních jednotek DNA

◦ zabudování falešných stavebních jednotek DNA (azathioprin, 5 - fluoruracil)

• látky působící interakci s mikrotubuly

◦ inhibice polymerizace tubulinu (vinblastin)

◦ tvorba nenormálních mikrotubulů (paclitaxel)

• látky působící dalšími mechanismy (asparagináza)

• látky ovlivňující regulační pochody organismu

(hormony, interferony, interleukiny) (11)
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2. 3. CYTOSTATIKA PŘÍRODNÍHO PŮVODU
Rostliny mají dlouhou historii použití v léčbě rakoviny. Systematické hledání 

protinádorových látek z rostlinných zdrojů začalo přibližně v roce 1950 s objevem vinca alkaloidů a 

izolací podofylotoxinu.

Rostlinné sekundární metabolity jsou obrovskou zásobárnou různých biologicky aktivních 

sloučenin. Z různých rostlinných zdrojů bylo izolováno mnoho proti rakovinových látek. Stále 

probíhá intenzivní výzkum protinádorových látek z nových rostlinných druhů, studuje se 

mechanismus jejich účinku, jejich biodostupnost. (12)

Výzkum léčiv z rostlin zahrnuje izolaci a identifikaci látek a studium biologické aktivity. 

Další oblastí je zjištění jejich vlastností, příprava různých derivátů s cílem zvýšit aktivitu a potlačit 

toxicitu, zlepšit farmakologický profil a v neposlední řadě i syntéza analogů. Modifikace struktury 

se opírá o výsledky dalších studií:

•     vztah struktura – aktivita (kvalitativní, kvantitativní analýza)

•     mechanismus účinku, vztah lék – receptor a specifické enzymové inhibice

•     studie metabolismu léčiv včetně identifikace bioaktivních metabolitů a blokování          

               metabolismu

•     modelové molekulové studie (13)

Nejvýznamnější protinádorové účinné látky použité v terapii patří do níže uvedených skupin

1.    Alkaloidy rodu Vinca

2.    Deriváty podofylotoxinu

3.    Taxany

4.    Kamptotecin
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2.3.1. Alkaloidy rodu Vinca

Vinka alkaloidy byly izolovány z Catharantus roseus G. Don, čeleď (Apocynaceae) a 

představují jednu z nejdůležitějších skupin látek proti rakovině. Rostlina je původem z 

Madagaskaru, rozšířená do tropických oblastí. Nadzemní část obsahuje 0,2  - 1 % alkaloidů, které 

tvoří bohatou směs 95 izolovaných látek. (14)

Původně byla rostlina používána různými kulturami k léčbě diabetu. Antikancerogenní 

účinek Catharantus roseus byl objeven samostatně dvěma týmy, které zkoumaly extrakty pro jejich 

hypoglykemický účinek. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že extrakty snižují počet bílých krvinek a 

způsobují útlum kostní dřeně u potkanů a následně byla zjištěna aktivita proti lymfatické leukémii u 

myší. Izolovaná látka byla nazvána vinblastin, po ní následovala izolace vinkristinu. (15)

Vinka alkaloidy jsou součástí standardní proti rakovinové terapie více než 30 let. 

Terapeuticky nejvýznamnější jsou vinblastin a vinkristin.

Novější polosyntetické analogy těchto látek jsou vinorelbin a vindesin. Tyto látky se 

používají především v kombinaci s jinými chemoterapeutiky k léčbě různých druhů rakoviny včetně 

leukémie, lymfomů, rakoviny varlat, prsu a plic. (16)

Vinflunin, derivát vinorelbinu vykazuje lepší protinádorovou aktivitu ve srovnání s ostatními 

vinka alkaloidy. Je užíván v mono terapii k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nebo 

metastazujícím karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí po selhání předchozích režimů 

léčby, obsahujících platinu. (17)

Tyto látky jsou běžně používány jako sulfátové soli, je tak zvýšena rozpustnost a stabilita.

Struktura

Vinka alkaloidy jsou složené z jednotek dihydroindolu (vindolin) spojeného C - C vazbou s 

indolem (katarantin). Označují se také jako binární alkaloidy. Jednotlivé látky se liší některými 

substitucemi a tyto strukturální změny vedou k odlišnému klinickému použití. (18)

Vzorec č. 1 : Vinblastin sulfát
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Vzorec č. 2 : Vinkristin sulfát

Mechanismus účinku

Vinka alkaloidy se označují jako mitotické (vřetenové) jedy, které se váží na mikrotubulární 

protein tubulin a blokují během metafáze buňky tím, že brání polymerizaci tubulinu, aby vytvářel 

mikrotubuly, a tím, že vyvolávají depolymerizaci mikrotubulů již vytvořených.

Alkaloidy rostliny Vinka mohou tento proces ovlivňovat několika způsoby:

• navázáním na specifické místo tubulinu a vytvořením agregačního komplexu tubulinu a 

alkaloidu

• navázáním na "místo s vysokou afinitou" tubulinu, které již bylo v mikrotubulech obsazeno 

a inhibicí dalšího doplňování tubulinu do již vzniklého mikrotubulu

• navázáním na "místo s nízkou afinitou" ke stěnám vzniklých mikrotubulů, které vyvolávají 

separaci protofilamentu

Kromě zastavení mitózy se zdá, že jsou vinka alkaloidy také cytotoxické pro neproliferující 

buňky ve fázi G1 a v S-fázi. (11,19)

Nežádoucí účinky

Všechny látky a přípravky z nich mají společné nežádoucí účinky. Neurotoxicitu ve formě 

polyneuropatií a alergické reakce. Neurotoxicita se může projevit i v autonomní nervové oblasti, 

nejčastějším projevem je úporná obstipace až ileózní stav. (20)

Farmakokinetické vlastnosti

Vinkristin

Po intravenózní aplikaci se vinkristin ze séra eliminuje rychle. Během 15 – 30 minut se ze 

séra distribuuje více než 90 % látky do tkání a krevních složek. Po intravenózním podání se přes 50 

% vinkristinu naváže na krevní složky, především na krevní destičky.  Průnik do mozkomíšního 

moku po intravenózní bolusové injekci je velmi nízký, přesto může vinkristin vyvolat nežádoucí 

účinky v centrální nervové soustavě. Vinkristin je silně metabolizován, pravděpodobně v játrech 

mikrosomálním enzymovým systémem cytochromu P450, a to především CYP3A. Hlavním 
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vylučovacím orgánem jsou játra, asi 80 % injekčně podané dávky se vyloučí stolicí a 10 – 20 % se 

vyloučí močí. (19)

Vinblastin

Vinblastin vykazuje snížení sérové koncentrace po rychlém intravenózním podání ve třech 

fázích. Má velký distribuční objem, váže se na sérové proteiny. Metabolizuje se v játrech na aktivní 

desacetylvinblastin, pomocí enzymového systému cytochrom P450. Nejdůležitější cestou 

vylučování je pravděpodobně žluč, proto se může toxicita této látky zvyšovat při změněné žlučové 

exkreci. Po podání značeného vinblastinu se u pacientů 10 % radioaktivity objevilo ve stolici, 14 % 

v moči, zbývající radioaktivitu se nepodařilo zachytit. (19)

Vinorelbin

Po intravenózní bolusové injekci nebo infúzi je plazmatická koncentrace vinorelbinu 

charakterizována exponenciální eliminační křivkou. Vinorelbin může být podáván i orálně. Orální 

podání může být lehce sníženo stravou.  Vinorelbin se mírně váže na plazmatické proteiny (13,5 %), 

ale silně na trombocyty (78 %). Přes hematoencefalickou bariéru přechází špatně a po 

intravenózním podání se v mozkomíšním moku neobjevuje v terapeutických koncentracích. 

Vinorelbin je primárně metabolizován CYP3A4 podjednotkou cytochromu P450. Renální eliminace 

je nízká. Eliminace léčivé látky probíhá hlavně biliární cestou, jak pro metabolity, tak pro 

nezměněný vinorelbin. (19)

Vinflunin

Vinflunin se středně váže na bílkoviny lidské plazmy (67,2 +- 1,1%). Vazba na bílkoviny 

zahrnuje zejména vazbu na lipoproteiny s vysokou hustotou a na sérový albumin. Vazba na α - 1 

kyselý glykoprotein a krevní destičky je zanedbatelná (< 5%). Terminální distribuční objem je 

veliký, což naznačuje rozsáhlou distribuci do tkání. Všechny identifikované metabolity vznikají 

působením izoenzymu cytochromu CYP3A4, vyjma 4-O-deacetylvinfluninu (DVFL), jediného 

aktivního metabolitu a hlavního metabolitu v krvi, který vzniká působením mnohočetných esteráz.

Vinflunin a jeho metabolity se vylučují stolicí (2/3) a močí (1/3). (19)
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Tab. Č. 1.: Přípravky registrované v ČR: (26, 19)

látka přípravek složení výrobce

vinkristin Vincristine – Teva inj.sol.1mg/ml Vincristini sulfas
1 mg

Pharmachemie, 
Nizozemí

Vincristine – Teva inj.sol.2mg/ml Vincristini sulfas
2 mg

Pharmachemie, 
Nizozemí

Vincristine – Teva inj.sol. 5mg/ml Vincristini sulfas
5 mg

Pharmachemie, 
Nizozemí

vinblastin Vinblastin – Teva inj.sol.1mg/ml Vinblastini sulfas
1 mg

Pharmachemie, 
Nizozemí

Vinblastin – Richter inj.sicc. 5 mg Vinblastini sulfas
5 mg

Gedeon Richter, 
Maďarsko

vinorelbin Navelbine inf.cnc.sol. 1x1ml/10mg Vinorelbini ditartaras 
13,85 mg

Pierre Fabre 
Medicament Production, 
Francie

Navelbine inj.sol.10x1ml/10mg Vinorelbini ditartaras 
13,85 mg

Pierre Fabre 
Medicament Production, 
Francie

Navelbine inj.sol.10x5ml/50mg Vinorelbini ditartaras 
69,25 mg

Pierre Fabre 
Medicament Production, 
Francie

Navelbine Oral 20mg por.cps.mol. 
1x20mg

Vinorelbini ditartaras 
27,7 mg

Pierre Fabre 
Medicament Production, 
Francie

Navelbine Oral 30mg por.cps.mol. 
1x30mg

Vinorelbini ditartaras 
41,6 mg

Pierre Fabre 
Medicament Production, 
Francie

Vinorelbin Ebewe 10mg/ml pro 
přípr. Inf.rozt.

Vinorelbini ditartaras 
13,85 mg

Ebewe Pharma, 
Rakousko

vinflunin Javlor 25mg/ml inf.cnc.sol. 1 x 
10ml

Vinflunini ditartaras 
25 mg

Pierre Fabre 
Medicament Production, 
Francie

Javlor 25mg/ml inf.cnc.sol. 1 x 2ml Vinflunini ditartaras 
25 mg

Pierre Fabre 
Medicament Production, 
Francie

2.3.1.4. Klinické použití

Kromě přírodních alkaloidů vinkristinu a vinblastinu, se v České republice používají k léčbě 

rakoviny i syntetické sloučeniny vindesin, vinorelbin a vinflunin. Jsou používány jak v léčebné, tak 

paliativní chemoterapii po dobu přibližně 40 let. Používají se pro celou řadu malignit. (15)

Vinka alkaloidy se nejčastěji podávají jednou týdně v krátké intravenózní injekci (1-15 min), 

zřídka v kontinuální infúzi. Vinorelbin je jediným vinka alkaloidem k dispozici v perorální formě a 
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je podáván v jedné dávce týdně. (17)

Několik klinických studií s vinka alkaloidy stále probíhá, řeší se jejich nové formulace, 

kombinace, určení specifického cíle působení.

Kombinace trastuzumab a vinorelbin u pacientů s HER 2 – expresními nádory, oživily zájem 

o využití u pokročilého karcinomu prsu. Ve fázi II. klinického vývoje, bylo zjištěno, že vinorelbin je 

aktivní u sarkomu u dětských nádorů. To nabízí využití v léčbě takovýchto nádorů.

Kombinace taxanů s vinka alkaloidy, odhalila synergický účinek v preklinických modelech, 

což naznačuje slibnou klinickou účinnost, zejména u rakoviny prsu. (15)

VINCRISTINE – TEVA (vinkristin) (19)

Indikace:

• akutní lymfatická leukémie

• zhoubné lymfomy, včetně Hodgkinovy choroby a non-Hodgkin lymfomu

• vícečetný myelom

• solidní nádory, včetně rakoviny prsu (metastazující), malobuněčný karcinom plic

• Ewingův sarkom, embryonální rabdomyosarkom, prvotní neuroektodermální tumory, 

Wilmsův tumor a retinoblastom

• idiopatická trombocytopenická purpura

Kontraindikace:

• u pacientů přecitlivělých na vinkristin sulfát nebo na některou z pomocných látek 

tohoto přípravku

• u pacientů s neuromuskulárními poruchami

• u pacientů se závažným postižením jaterních funkcí

• u pacientů se zácpou a hrozícím ileem, zvláště u dětí

• u pacientů, kteří jsou léčeni radioterapií zaměřenou na játra

VINBLASTIN – TEVA/RICHTER (vinblastin) (19)

Indikace: 

• zhoubný lymfom nehodgkinského typu

• Hodgkinova choroba

• pokročilý testikulární karcinom

• rekurentní nebo metastazující karcinom prsu (jestliže režim založený na antracyklinu 

selhal)

• histiocytóza Langerhansových buněk
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Kontraindikace:

• přecitlivělost na vinblastin nebo na jakýkoli jiný vinka alkaloid nebo na některou z 

pomocných látek přípravku

• leukopenie nesouvisející s nádorem

• těžká nekontrolovaná infekce, v tomto případě je před podáním přípravku třeba 

infekci kontrolovat antiseptiky nebo antibiotiky

• intratekální podání

NAVELBINE (vinorelbin) (19)

Indikace:

• nemalobuněčný bronchogenní karcinom

• metastazující karcinom prsu

• hormon resistentní karcinom prostaty se současně perorálně podávanými kortikoidy 

v nízkých dávkách

Kontraindikace:

• známá přecitlivělost na vinorelbine a jiné vinca alkaloidy či na některou jejich složku

• počet neutrofilů < 1500 /mm3 nebo závažná infekce do 2 týdnů před aplikací

• těhotenství

• kojení

NAVIREL (vinorelbin) (19)

Indikace:

• mono terapie metastazujícího karcinomu prsu (stadium 4), u něhož selhala nebo není 

vhodná léčba chemoterapeutiky obsahujícími antracyklin a taxan

• léčba nemalobuněčného karcinomu plic (stadium 3 nebo 4)

Kontraindikace:

• přecitlivělost na vinorelbin nebo jiné vinka alkaloidy

• počet neutrofilů < 2000/mm3 nebo závažná současná nebo nedávná infekce

• počet trombocytů pod 75000/mm3

• závažná porucha funkce jater nesouvisející s nádorovým onemocněním

• v kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici

• kojení
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JAVLOR (vinflunin) (19)

Indikace:

• monoterapii k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím 

karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí po selhání předchozích režimů 

léčby, obsahujících platinu

Kontraindikace:

• hypersenzitivita na léčivou látku nebo na jiné druhy vinka alkaloidů

• právě probíhající či nedávno prodělaná (během posledních 2 týdnů) závažná infekce

• vstupní hodnota ANC < 1500/mm3 nebo počet trombocytů < 100000/mm3.

• kojení
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2.3.2. Podofylotoxin

Po staletí byl znám rod Podophyllum, čeleď (Berberidaceae), zahrnující americký druh 

Podophyllum peltatum L. a indický druh Podophyllum emodi Wall. Byly známé pro své projímavé a 

cholagogní účinky. (15)

Používaly se ve formě pryskyřice tzv. podofylin, získané extrakcí kořenů a oddenků 

etanolem. Pryskyřice obsahuje lignany podofylotoxin (20%), α a β peltatiny (5 – 10%), 

deoxypodofylotoxin a příbuzné deriváty. Některé z těchto látek se vyskytují i jako glykosidy. 

Všechny struktury mají lakton, který je v trans uspořádání kondenzovaný s dalším kruhem. 

Struktura je nestabilní, snadno dochází k epimerizaci za vzniku inaktivní látky. (14)

Podofylotoxin je extrémně toxický. Způsobuje gastrointestinální potíže, encefalopatii, 

periferní neuropatii.

Samotný podofylotoxin působí antimitoticky, pro vysokou toxicitu nebyl vhodný k léčbě 

nádorů. Proto byly připraveny deriváty, známé jako etoposid a teniposid. Studie prokázaly účinnost 

těchto látek v léčbě nádorů, jsou používány proti řadě nádorů, včetně nádorů plic, varlat, lymfomů, 

leukemie a Kapsiho sarkomu. Etoposid se používá velmi široce, jak pro léčbu krevních maligních 

chorob, tak pro léčbu solidních karcinomů. Druhý derivát, teniposid, je používán o něco méně 

často. (15)

Struktura

Etoposid a teniposid se liší od podofylotoxinu tím, že mají v poloze 4´ hydroxylovou 

skupinu místo metoxylové  skupiny, mají epi konfiguraci v poloze 4, v poloze 4 mají navázané 

glukózové zbytky. (17)

Jsou minimálně rozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech, jako 

je chloroform. (23)

Vzorec č. 3 : Podofylotoxin
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Vzorec č. 4 : Etoposid

Mechanismus účinku

Podofylotoxin je silný inhibitor polymerizace mikrotubulů. Mechanismus účinku je podobný 

jako u kolchicinu (alkaloid z Colchicum autumnale). Podofylotoxin inhibuje polymerizaci tubulinu 

a zastavuje buněčný cyklus v metafázi. (14,15)

Etoposid a teniposid mají na rozdíl od podofylotoxinu odlišný mechanismus účinku. Tyto 

látky inhibují buněčný cyklus ve fázi S a G 2, nemají tedy efekt na tubulinovou polymerizaci. Tyto 

látky inhibují DNA topoizomerázu II, která opakovaně přerušuje vlákna dvoušroubovice DNA, 

překládá je přes sebe a znovu je spojuje. Oba inhibitory zabraňují opětovnému spojování, takže 

zlomy přetrvávají. (21, 22)

Nežádoucí účinky

Nejznámější jsou myelosuprese a gastrointestinální problémy, dále alopecie, méně běžná je 

periferní neuropatie, akutní toxicita projevující se horečkou, přecitlivělostí, zimnicí. (20)

Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání je dostupnost etoposidu nejlépe vyjádřena dvojfázovým procesem 

s distribučním poločasem 1, 5 hodiny a terminálním eliminačním poločasem od 4 do 11 hodin.

Etoposid minimálně proniká do pleurální tekutiny a byl zjištěn ve slinách, játrech, slezině, 

ledvinách, děložní svalovině a zdravé mozkové tkáni. Minimálně je distribuován do žluče. In vitro

se etoposid váže na plazmatické bílkoviny (97 %) (19)

Metabolismus nebyl dosud úplně poznán. Zdá se, že etoposid metabolizuje na 

hydroxykyselinu, tento metabolit je pravděpodobně neaktivní. Metabolizován je v játrech, pomocí 

CYP 450. Vylučování je převážně močí ( 44 - 60 %). Eliminace stolicí je kolem (16 %) a žlučí 

kolem (6%). (23)
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Tab. Č. 2. : Přípravky registrované v ČR: (26)

látka přípravek složení výrobce

etoposid Etoposid – Teva inf.cnc.sol. 
1x5ml/100mg

Etoposidum 20 mg/ml Pharmachemie, 
Nizozemí

Etoposid – Teva inf.cnc.sol. 
1x10ml/200mg

Etoposidum 20 mg/ml Pharmachemie, 
Nizozemí

podofylotoxin Wartec Cream drm.crm.
1x 5gm/7,5mg

Podophyllotoxinum 1,5 mg Stiefel Laboratories, 
Irsko

teniposid : přípravky nejsou v ČR registrované

Klinické použití (19)

ETOPOSIDE – TEVA ( etoposid )

Indikace:

• malobuněčný bronchogenní karcinom

Etoposide-Teva je indikován spolu s jinými chemoterapeutiky jako kombinační 

léčba první volby u nemocných s malobuněčným bronchogenním karcinomem

• refrakterní testikulární nádory

   Etoposide-Teva je indikován ke kombinační léčbě spolu s jinými chemoterapeutiky u 

nemocných s refrakterními testikulárními tumory, kteří již podstoupili odpovídající 

chirurgickou léčbu, chemoterapii nebo radioterapii

Kontraindikace:

• u nemocných se známou hypersenzitivitou k přípravku

• u nemocných s projevy závažné jaterní dysfunkce

WARTEC CREAM ( podofylotoxin)

Indikace:

• lokální léčba condyloma accuminatum (anogenitální bradavice)

Kontraindikace:

• otevřená poranění, stav po chirurgickém zákroku

• použití u dětí do 15 let.

• hypersenzitivita na podofylotoxin

• souběžná terapie jiným přípravkem s podofylotoxinem

• těhotenství a kojení
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2.3.3. Taxany

Zavedením taxanů do terapie se zásadním způsobem zlepšila léčba některých typů solidních 

nádorů, včetně karcinomu prsu, vaječníků a nemalobuněčného karcinomu plic. (24)

Taxol (paclitaxel) byl poprvé izolován jako antileukemická a cytotoxická látka z kůry 

pacifického tisu - Taxus brevifolia Nutt., čeleď (Taxaceae) a jeho struktura byla publikována v roce 

1971. (15) Ačkoliv se jednalo o nepochybně zajímavou sloučeninu, kvůli složité struktuře a nízké 

dostupnosti, v kůře ho je 0,01%, se její vývoj zpomalil. Taxol prokázal významnou aktivitu proti 

různým druhům nádorů. Tyto výsledky byly velmi slibné a následovaly preklinické a toxikologické 

studie s perspektivou eventuálních klinických studií. (14)

Klíčovým bodem ve vývoji taxolu bylo poznání mechanismu působení. Taxol ukazoval 

opačný účinek než vinka alkaloidy, působil jako podpora tubulinové polymerizace.

Systematickým screeningem r. Taxus se podařilo nalézt výhodnější zdroj taxolu. Taxus x 

media, jehož jehlice obsahují 0,1% taxanů a obsah taxolu je 0,06%. Z jehličí Taxus baccata nebo

Taxus wallichiana, Taxus cuspidata byl izolován 10 – deacetylbaccatin III. Z něho se taxol 

připravuje semisynteticky. (14)

Struktura taxanů

Taxany jsou složité diterpeny obsahující 15 členný taxanový kruh, spojený neobvyklým 4 

členným oxetanovým kruhem v pozici C4 a C5. Paclitaxel a docetaxel jsou esterifikovány na pozici 

C 13. (18)

Vzorec č. 5 : Paclitaxel

Vzorec č. 6 : Docetaxel
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Mechanismus účinku

Taxany patří mezi tzv. mitotické jedy. Jedná se o látky působící cytotoxicky v průběhu 

mitózy. Cílovým místem účinku taxanů v eukaryotické buňce jsou mikrotubuly, organely s 

důležitou buněčnou funkcí.

Mikrotubuly hrají klíčovou roli v pohybu chromozomů během mitózy, přeměně signálů 

mezi povrchem membránových receptorů a jádrem, ukotvení receptorů v membráně a buněčné 

motilitě. Mikrotubuly jsou tvořeny z tubulinu, proteinu, který se skládá ze dvou podjednotek α, β. 

Tubulin se formuje střídavým řazením obou podjednotek do protofilament. Za normálních 

podmínek existuje v buňce rovnováha mezi volným tubulinem a tubulinem vázaným v 

mikrotubulech. (25)

Taxany urychlují tvorbu mikrotubulů. Stabilizují již vytvořené mikrotubuly a brání jejich 

depolymerizaci, čímž blokují průběh mitózy. Docetaxel je účinnější stabilizátor mikrotubulů a 

inhibitor jejich depolymerizace než paclitaxel. Docetaxel má v důsledku větší rozpustnosti větší 

afinitu k mikrotubulům než paclitaxel.

Taxany působí v různých fázích buněčného cyklu, docetaxel je aktivnější v S fázi, paclitaxel 

je aktivní v G2/M fázi. Je pravděpodobné, že dalším mechanismem účinku je indukce apoptózy  

(programované buněčné smrti). Taxany tlumí expresi onkogenu bcl- 2, kódujícího protein vnitřní 

membrány mitochondrií, který apoptózu inhibuje. Přesný mechanismus indukce apoptózy však 

doposud není znám. (25)

Nežádoucí účinky

Limitujícím nežádoucím účinkem taxanů je neutropenie, nejvýraznější po podání a dále 

hypersenzitivní reakce způsobené uvolněním histaminu a dalších mediátorů neimunitním 

mechanismem.

Příčinou této hypersenzitivní reakce zřejmě není samotný paclitaxel, ale tzv. cremofor, který 

je nutný k tomu, aby tato látka byla rozpustná ve vodném roztoku. Při aplikaci taxanů je nutné 

současně podávat léky blokující tyto nežádoucí účinky (antihistaminika, glukokortikoidy). 

Protrahované infúze a současné podání kortikoidů a H2 blokátorů (omeprazol) snižují výše uvedené 

nežádoucí účinky pod 10 %. Další nežádoucí účinky jsou neurotoxicita a případně retence tekutin. 

Specifický vedlejší účinek spojený s paclitaxelem  je nízký krevní tlak a změny v srdečním rytmu. 

Specifické vedlejší účinky docetaxelu mohou být změny v barvě nehtů a retence tekutin. (20)

Farmakokinetické vlastnosti

Ve žluči pacientů, kterým byl paclitaxel podáván, bylo nalezeno 6 hlavních metabolitů 

tohoto léčiva. Hlavní metabolit je 6 α – hydroxypaclitaxel. Oxidace paclitaxelu v lidském 
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organismu je velmi účinná. Malé množství nezměněného paclitaxelu je vylučováno močí (10 %) 

nebo stolicí (12 %), většina léčiva je však vylučována ve formě metabolitů, především cestou 

exkrece do žluče. Eliminace paclitaxelu má 2 fázový průběh. První fáze, kdy dochází k rychlému 

poklesu, odpovídá distribuci tohoto cytostatika do tkání. Druhá, pomalá fáze, odpovídá postupnému 

uvolňování paclitaxelu. Hlavní enzymy katalyzující přeměnu paclitaxelu jsou jaterní cytochromy P 

450. (25)

Hlavní cestou metabolizace docetaxelu je hydroxylace butylové skupiny na C 13 

postranního řetězce. Vzniká hydroxydocetaxel, dále se oxiduje a cyklizuje přes nestálý aledehyd na 

2 izomerní hydroxyoxazolidindiony. Hydroxydocetaxel se může také oxidovat přes nestálou 

karboxylovou kyselinu na oxazolidindion. U docetaxelu nebyly určeny metabolity, které vznikají 

modifikací taxánového kruhu, které byly nalezeny u paclitaxelu.

Eliminace docetaxelu je 3 fázová. Nezměněný docetaxel podobně jako paclitaxel, se 

vylučuje do stolice převážně žlučí (10 %), 75 % je vyloučeno stolicí ve formě metabolitů. Močí se 

vyloučí pouze 5 – 7 % původního cytostatika. Jako u paclitaxelu byly prokázány u docetaxelu 

jaterní cytochromy P 450 jako hlavní enzymy katalyzující jeho přeměnu. CYP3A je enzym 

zodpovědný za metabolismus docetaxelu. (25)
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Tab. Č. 3.: Přípravky registrované v ČR : (26)

látka přípravek složení výrobce

paclitaxel Abraxane 5mg/ml 
inf.plv.sus.1x100mg

Paclitaxelum 100 mg Catalent UK Packaging 
Limited, VB

Anzatax 6 mg/ml 
inf.cnc.sol.1x5ml/30mg

1ml obsahuje 6mg paclitaxelum Hospira UK Limited, 
VB

Brevitax 6mg/ml 
inf.cnc.sol.1x50ml/300mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Teva Pharmaceutical 
Works Private Limited 
Company, Maďarsko

Brevitax 6mg/ml 
inf.cnc.sol.1x16,7ml/100mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Teva Pharmaceutical 
Works Private Limited 
Company, Maďarsko

Brevitax 6mg/ml 
inf.cnc.sol.1x5ml/30mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Teva Pharmaceutical 
Works Private Limited 
Company, Maďarsko

Egilitax 6mg/ml 
inf.cnc.sol.1x16.7ml/100mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Haupt Pharma 
Wolfratshausen,SRN

Egilitax 6mg/ml 
inf.cnc.sol.1x50ml/300mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Haupt Pharma 
Wolfratshausen, SRN

Egilitax 6mg/ml 
inf.cnc.sol.1x5ml/30mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Haupt Pharma 
Wolfratshausen, SRN

Oncotax 6mg/ml 
inf.cnc.sol.1x16.7ml/100mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Oncotec Pharma, SRN

Oncotax 6mg/ml 
inf.cnc.sol.1x50ml/300mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Oncotec Pharma, SRN

Oncotax 6mg/ml 
inf.cnc.sol.1x5ml/30mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Oncotec Pharma, SRN

Paclimedac 6mg/ml konc. 
Inf.cnc.sol.1x16.7ml/100mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Medac, SRN

Paclimedac 6mg/ml konc. 
Inf.cnc.sol.1x50ml/300mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Medac, SRN

Paclimedac 6mg/ml konc. 
Inf.cnc.sol.1x5ml/30mg

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Medac, SRN

Pacline 6mg/ml koncent. 
inf.cnc.sol.1x16.7ml/100ml

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Haupt Pharma 
Wolfratshausen, SRN

Pacline 6mg/ml koncent. 
inf.cnc.sol.1x5ml/30ml

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Haupt Pharma 
Wolfratshausen, SRN

Paclitaxel Mylan 6mg/ml 
Konc. inf.cnc.sol.1x16.7ml

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Oncotec Pharma, SRN

Paclitaxel Mylan 6mg/ml 
Konc. inf.cnc.sol.1x50ml

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Oncotec Pharma, SRN

Paclitaxel Mylan 6mg/ml 
Konc. inf.cnc.sol.1x5ml

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Oncotec Pharma, SRN
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látka přípravek složení výrobce

Taxol pro 
inj.1x16.7ml/100mg (I)

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Corden Pharma Latina, 
Itálie

Taxol pro inj.1x5ml/30mg 
(I)

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Corden Pharma Latina, 
Itálie

Taxol pro inj.1x50ml/300mg 
(I)

Paclitaxelum 6 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Corden Pharma Latina, 
Itálie

docetaxel Docetaxel Actavis 20mg/ml 
inf.cnc.sol.1x1ml/20mg

Docetaxelum 20 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Sindan-pharma, 
Rumunsko

Docetaxel Actavis 20mg/ml 
inf.cnc.sol.1x4ml/80mg

Docetaxelum 20 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Sindan-pharma, 
Rumunsko

Docetaxel Actavis 20mg/ml 
inf.cnc.sol.1x7ml/140mg

Docetaxelum 20 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Sindan-pharma, 
Rumunsko

Docetaxel Ebewe 10mg/ml 
inf.cnc.sol. 1x8ml/80mg

Docetaxelum 10 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Ebewe Pharma, 
Rakousko

Docetaxel Ebewe 10mg/ml 
inf.cnc.sol. 1x2ml/20mg

Docetaxelum 10 mg v 1 ml 
koncentrátu pro přípravu inf.sol.

Ebewe Pharma, 
Rakousko

Docetaxel Teva 20mg/0.5ml 
inf.csl.lqf.1x0.5ml+1x1

Docetaxelum 20 mg Teva Pharmaceutical 
Works Private Limited, 
Maďarsko

Docetaxel Teva 80mg/2ml 
inf.csl.lqf.1x2ml+1x6ml

Docetaxelum 80 mg Teva Pharmaceutical 
Works Private Limited, 
Maďarsko

Taxotere 160mg/8ml 
inf.cnc.sol.1x8ml/160mg

Docetaxelum trihydricum 21,34 
mg v 1 ml

Aventis Pharma, VB

Taxotere 20mg/1ml 
inf.cnc.sol.1x1ml/20mg

Docetaxelum trihydricum 21,34 
mg v 1 ml

Aventis Pharma, VB

Taxotere 80mg/4ml 
inf.cnc.sol.1x4ml/80mg

Docetaxelum trihydricum 21,34 
mg v 1 ml

Aventis Pharma, VB

Taxotere 80mg/4ml 
inf.cnc.sol.1x4ml/80mg

Docetaxelum trihydricum 21,34 
mg v 1 ml

Aventis Pharma, VB

2.3.3.5. Klinické použití

V současné době se taxany taxol a docetaxel používají pro léčbu rakoviny prsu, plic a 

vaječníků. Taxany prokázaly, že jsou nejúčinnější látky v léčbě pokročilého metastazujícího 

karcinomu prsu. (15)

Taxany jsou také zkoumány pro léčbu rakoviny hlavy a krku. Nadějným přípravkem se jeví i 

polysynteticky připravený perorální taxan tesetaxel, který dle klinických studií vykazuje účinnost u 

maligního melanomu a u karcinomu žaludku. (24)

Taxol je významný v léčbě rakoviny vaječníků. Je účinný i samostatně, ale preferován je v 

kombinaci (např. kombinace paclitaxelu a cisplatiny). (15)
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ABRAXANE (paclitaxel) (19)

Indikace:

• pro monoterapii je pro léčbu metastazujícího karcinomu prsu u dospělých pacientů, u 

kterých selhala léčba první linie léčby metastazujícího onemocnění, a pro pacienty, 

pro něž není standardní léčba obsahující antracykliny indikována

Kontraindikace:

• hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku

• laktace

• pacienti, kteří mají před léčbou počet neutrofilů <1,5 x 109/l

ANZATAX, BREVITAX, EGILITAX, ONCOTAX, TAXOL (paclitaxel)

Indikace:

• Karcinom ovaria

Při primární léčbě karcinomu ovaria se paclitaxel užívá v kombinaci s cisplatinou při 

léčbě pacientů s pokročilou nemocí nebo reziduálním nádorem (> 1 cm) po 

předchozí laparotomii.

Při sekundární léčbě karcinomu ovaria se paclitaxel užívá při léčbě metastatického 

karcinomu vaječníků po selhání standardní terapie s platinou.

• Karcinom prsu

Při adjuvantním uspořádání je paclitaxel určen pro léčbu pacientek s karcinomem 

prsu s pozitivním nálezem v uzlinách následující po terapii antracyclinem a 

cyklofosfamidem. Paclitaxel se používá při počáteční léčbě pokročilého nebo 

metastatického karcinomu prsu buď v kombinaci s antracyklinem u pacientek, pro 

něž je terapie na bázi antracyklinu vhodná, nebo v kombinaci s trastuzumabem u 

pacientů a u pacientek u nichž není antracyklin vhodný. Jako jediný agent k léčbě 

pacientů s metastatickým karcinomem prsu, kteří nereagovali uspokojivě na 

standardní léčbu antracykliny nebo u nichž nebyla léčba antracykliny vhodná.

• Pokročilý nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

Paclitaxel v kombinaci s cisplatinou je indikován k léčbě nemalobuněčného 

karcinomu plic u pacientů, kteří nejsou kandidáty pro potenciálně léčivý chirurgický 
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zásah a/nebo radioterapii.

• S AIDS spojený Kaposiho sarkom (KS)

Paclitaxel se užívá při léčbě pacientů s pokročilým, s AIDS spojeným Kaposiho 

sarkomem, u nichž selhala předchozí terapie s liposomálním antracyklinem.

Kontraindikace:

• nesmí užívat pacienti, kteří mají v anamnéze hypersenzitivní reakci na paclitaxel, 

makrogolglycerol ricinoleát (polyoxylový ricinový olej) a kteroukoliv jinou 

pomocnou látku

• paclitaxel je kontraindikován během kojení

• paclitaxel by se neměl používat u pacientů s výchozím počtem neutrofilů < 1,5 x 109 

/l (< 1 x 109 /l u pacientů s KS) nebo destiček < 100 x 109 /l (< 75 x 109 /l u 

pacientů s KS)

• při KS se paclitaxel kontraindikuje také u pacientů se současnými vážnými 

nezvládnutými infekcemi (19)

Docetaxel je první volbou v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. Byly 

prováděny studie, které srovnávaly účinnost tří léčebných postupů (cisplatina a gencitabin, 

cisplatina a docetaxel nebo carboplatina a taxol). Bylo zjištěno, že odezva na léčbu se výrazně 

nelišila. (13) Kombinace paclitaxelu a karboplatiny je také standartní léčba pro pacienty s rakovinou 

plic. Dále je efektivně používán proti rakovině prostaty. (15)

TAXOTERE, DOCETAXEL  ACTAVIS/EBEWE (docetaxel) (19)

Indikace:

• Karcinom prsu

v kombinaci s doxorubicinem a cyklofosfamidem je indikován k adjuvantní léčbě 

nemocných s operabilním karcinomem prsu s pozitivními uzlinami, s negativními 

uzlinami         

v kombinaci s doxorubicinem je indikován k léčbě nemocných s lokálně pokročilým 

nebo metastazujícím karcinomem prsu, kteří nebyli léčeni cytotoxickou léčbou

v monoterapii je indikován k léčbě nemocných s lokálně pokročilým nebo 

metastazujícím karcinomem prsu po selhání předchozí cytotoxické léčby. Předchozí 

léčba by měla zahrnovat antracyklin nebo alkylační látku
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v kombinaci s trastuzumabem je indikován k léčbě nemocných s metastatickým 

karcinomem prsu, u něhož je prokázána overexprese HER2 a kteří dosud nebyli 

léčeni chemoterapií pro metastatické onemocnění

v kombinaci s capecitabinem je indikován k léčbě nemocných s lokálně pokročilým 

nebo metastazujícím karcinomem prsu po selhání předchozí cytotoxické léčby, 

předchozí léčba by měla zahrnovat antracyklin

• Nemalobuněčný karcinom plic

je indikován k léčbě nemocných s lokálně pokročilým nebo metastazujícím 

nemalobuněčným karcinomem plic po selhání předchozí chemoterapie

v kombinaci s cisplatinou je indikován k léčbě nemocných s neresekovatelným, 

lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic, kteří 

dosud proto toto onemocnění nebyli léčení chemoterapií

• Karcinom prostaty

v kombinaci s prednizonem nebo prednizolonem je indikován k léčbě nemocných s 

metastatickým karcinomem prostaty neodpovídajícím na hormonální léčbu

• Adenokarcinom žaludku

v kombinaci s cisplatinou a 5 - fluorouracilem je indikován k léčbě nemocných s 

metastatickým adenokarcinomem žaludku včetně adenokarcinomu 

gastroesofageálního spojení, kteří dosud pro metastatické onemocnění nebyli léčeni 

chemoterapií

• Karcinom hlavy a krku

v kombinaci s cisplatinou a 5 - fluorouracilem indikován k indukční léčbě pacientů s 

lokálně pokročilým dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku

Kontraindikace:

• hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto 

přípravku

• docetaxel se nesmí podávat pacientům s výchozím počtem neutrofilů <. 1500 

buněk/mm3

• docetaxel se nesmí podávat pacientům s těžkým poškozením jater, protože zde 

nejsou k dispozici žádné údaje

• v platnosti jsou kontraindikace ostatních přípravků, pokud jsou s docetaxelem 

kombinovány
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Analogy paclitaxelu a docetaxelu

Bylo připraveno několik analogů taxolu a paclitaxelu a několik jich vstoupilo do 

preklinických studií a následně do studií klinických.

Čtyři analogy taxolu jsou současně ve fázi III. klinických studií. Jednoduchý C – 7 acylový 

derivát 7 – DHA – taxol (Taxoprexin) je přípravek, v němž je paclitaxel kovalentně vázaný na 

kyselinu dokosahexanovou. Snadněji proniká do nádorových buněk a transportuje do nich navázané 

cytostatikum. Je ve fázi II. pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic, ve fázi II. studií i pro další 

nádory. (15)

Zajímavý je cyklopropylový derivát larotaxel. Jedná se o semisyntetický derivát taxanu 10 –

deacetylbaccatinu III. Má široké spektrum aktivity, může mít výhodu v penetraci do centrální 

nervové soustavy a může snížit resistenci. (15)

Paclitaxel poliglumex, je konjugát paclitaxelu s kyselinou polyglutámovou, která tvoří 

kostru biologicky rozložitelného polymeru. Je ve fázi III. studií pro léčbu NSCLC a rakoviny 

vaječníků.

Pět analogů taxolu a dvě nové formulace taxolu jsou ve fázi II. studií. TPI – 287 je ve fázi II. 

studií pro léčbu pokročilé rakoviny pankreatu a rakoviny prostaty.

Ortataxel je ve fázi II. studií v léčbě NSCLC a v léčbě na taxan rezistentní rakovinu prsu. 

Milataxel dokončil fáze II. studií pro rakovinu kolorekta v roce 2009. DJ – 927 je v 

klinických studiích jako orální aktivní sloučenina s antirakovinovou aktivitou proti NSCLC.

Dále existují tři nové formulace:

NK – 105, formulace taxolu zapouzdřená do polymerní micelární makromolekuly. Je ve fázi 

II. klinických studií pro léčbu solidních nádorů.

Endo TAG-1 formulace taxolu s kladně nabitým lipidovým komplexem. Je ve fázi II. studií 

v léčbě pokročilé rakoviny pankreatu

Nab – docetaxel, albuminová nanočástice. Je ve fázi II. studií pro rakovinu prostaty. (15)
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2.3.4. Kamptotecin

Kamptotecin je alkaloid izolovaný z kůry Camptotheca acuminata, čeleď (Nyssaceae), 

stromu pocházejícího z Číny. V kůře je obsažen v množství (0,01 – 0,03 %). (14) Zájem o extrakty 

z Camptotheca accuminata začal kolem roku 1950, struktura byla zveřejněna v roce 1966. Látka 

měla nápadnou aktivitu in vivo a in vitro.(15)

Kamptotecin však způsoboval kromě hematologické toxicity také těžké hemoragické 

cystitidy a měl poměrně závažnou gastrointestinální toxicitu. Tento objev vedl k syntéze a vývoji 

velkého množství derivátů kamptotecinu. Dva analogy topotekan a irinotekan, mají velmi dobrou 

protinádorovou účinnost, jsou stabilní, rozpouštějí se při nižším pH a nezpůsobují hemoragickou 

cystitidu. (15)

Struktura

Kamptotecin má rovinnou pentacyklickou strukturu, která obsahuje pyrolový kruh, 

konjugovaný pyridon a jedno chirální centrum v pozici 20 s (S) konfiguraci. Jeho planární struktura 

je považován za jeden z nejdůležitějších faktorů při inhibici topoizomerázy. Chinolinový kruh, se 

substituenty v poloze C 11 a C 12, znamená snížení aktivity, zatímco substituenty C 7, C 9, C 10 

mohou vést k rozšíření aktivity. (18)

Vzorec č. 7 : Kamptotecin

Vzorec č. 8 : Topotekan
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Vzorec č. 9 : Irinotekan

Mechanismus účinku

Cytostatická aktivita těchto látek spočívá v inhibici enzymu topoizomerázy I v S fázi 

buněčného cyklu. Topoizomeráza I štěpí jedno ze dvou vláken dvoušroubovice DNA a po 

přemístění jej opět spojuje. Nebrání štěpení, znemožňuje opětovné spojování, takže vznikají zlomy 

vláken. (11)

Topotekan inhibuje topoizomerázu I stabilizací kovalentního komplexu mezi enzymem a 

štěpeným vláknem DNA, což je mezistupeň katalytického procesu. Inhibice topoizomerázy I 

topotekanem vede v buňce k indukci jedno vláknových zlomů DNA, a tím k buněčné smrti. 

Irinotekan působí stejným mechanismem. (19)

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou myelosuprese, nevolnost a zvracení, mukositida, stomatitida, 

alopecie. Topotekan je někdy hodnocen jako látka dráždivá či nekrotizující.

Irinotekan může způsobit cholinergní syndrom (břišní křeče se zvýšeným tokem slin a slz, 

poruchou vidění, akutním průjmem a pomalou akcí srdeční). Průjmy mohou způsobit poruchu 

vnitřního prostředí, proto je doporučována pravidelná aplikace loperamidu 2 mg po první řídké 

stolici. Po aplikaci bývá nutná hospitalizace pro substituci elektrolytů a vody. Další nežádoucí 

účinky jsou myelosuprese, průjem a anorexie. (20)

Farmakokinetické vlastnosti

Topotekan má velký distribuční objem (okolo 132 l) a relativně krátký biologický poločas (2 

až 3 hodiny). Farmakokinetika se nemění během opakované aplikace po dobu 5 dnů. Vazba 

topotekanu na plazmatické bílkoviny je nízká (35 %), distribuce mezi plazmou a krevními elementy 

je homogenní a topotekan se dobře dostává do tkání. Topotekan dobře prochází hematoencefalickou 

bariérou, asi 30 % plazmatické koncentrace můžeme najít v mozkomíšním moku. Intratekální 

aplikace ale není běžně doporučována. Metabolismus topotekanu v játrech není významný. 
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Zahrnuje N-dealkylaci, kdy vzniká N-demethyltopotekan, a glukuronidaci. Metabolismus 

představuje méně než 10 % eliminace topotekanu.  Po intravenózní aplikaci je topotekan vylučován 

v nezměněné formě močí. Průměrně 40 % z celkové dávky se objeví v moči a přibližně 18 % je 

vyloučeno stolicí. Močí se vylučuje karboxylová forma, pokud se pH moči pohybuje kolem 6,9. Je-

li pH nižší, objevuje se v moči laktonová forma. I když se topotekan vylučuje přednostně močí a 

objevuje se v moči ve vysoké koncentraci, nemá renální toxicitu, protože je vysoce rozpustný ve 

vodě. Vzhledem k vylučování močí je ale nutné při poškození ledvin snižovat dávku. (30)

U irinotekanu byl prokázán bifázický nebo trifázický eliminační profil. Plazmatická vazba 

na bílkoviny je in vitro přibližně 65% u irinotekanu a u jeho metabolitu SN-38 je 95%. Více než   

50 % irinotekanu je vyloučeno v nezměněné podobě, 33% ve stolici a 22% v moči. Irinotekan je 

přeměňován karboxyesterázou na aktivní metabolit SN-38. (19)

Tab. Č. 4.: Přípravky registrované v ČR : (26)

látka přípravek složení výrobce

topotekan Hycamtin 0.25mg 
por.cps.dur.10x0.25mg

Topotecani hydrochloridum 
0,272 mg

Glaxosmithkline 
Manufacturing, Itálie

Hycamtin 1mg 
por.cps.dur.10x1mg

Topotecani hydrochloridum
1,09 mg

Glaxosmithkline 
Manufacturing, Itálie

Hycamtin 
inf.plv.sol.5x4mg

Topotecani hydrochloridum 
4,35

Glaxosmithkline 
Manufacturing, Itálie

Topotecan Mylan 4mg 
inf.cnc.sol. 5x4mg

Topotecani hydrochloridum 
4,35 mg

Oncotec Pharma, SRN

Topotecan Teva 4mg/4ml 
inf.cnc.sol.5x4mg

Topotecani hydrochloridum 
4,35 mg

Teva Pharmaceutical Works 
Private Limited Company, 
Maďarsko

irinotekan Campto 
inf.cnc.sol.1x5ml/100mg

Irinotecani hydrochloridum 
trihydricum 100mg

Aventis Pharma, VB

Campto 
inf.cnc.sol.1x2ml/40mg

Irinotecani hydrochloridum 
trihydricum 40mg

Aventis Pharma, VB

Campto 
inf.cnc.sol.1x15ml/300mg

Irinotecani hydrochloridum 
trihydricum 300mg

Aventis Pharma, VB

Canri inf.cnc.sol.2ml/40mg 40 mg hydrochloridu 
irinotekanu trihydrátu

Hospira UK Limited, VB

Canri 
inf.cnc.sol.5ml/100mg

100 mg hydrochloridu 
irinotekanu trihydrátu

Hospira UK Limited, VB

Irinotecan Accord 20mg/ml 
inj.sol.1x2ml/40mg

40 mg hydrochloridu 
irinotekanu trihydrátu

Cemelog Limited, Maďarsko
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látka přípravek složení výrobce

irinotekan Irinotecan Accord 20mg/ml 
inj.sol.1x5ml/100mg

100 mg hydrochloridu 
irinotekanu trihydrátu

Cemelog Limited, Maďarsko

Irinotecan Actavis 
20mg/ml inf.cnc.sol.1x2ml

40 mg hydrochloridu 
irinotekanu trihydrátu

Sindan-pharma, Rumunsko

Irinotecan Actavis 
20mg/ml inf.cnc.sol.1x5ml

100 mg hydrochloridu 
irinotekanu trihydrátu

Sindan-pharma, Rumunsko

Irinotecan Ebewe 20mg/ml 
inf.cnc.sol.1x5ml/100mgII

100 mg irinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum

Ebewe Pharma, Rakousko

Irinotecan Kabi 20mg/ml 
inf.cnc.sol. 1x300mg/15ml

300 mg irinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum

Fresenius Kabi Oncology, 
VB

Irinotecan Kabi 20mg/ml 
inf.cnc.sol. 1x100mg/5ml

100 mg irinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum

Fresenius Kabi Oncology, 
VB

Irinotecan Kabi 20mg/ml 
inf.cnc.sol. 1x40mg/2ml

40 mg irinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum

Fresenius Kabi Oncology, 
VB

Irinotecan Medac 20mg/ml 
inf.cnc.sol.1x2ml/40mg

40 mg irinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum

Medac Gesellschaft Fur 
Klinische Spezialpraparate, 
SRN

Irinotecan Medac 20mg/ml 
inf.cnc.sol.1x5ml/100mg

100 mgirinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum

Medac Gesellschaft Fur 
Klinische Spezialpraparate, 
SRN

Irinotecan Mylan 20mg/ml 
inf.cnc.sol.1x2ml/40mg

40 mg irinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum

Merk generics, Nizozemí

Irinotecan Mylan 20mg/ml 
inf.cnc.sol.1x5ml/100mg

100 mgirinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum

Merk generics, Nizozemí

Irinotecan Teva 20mg/ml 
inf.cnc.sol.1x2ml/40mg

40 mg irinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum

Teva Czech Industries, ČR

Irinotecan Teva 20mg/ml 
inf.cnc.sol.1x5ml/100mg

100 mgirinotecani 
hydrochloridum 
trihydricum

Teva Czech Industries, ČR

Klinické použití

Topotekan je semisyntetický analog kamptotecinu substituován N,N-

dimethylaminomethylem v poloze C 9, tato základní funkční skupina přispívá ke zlepšení 

rozpustnosti ve vodě. V současné době se využívá v léčbě pokročilé rakoviny vaječníku u 

pacientek, u kterých byla neúspěšná léčba s platinou nebo paclitaxelem. Doporučená indikace je 

malobuněčný plicní karcinom, ke zlepšení došlo u pacientů, kteří byli předtím léčeni etoposidem a 
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platinou. Dále se používá v kombinaci s cisplatinou pro léčbu rakoviny děložního čípku. Obvykle je 

podáván intravenózními infúzemi. Topotekan se váže poměrně slabě na proteiny v lidské plazmě, 

jeho poločas rozpadu je mnohem kratší než dalších derivátů kamptotecinu. Topotekan byl první 

inhibitor topoizomerázy I pro orální použití. (17)

HYCAMTIN, TOPOTEKAN – TEVA/KABI (topotekan) (19)

Indikace:

v monoterapii je indikován k léčbě:

• nemocných s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby 

nebo následné terapie

• nemocných s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není 

opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou

v kombinaci s cisplatinou je indikován u pacientek

• s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a u pacientek s 

onemocněním ve stádiu IVB. U pacientek, které již byly léčeny cisplatinou, se 

vyžaduje dostatečně dlouhý interval bez léčby k tomu, aby bylo možno považovat 

podání této kombinace za odůvodněné

Kontraindikace:

• v anamnéze výskyt hypersenzitivních reakcí na léčivou látku nebo na kteroukoli 

pomocnou látku obsaženou v přípravku

• kojení

• těžký útlum kostní dřeně vyjádřený výchozím počtem neutrofilů < 1,5 x 109 /l 

a/nebo počtem trombocytů < 100 x 109 /l

Irinotekan je 7 - ethyl – 10 – hydroxykamtotecin ve vodě rozpustný analog. 

Karboxyesterázami je metabolizován na aktivní metabolit SN-38.

Irinotekan se používá v léčbě kolorektálního karcinomu. Je schválen v první linii  terapie                 

(v kombinaci s 5 – fluorouracilem) a jako záchrana pro rezistentní nádory na 5 – fluorouracil.

Běžně je podáván intravenózními infúzemi. (17)

CAMPTO, CANRI, IRINOTEKAN ( irinotecan) (19)

Indikace:

• je určeno k léčbě nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem:
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v kombinaci s 5 - fluorouracilem a kyselinou folinovou u nemocných bez předchozí 

chemoterapie pokročilého onemocnění

v monoterapii u pacientů s progresí po léčbě standardním režimem obsahujícím       

5 - fluorouracil

• je v kombinaci s cetuximabem určeno k léčbě pacientů s metastazujícím 

kolorektálním karcinomem, který exprimuje receptor epidermálního růstového 

faktoru bez předchozí léčby pro metastazující onemocnění či u kterých došlo k 

selhání cytotoxické léčby zahrnující irinotekan.

• je v kombinaci s 5 - fluorouracilem, kyselinou folinovou a bevacizumabem 

indikováno jako terapie první volby v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem 

tlustého střeva nebo rekta.

• je v kombinaci s kapecitabinem a bevacizumabem či bez něj indikováno jako lék 

první volby v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem tlustého střeva nebo rekta

Kontraindikace:

• anamnéza těžké alergické reakce na irinotekan hydrochlorid trihydrát nebo některou 

z pomocných látek

• těhotenství a kojení

• hladina bilirubinu > 3 - násobek horní hranice normálního rozmezí

• těžké poškození kostní dřeně

• současné použití s třezalkou

Analogy kamptotecinu (CPT)

Ve vodě rozpustné analogy CPT

Exatekan je hexacyklický CPT analog, který vykazuje lepší aktivitu než topotekan a 

irinotekan. Ve fázi III. studií bylo dosaženo účinku v první linii léčby rakoviny pankreatu v 

kombinaci s gemcitabinem, ale nebylo pozorováno zlepšení účinnosti ve srovnání s gemcitabinem 

samotným.

Lurtotekan, další hexacyklický analog je ve srovnání s topotekanem účinnější, rozpustnější 

ve vodě. Tato sloučenina byla neúspěšná ve fázi II. studií, ale liposomální formulace OSI – 211 je 

stále ve fázi II. studií v léčbě rakoviny vaječníků a malobuněčného karcinomu plic.

DRF – 1042 je derivát kamptotecinu, který je v klinických studiích. Tato orálně aktivní 

sloučenina prochází fází II. studií v Indii a je plánován vstup do fáze II. v USA proti solidním 

nádorům. Ve fázi I. byly zjištěny menší nežádoucí účinky, nižší nevolnost a menší neutropenie ve 

srovnání s topotekanem a irinotekanem.

Namitekan je imino CPT derivát, procházející fází I. klinických studií u pacientů se 
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solidními nádory. V preklinických stádiích prokázal antikarcinogenní účinek a lepší farmakologický 

profil.

Elomotekan je homokamptotecinový derivát, který inhibuje jak topoizomerázu I. tak II. Je 

ve fázi I. klinických studií u pokročilých metastatických rakovin.(15)

Ve vodě nerozpustné CPT analogy v klinických studiích

Během studií bylo prokázáno, že lipofilní analogy jsou účinnější inhibitory topoizomerázy  

I. a mají vyšší stabilitu v plazmě než hydrofilní analogy. Díky tomu se vyvíjí další lipofilní analogy 

pro orální podání.

9 – amino CPT

9 – nitro CPT (Rubitekan), byl vyvinut pro orální podání, je ve fázi II. klinických studií

Kositekan je orální sloučenina, vysoce lipofilní silykátový CPT derivát. Je ve fázi III. 

klinických studií pro pokročilá stadia rakoviny vaječníků.

AR – 67 je druhý silykátový CPT derivát. V preklinických studiích měl lepší 

farmakokinetické vlastnosti – zvýšení stability aktivní laktonové formy v krevních vzorcích ve 

srovnání s CPT samotným. Je ve Fázi II. studií v léčbě myelodysplastickému syndromu.

Gimetekan, nový lipofilní kamptotecin, je vhodný pro dlouhodobé perorální použití. Má 

oxyiminomethylovou skupinu v pozici C 7 CPT, která zvyšuje stabilitu topoizomerázy I. – DNA 

kovalentního komplexu a zvyšuje intracelulární akumulaci. Je podáván orálně a je ve fázi I. a II. 

studií pro léčbu gliomů a myelodysplastické syndromy. Byly také zahájeny fáze II. studií v léčbě 

rakoviny prsu a kolorekta.

Diflomotecan je první homo – CPT, který je ve fázi II. studií proti rakovině buněčného 

karcinomu plic. (15)

CPT konjugáty v klinických studiích

Tyto konjugáty jsou malé molekuly polymerů v pozici 20 – OH skupiny, mohou vést ke 

stabilizaci laktonového kruhu. Tím je zpožděna a snížena afinita (vazba) na albumin. Navíc tato 

proléčiva vedou k pomalému uvolňování aktivních lékových forem, prodlužují čas působení, což 

může dramaticky změnit terapeutický index CPT.

CZ - 48 , je 20 – alkyl ester CPT, nyní prochází fází I. klinických studií u pacientů s 

pokročilými solidními nádory.

TP – 300 je ve vodě rozpustné proléčivo procházející fází I. studií u kolorektální rakoviny.
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Další homopolymer, PG – CPT- polyglutámová kyselina konjugovaná s CPT, je ve fázi II.

studií v léčbě pokročilé rakoviny vaječníků a kolorektální rakoviny.

XMT – 1001 (Musana) je polymerní proléčivo CPT, v kterém je CPT vázaný s hydrofilním 

biodegradabilním polymerem. Jsou plánovány fáze II. studií pro léčbu solidních nádorů.

IT – 101 je cyklodextrinový polymer konjugovaný s CPT v nanočástice. Probíhá fáze II. 

klinických studií pro pacientky s rakovinou vaječníků.

Delimotekan je karboxymethyldextranový polymer, proléčivo aktivního C derivátu T - 2513. 

Tento ve vodě rozpustný polymer je spojený s aktivní látkou v pozici. Je plánována fáze II. studií 

pokročilého karcinomu melanomu.

První generace CPT analogů byla ve vodě rozpustná a druhá generace byla lipofilnější než 

CPT samotný. Tyto lipofilní sloučeniny umožňovaly orální podání a měly stabilnější laktonový 

kruh.

Třetí generace se skládá z několika nových analogů a několika konjugátů. Konjugace byla 

buď s polymery, nebo malými molekulami, což vedlo ke zvětšení terapeutické oblasti.

Další strategií zlepšení účinnosti CPT je vývoj nových formulací umožňujících odlišné cesty 

podávání. (15)
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2.3.5. Modifikované formy konvenčních cytostatik

Přísun nových cytostatik do klinické praxe se od počátku 90. let minulého století značně 

omezil. Byl sice zaveden větší počet derivátů osvědčených cytostatik, jejich účinnost však většinou 

zásadním způsobem nepředčila původní, mateřské látky. Naproti tomu praktického uplatnění se 

dostalo některým konvenčním cytostatikům modifikovaným vazbou na různé nosiče.

Nejčastěji se používají cytostatika enkapsulovaná do lipozomů. Lipozomy jsou lipidové 

partikule o velikosti 1-2µm. Mají vnější lipidovou vrstvu tvořenou zpravidla dvěma lipidovými 

membránami a vnitřní hydrofilní prostor, do kterého je inkorporováno cytostatikum. Lipozomy 

snadněji pronikají do tkáně nádoru.

Jinou možností modifikace konvenčních cytostatik je tzv. pegylace, tj. vazba cytostatika na 

polyethylenglykol. Pegylace omezuje degradaci látky v oběhu, zaručuje delší poločas vylučování a 

významně omezuje toxicitu při nezměněné efektivitě.

Kromě pegylace nebo vazby na liposomy se zkouší i jiné nosiče.

Perspektivní se zdá být vazba cytostatika a polymerního nosiče, tzv. makromolekulárně 

směrovaná cytostatika. Vazbou cytostatika na biodegradovatelný polymerní nosič (obvykle 

polysacharid) vzniká léčivo s odlišnými farmakologickými vlastnostmi a protrahovaným 

protinádorovým účinkem. Konjugát vykazuje vyšší účinnost, nižší toxicitu a vyšší intracelulární 

koncentraci. Biodegradací polymerního nosiče dochází k pozvolnému uvolňování navázaného 

cytostatika do oběhového systému. (31)
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2. 4. PŘÍRODNÍ LÁTKY POUŽÍVANÉ PŘI NÁDOROVÉM 
ONEMOCNĚNÍ

2.4.1. Zelený čaj

Čaj je hned po vodě druhý nejvíce užívaný nápoj na celém světě. Černý čaj tvoří asi 75 % 

světové spotřeby čaje. Černý čaj je nejčastějším nápojem v USA, v Anglii a v Evropě, naopak v 

Japonsku a Číně je nejpopulárnější zelený čaj, který představuje asi 20 % až 22 % produkce. 

Zbývající 2% připadají na Oolong čaj, který se pije nejvíce v Číně a na Taiwanu. (32)

Dle čínské mytologie, císař Shen Nung, objevil čaj v roce 2737 př. n.l. Od té doby se stal 

populárním nápojem, v současné době na jednoho obyvatele na celém světě připadá spotřeba cca 

120 ml čaje denně. (33)

Čaj se vyrábí z listů rostliny Camellia sinensis (čajovník čínský), čeleď Theaceae. Je 

původem z jižních částí Číny a částí Indie, Laosu, Thajska a Vietnamu. Později se začal pít i v 

Japonsku, Evropě a nakonec se rozšířil do Ameriky, Afriky a dalších regionů světa. (34)

Dle úpravy čajových lístků po sběru můžeme získat různé druhy čaje, čaj černý 

fermentovaný, čaj zelený nefermentovaný a oolong polofermentovaný. (35)

V černém čaji (fermentovaný) a oolongu (polofermentovaný) dochází k aerobní oxidaci 

obsahových látek, hlavní složky čaje katechiny jsou enzymaticky přeměněné na theaflaviny a 

thearubiginy. (34)

Obsahové látky

Zelený čaj obsahuje polyfenoly (katechiny a flavonoidy), alkaloidy (kofein, theofylin, 

theobromin), fenolické kyseliny (kávová, chlorogenová), aminokyseliny (glycin, glutámová 

kyselina, serin atd.), sacharidy (glukóza), bílkoviny, chlorofyl, silici, vitaminy (B, C, E), lipidy 

(linolová kyselina, α linolenová kyselina), minerály a stopové prvky. (36)

Na farmakologickém účinku se významně podílejí polyfenolické katechiny. Ty mají obecnou 

strukturu C6 – C3 – C6 se dvěma aromatickými kruhy substituovanými hydroxylovými skupinami, 

nacházejí se volné a esterifikované. Mezi volné katechiny patří katechin, gallokatechin, epikatechin, 

epigallokatechin. Esterifikované katechiny jsou epigallokatechin – 3 gallát, gallokatechin gallát, 

katechin gallát.

Esterifikované katechiny přispívají k trpké a hořké chuti, volné jsou méně výrazné chuti až 

lehce nasládlé. (34)
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Mezi nejdůležitější katechiny patří:

(-)- epigalokatechin – 3 gallát (EGCG), kterého se vyskytuje v čaji 10 – 15 %

(-)- epigalokatechiny (EGC) v množství 6 – 10 %

(-)- epikatechin – 3- gallát  (ECG) v množství 2 – 3 %

(-)- epikatechin (EC) ( 2 % )

Vzorec č. 10 : EGCG

Vzorec č. 11 : EGC

Vzorec č. 12 : ECG

Vzorec č. 13 : EC
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Polyfenoly jsou přítomny v množství 10 až 15 % v zeleném čaji, 5 % v černém čaji. 

Polyfenoly tvoří přibližně 42 % sušiny extrahovaných látek. (37)

Obsah katechinů v čaji závisí na zpracování listů a sušení, zeměpisné poloze a podmínkách 

pěstování (půda, klima, hnojiva). (38)

Epidemiologické studie naznačují, že konzumace čaje, může preventivně působit proti 

rakovině. Studie na zvířatech ukázaly, že zelený čaj potlačuje vznik a růst lidských nádorů, včetně 

nádorů kůže, jater, jícnu a žaludku. (37)

Čaj působí také antiviroticky a antialergicky. Dále hraje důležitou roli ve snižování krevního 

tlaku, hmotnosti, působí proti ateroskleróze a proti kardiovaskulárním onemocněním. (39)

Ve farmaceutickém průmyslu se katechiny používají v zubních pastách, ústních vodách, 

krémech. (34)

Biodostupnost polyfenolů

Biologické účinky polyfenolů v organismu závisí na jejich biodostupnosti. Nepřímým 

důkazem jejich absorpce v trávicím traktu je zvýšení antioxidační kapacity plasmy po jejich 

konzumaci. To bylo pozorováno při podávání potravin jako čaj, červené víno nebo jablkový džus. 

Přímějším důkazem je potom měření koncentrace polyfenolů v plazmě a moči po jejich podání.      

V řadě případů přispívají k antioxidační kapacitě i jejich metabolity.

Rychlost a rozsah intestinální absorpce polyfenolů je odvislá od jejich chemické struktury a 

ta předurčuje i povahu metabolitů cirkulujících v plazmě a vylučovaných do moči. Různé studie 

ukázaly, že množství polyfenolů nacházených v plazmě a moči se u jednotlivých fenolických 

sloučenin liší.

Polyfenoly jsou působením mikroorganismů v tlustém střevě štěpeny, avšak bylo zjištěno, že 

aglykony polyfenolů mohou být uvolňovány z jejich mateřských sloučenin i glykozidázami 

přítomnými v tenkém střevě. Absorpce polyfenolů také závisí na jejich molekulové hmotnosti. 

Volné aglykony mohou být dále před resorpcí konjugovány methylací, sulfatací, glukuronidací nebo 

jejich kombinací.

Další modifikace resorbovaných polyfenolů cestou konjugačních reakcí probíhá v játrech a 

případně v ledvinách. Vzhledem k tomu je část metabolitů polyfenolů vylučována žlučí.

Ve většině experimentů sledujících účinnost resorpce polyfenolů se ukazuje, že koncentrace 

mateřského polyfenolu v plazmě je oproti podané dávce velmi nízká. Měření antioxidační kapacity

plazmy však naznačuje, že na antioxidačních účincích plazmy se podílí řada dalších přítomných 

metabolitů fenolického charakteru, které vznikly působením střevní mikroflóry nebo metabolismem 

v játrech a dalších tkáních. Lepší porozumění příjmu a biodostupnosti polyfenolů v potravě bude do 

budoucna zásadní pro zhodnocení jejich role v prevenci nemocí. (40)
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Mechanismus účinku

Nejvíce prostudovaný je mechanismus účinku epigallokatechin gallátu (EGCG). Jeho účinek 

je komplexní a zahrnuje antioxidační aktivitu, indukci apoptózy, indukci nebo inhibici enzymů, 

modulaci buněčné signalizace, inhibici DNA metylace, inhibici proteinkináz, potlačení 

transkripčních faktorů (AP-1 a NF - κB) (41).

1. Antioxidační vlastnosti

Polyfenoly jsou silné antioxidanty, mohou ničit reaktivní formy kyslíku (superoxid, peroxid 

vodíku, hydroxylové radikály, oxid dusnatý). Dále mohou inhibovat enzymy, jejichž aktivita může 

zvyšovat oxidační stres (lipoxygenáza, cyklooxygenáza, xantinoxidáza) a mohou zvyšovat aktivitu 

antioxidačních enzymů (kataláza, superoxidáza).

Antioxidační účinek závisí na struktuře polyfenolů, postavení a počtu hydroxylových 

skupin. Nejvyšší potenciál v tomto směru má EGCG (42).

2. Inhibice  NF-κB

NF-κB je pleitropní transkripční faktor, který existuje ve všech typech buněk a hraje 

důležitou roli v regulaci exprese mnoha genů. NF-κB se skládá asi z 12 různých dimerů složených z 

5 struktur podobných DNA vazebným proteinům. Hraje důležitou roli v kontrole buněčného růstu a 

apoptózy. (43)

Je významný transkripční faktor zúčastněný v regulaci mnoha genů během fyziologických i 

patologických procesů např. růstových faktorů, cytokinů. Je přítomen v cytoplasmě, kde je vázán 

svým inhibitorem, po jehož fosforylaci se uvolňuje a proniká do jádra.

NF-κB se aktivuje pomocí volných radikálů, zánětlivých podnětů, cytokinů, karcinogenů, 

tumor organizátorů, endotoxinů, γ-záření, ultrafialového záření a X-paprsky. Při aktivaci je 

přesunován do jádra, kde se indukuje exprese více než 200 genů, u kterých bylo prokázáno, že 

potlačují apoptózu a vyvolávají buněčné transformace, proliferace, invaze a metastázy.

EGCG je schopný inhibovat NF-κB, má tedy potenciál pro léčbu rakoviny.(44)

3. inhibice AP-1

AP-1 je další důležitý eukaryotický transkripční faktor. Silnými induktory AP-1 aktivity jsou 

onkoprotektivní faktory, indukované tumor nekrotizující faktory a interleukin 1 a UV záření. AP-1 

je spojen s aktivací regulace růstu, regulace transformace buněk, s regulací genů zapojených do 

apotózy, proliferace. (44)

Jeho aktivita je zvýšena v řadě lidských nádorů, jeho inhibice je tedy významná v 

chemoprevenci. (45)
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4. inhibice mitogen protein kinázy

     Mitogen protein kinázy jsou enzymy ze skupiny kináz, které se účastní širokého spektra 

buněčných pochodů, jako je regulace buněčného cyklu, exprese genů, mitóza, buněčná diferenciace, 

proliferace a programovaná buněčná smrt. (8) Jsou složené ze skupin serin/thyrozin protein kináz, 

které jsou aktivované jako kaskáda. Jsou velmi dobře známé 3 třídy MAPK systémů, jedná se o 

extracelulární signály regulované protein kinázy, Jun-N- terminální kinázy, také známé jako stresem 

aktivované protein kinázy a p38 kinázy.

Buněčné signální dráhy, které regulují proliferaci, přežití a transformaci buněk, jsou 

předmětem zájmu v biologii rakoviny. (43)

5. indukce apoptózy a zastavení buněčného cyklu

Polyfenoly mohou chránit různé buňky v různých buněčných fázích. Vliv může být buď 

přímý, nebo nepřímý. Mohou zastavit buněčný cyklus a tím indukovat apoptózu, což představuje 

chemopreventivní mechanismus. Apoptóza pomáhá vytvářet rovnováhu mezi buněčnou smrtí a 

obnovou buněk, tím, že ničí poškozené nebo abnormální buňky. (44)

Apoptóza je regulována několika proteiny (p53, Bcl-2 a kapsázy rodiny 53), na které se 

mohou vázat polyfenoly a tím ji mohou vyvolat. Působení na tyto proteiny buněčné smrti, může být 

prospěšné v nádorových buňkách, ale v normálních buňkách to může vést k toxicitě.

Některé bílkoviny mohou regulovat děje v průběhu buněčného cyklu. Ztráta této funkce je 

charakteristickým znakem rakoviny. Hlavními řídícími spínači buněčného cyklu jsou cykliny, 

cyklin-dependentní kinázy. Cyklin D1, který je součástí podjednotky cyklin - dependentní kinázy je 

limitujícím faktorem rychlosti progrese buněk ve fázi G1 buněčného cyklu. (44)

6. potlačení angiogeneze

Angiogeneze je proces novotvorby cév, který nachází uplatnění jak za fyziologických 

podmínek, tak v patogenezi různých chorobných stavů. Porucha normálního procesu angiogeneze je 

příčinou nejrůznějších patologických stavů. V posledním desetiletí je angiogeneze středem zvýšené 

pozornosti v onkologii, neboť se jí připisuje významná úloha v patogenezi nádorového procesu a 

metastazování. První doklady podporující hypotézu o závislosti nádorového růstu a metastazování 

na stupni angiogeneze pocházejí již z 80. let minulého století. Teprve v posledních letech však byly 

podrobněji popsány mechanismy, kterými je angiogeneze regulována.

Angiogeneze má klíčový význam pro růst nádoru. Rostoucí nádorové ložisko může bez 

cévního zásobení dosáhnout nejvýše rozměru 1–2 mm3. Při dalším růstu nestačí prostá difuze 

kyslíku k dostatečnému zásobení proliferujících nádorových buněk. Vzniklá hypoxie působí 

genetickou nestabilitu, v hostilním prostředí vznikají mutace. Nízká tenze kyslíku aktivuje sekreci 
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pro-angiogenních faktorů, především cévního endotelového růstového faktoru, které stimulují 

formaci nových cév, aby bylo cévní zásobení dostatečné.

Inhibice angiogeneze je považována za nadějný terapeutický přístup ke kontrole růstu 

nádorů. (46)

7. další mechanismy účinku jsou předmětem zkoumání a zahrnují:

a) inhibice DNA a methyltransferáz

b) inhibice topoizomerázy

c) inhibice telomerázy

d) inhibice exprese buněčných adhezních molekul (48)

Studie prokázaly, že zelený čaj, především složka EGCG může působit ve všech fázích 

rakoviny – iniciaci, propagaci, progresi. Tento inhibiční proces je připisován kombinaci 

antioxidačních, antiproliferativních a pro-apoptických účinků. (49)

Nežádoucí účinky

Katechiny jsou obecně považovány za bezpečné. Navíc byly popsány případy užívání dávky 

600 mg  – 1800 mg za den a nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

Nicméně se objevují i případy hepatotoxicity u lidí, kteří přijímají vysoké dávky zeleného 

čaje, jedná se o hladiny 700 až 2100 mg za den a klinický obraz se týká zvýšené hladiny transmitáz 

a bilirubinu, bolesti břicha a občas žloutenka.

Důvody v rozdílech toxicity jsou nejasné, ale mohou souviset s intra – individuálními 

rozdíly v metabolismu a biologické dostupnosti polyfenolů. (50)

Zelený čaj a rakovina tlustého střeva

Etiologie, rizikové faktory

Kolorektální karcinom je nejčastějším nádorem trávicího traktu a druhým nejčastějším 

nádorovým onemocněním u obou pohlaví. Jedná se o pomalu rostoucí nádor, který je dobře 

ovlivnitelný primární a sekundární prevencí. (51) Naprostou většinu nádorů tlustého střeva tvoří 

adenokarcinomy. Jsou to nádory vznikající z žlaznatých buněk střevní sliznice. Mezi příznaky 

patří náhle vzniklá zácpa, krvácení do stolice, průjem, hubnutí. Často může mít i bezpříznakový 

průběh. Riziko vzniku se zvyšuje s rostoucím věkem, vysoký nárůst je po 50. roce života. Na osoby 

ve věku nad 50 let připadá zhruba 95 % vzniklých nádorů. (51,52)

Rakovina kolorekta může být dědičná, sporadicky se vyskytující anebo vzniká jako následek 

zánětlivých střevních onemocnění. U dědičného typu se zděděné genetické mutace vyskytují v 
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kritických genech, jako jsou tumor supresorové geny, geny související s opravou nesouladu DNA 

nebo dalších genů. Většina sporadických typů jsou kvůli somatickým genetickým mutacím, které se 

objevují jako součást normálních buněk života nebo z důvodu vystavení faktorům životního 

prostředí – karcinogenům. (53)

Dietní faktory jsou zodpovědné za 70 % až 90 % případů rakoviny kolorekta. Chronické 

zánětlivé onemocnění střev je také etiologický faktor ve vývoji rakoviny tlustého střeva, vysoká 

zátěž oxidačním stresem. Přijímání stravy bohaté na kalorie, tuky (živočišného původu), velké 

množství ealkoholu, obezita, diabetes mellitus zvyšují riziko rakoviny tlustého střeva. Naopak je 

známo, že strava bohatá na ovoce a zeleninu riziko snižuje. (53)

Mechanismus účinku

Bylo prokázáno, že i zelený čaj a jeho složky působí proti této rakovině. Epigallokatechin 

inhibuje nádor ve zvířecích modelech a buněčných linií. EGCG může vyvolat:

inhibici nádorové transformace, růst a množení

indukci zástavy buněčného cyklu (G0/ G1 fázi)

indukci apoptózy

inhibici buněčné invaze a angiogeneze

Tyto účinky mohou být dosaženy modulací celé řady signálních molekul a jejich cest, včetně 

inhibice růstového faktoru, transformačního růstového faktoru a vaskulárního endoteliálního 

růstového faktoru.

Další mechanismy podílející se na antikarcinogenních účincích EGCG jsou útlum zánětlivé 

odpovědi prostřednictvím inhibice cyklooxygenázy - 2 a lipoxygenázy a inhibice metabolismu 

kyseliny arachidonové, inhibice exprese a aktivity DNA  topoizomerázy. (53)

Epidemiologické studie

Experimentální studie podporují chemopreventivní vlastnosti extraktu ze zeleného čaje na 

kolorektální karcinom, avšak epidemiologické studie neprokázaly konzistentní vztah mezi 

spotřebou zeleného čaje a výskytem kolorektálního karcinomu.

Vědci Schimizu a spol. provedli randomizované studie pro ověření preventivního účinku 

konzumace zeleného čaje na adenom tlustého střeva, tím že zvýšili spotřebu zeleného čaje od 

průměru 6 šálků (1500 mg) na více jak 10 šálků (2500 mg). Zkoumali 136 pacientů, kteří 

podstoupili endoskopickou polypektomii a o rok později po druhé kolonoskopii, potvrdili 

nepřítomnost polypů. Následně byli pacienti rozděleni do 2 skupin. 71 pacientů užívalo 1,5 g 

extraktů z čaje po dobu 12 měsíců a 65 pacientů jako kontrola, bez přidaného množství extraktu. O 

rok později byla provedena studie se 125 pacienty (60 ve skupině s doplňkem a 65 v kontrolní 
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skupině), výskyt adenomu byl 31 % (20 z 65) v kontrolní skupině a 15 % (9 z 60) v doplněné 

skupině. Výskyt adenomu u skupiny, která užívala extrakt z čaje, byl poloviční oproti kontrolní 

skupině.

Přestože studie je omezena absencí placebem kontrolovaných studií, malou velikostí 

souboru a krátkou dobou sledování, údaje naznačují možnou účinnost vyšších dávek zeleného čaje. 

(54)

Výsledky epidemiologických studií byly rozporuplné. Některé faktory jako je kouření, 

mohou zmást nebo upravit vztah mezi spotřebou čaje a rizikem rakoviny.

Existuje studie, která zahrnovala 60567 mužů ve věku 40 - 74. Byli sledováni po dobu 5 let 

a bylo zjištěno 243 případů kolorektálního karcinomu. Pravidelná konzumace zeleného čaje (3 x 

týdně 6 měsíců) byla spojena s nižším rizikem rakoviny tlustého střeva u nekuřáků. Žádná 

významná asociace nebyla nalezena u kuřáků.

Tato studie naznačuje, že pravidelná konzumace zeleného čaje může snížit riziko rakoviny 

tlustého střeva u nekuřáků. (55)

Zelený čaj a rakovina plic

Etiologie

Rakovina plic je celosvětově nejčastějším onemocněním u mužů a žen. Přestože dochází k 

postupnému zlepšování léčebných postupů, prognóza onemocnění se jen nepatrně zlepšila. Z tohoto 

důvodu je v centru pozornosti snaha o primární prevenci.

Řada důkazů naznačuje, že zelený čaj může mít ochranný účinek na rakovinu plic. Studie in

vitro a in vivo ukazují, že zelený čaj a jeho účinné látky mohou snižovat riziko nádoru, velikost 

nádoru a buněčnou proliferaci, pravděpodobně přes mechanismus zhášení reaktivních forem kyslíku 

a modulací detoxikačních enzymů. (56)

Epidemiologické studie

Četné epidemiologické studie zkoumaly vztah mezi spotřebou zeleného čaje a rizikem 

vzniku rakoviny plic.

Byla provedena systematická revize publikovaných studií, s cílem zhodnotit vztah mezi 

konzumací zeleného čaje a rizikem rakoviny plic u 19 studií (13 případů – kontrolních studií, 6 

prospektivních kohortových studií). Mezi 8 studiemi, 3 studie vykázaly podstatně nižší riziko a 

jedna významně zvýšené riziko rakoviny plic spojené s vysokou spotřebou zeleného čaje. Zbývající 

4 studie neukázaly žádný vztah. (32)

Tang a spol. provedli podobnou meta-analýzu. Tato analýza zahrnovala 22 studií. Statisticky 

významné 18% snížení rizika vzniku rakoviny plic bylo spojeno s užíváním 2 šálků (112 mg)/denně 
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zeleného čaje. (32)

Vzhledem k tomu, že pro rakovinu plic je kouření nejdůležitějším rizikovým faktorem, byl 

vztah mezi spotřebou čaje a rizikem rakoviny plic u kuřáků zkreslen kouřením cigaret.

Zhong a spol. zkoumali vztah mezi spotřebou čaje a rizikem vzniku nádoru plic. Studie v 

Šanghaji v Číně ukázaly významné snížení (35 %) u pravidelných konzumentů čaje oproti osobám, 

které nepily pravidelně zelený čaj.  Kuřáci dostávali 4 šálky denně po dobu 4 měsíců. (32)

Kouření je příčinou 90 % karcinomů plic. Jeden z genotoxických účinků tabáku je oxidační 

poškození DNA způsobené reaktivními formami kyslíku. Po pití zeleného čaje během studií, byl 

zaznamenán silný pokles 8 – hydroxydeoxyguanosinu, markeru oxidativního poškození DNA. (32)

Zelený čaj a rakovina prsu

Etiologie, rizikové faktory

Karcinom prsu je nejčastější zhoubný nádor, který ženu postihuje. Jeho incidence v průběhu 

posledních desetiletí roste téměř lineárně. Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen se 

stále rostoucí incidencí. V současné době průměrně u jedné z devíti žen bude v průběhu jejího 

života diagnostikován karcinom prsu a jedna žena ze třiceti na tuto chorobu zemře. Proto karcinom 

prsu zařazujeme mezi tzv. civilizační choroby. Karcinom prsu je velmi různorodý a multifaktoriální 

etiologií, což vede k nevyzpytatelnému biologickému chování. Karcinom prsu je totiž na rozdíl od 

jiných nádorů schopen recidivovat i po dlouholetém období remise. (57)

Výskyt karcinomu prsu je velmi vzácný u žen do 20 let jejich života a neobvyklý u žen do 

30 let. Jeho incidence výrazně roste s věkem a výrazných hodnot dosahuje již před 50. rokem života 

žen. Karcinom prsu patří do skupiny hormonálně dependentních nádorů, kam dále patří například 

karcinom prostaty a těla děložního.  Vyšší riziko je u žen, které začaly menstruovat později, které 

nikdy nerodily a ty, které měly menopauzu ve vyšším věku. (57)

Epidemiologické studie

Nejnovější meta analýza zahrnovala 7 epidemiologických studií (dvě kohorty, jeden vnořený 

případ - kontrola a čtyři případ – kontrola). Byl zaznamenán inverzní vztah mezi příjmem zeleného 

čaje a rizikem rakoviny prsu v kontrole dat. Naopak nebyl popsán žádný vztah případ - kontrola. 

Vnořená studie případů a kontrol nehlásily žádnou spojitost. (32)

V návaznosti na meta - analýzy byly zveřejněny výsledky z 2 prospektivních kohortových 

studií. První studie, ve které bylo zkoumáno 53793 žen v Japonsku, přinesla 581 případů rakoviny 

prsu, po průměrné době sledování 13,6 let. Nebyla pozorována žádná souvislost. Druhá studie 

hodnotila příjem zeleného čaje a riziko rakoviny prsu v prospektivní kohortě, která zahrnovala 

74942 žen v Číně a ukázala 614 případů rakoviny prsu po dobu 7,3 let. Ve statistické analýze 
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menopauzálního stavu, byl shledán pozitivní vztah u žen po menopauze, které pily zelený čaj v 

mladém věku (pod 25) ve srovnání s nepravidelnými konzumentky zeleného čaje.

Zelený čaj může mít také inhibiční účinek u recidivy rakoviny prsu. Ve 2 japonských 

prospektivních kohortách byla konzumace zeleného čaje spojena se statisticky významným 

poklesem rizika rakoviny prsu. (32)

Zelený čaj a rakovina prostaty

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty patří mezi nejčastější zhoubné onemocnění u mužů. Je jednou z 

nejběžnějších druhů rakoviny u mužů v Evropě, Americe a Austrálii. V kontrastu japonští a čínští 

muži, kteří konzumují více šálků zeleného čaje, mají jeden z nejnižších výskytů rakoviny prostaty 

ve světě. Mezi významné rizikové faktory se řadí věk, rasa, rodinná anamnéza, mezi vedlejší 

faktory patří dietetické návyky, vliv prostředí, životní styl, sexuální aktivita, kouření a tělesná 

aktivita. (34)

Rakovina prostaty se vyvíjí z epiteliálních buněk v periferní oblasti prostaty. Ve většině 

případů se onemocnění vyvíjí velmi pomalu, ve skutečnosti 89 % pacientů s diagnózou rakoviny 

prostaty mají 5 leté přežití a 63 % žije nejméně 10 let poté, co je nemoc odhalena a léčena. Nakonec 

rakovina metastazuje z prostaty do pánevní lymfatické uzliny, dále na jiná místa v těle, zejména do 

kostí. (58)

Mnoho in vitro a in vivo experimentů naznačuje potenciální antikarcinogenní účinky 

zeleného čaje na prostatu. (34)

In vitro studie ukazují, že EGCG může vyvolat zástavu buněčného cyklu, inhibuje inzulinu 

podobný růstový faktor, navozuje apoptózu.

Dále hrají v mechanismu účinku roli antioxidační vlastnosti polyfenolů nebo mohou působit 

přes NF-κB  a mitogen aktivní protein kinázy. (59)

Epidemiologické studie

Důkazy získané z geografických, epidemiologických a migračních studií naznačují, že strava 

a výživa hrají roli ve výskytu a riziku rakoviny prostaty. Data ukazují, že častá konzumace zeleného 

čaje je nepřímo spojena s nižší frekvencí rakoviny prostaty v asijské populaci ve srovnání se 

západní společností. Riziko rakoviny prostaty klesalo s rostoucí frekvencí, trváním i množstvím 

vypitého zeleného čaje. (59)

Během posledních 2 desetiletí, byly účinky zeleného čaje nebo polyfenolů ze zeleného čaje 

proti rakovině prostaty značně studovány.

Řada epidemiologických studií zkoumala vztah mezi spotřebou zeleného čaje a rizikem 
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rakoviny prostaty. Dvě případové kontrolní studie zjistily inverzní vztah mezi příjmem zeleného 

čaje a rizikem rakoviny prostaty. Jedna studie případů a kontrol v Číně, opět nalezla statisticky 

významný inverzní vztah. Čtyři další studie provedené v japonské populaci, zkoumaly vztah mezi 

spotřebou zeleného čaje a rizikem vzniku rakoviny prostaty. Jedna studie u japonských mužů na 

Havaji zjistila, že konzumace zeleného čaje byla spojena se statisticky nevýznamným zvýšením 

rizika rakoviny prostaty. Ostatní tři studie nenašly souvislost. Dále jedna prospektivní kohortová 

studie zkoumala také vztah mezi zeleným čajem a rizikem rakoviny prostaty u pacientů rozdělených 

podle stadia nemoci. Byl pozorován vliv dávky u rizika pokročilé rakoviny prostaty, u mužů, kteří 

vypili více jak 5 šálků za den ve srovnání s těmi, kteří vypili méně jak jeden šálek denně. Na druhou 

stranu tam nebyla žádná souvislost mezi spotřebou a rizikem lokalizované rakoviny prostaty. Tyto 

výsledky naznačují, že látky ze zeleného čaje mohou omezit růst nádorů prostaty. (32)

Bettuzi a spol. provedli randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické 

studie s cílem vyhodnotit preventivní účinnost katechinů. Šedesát pacientů s vysokým stupněm 

rakoviny prostaty bylo náhodně rozděleno do dvou skupin. Jedna, kde pacienti dostávali 200 mg 

katechinu a druhá, ve které dostávali placebo 3 krát denně. Po jednom roce sledování byl 

identifikován jen jeden případ rakoviny prostaty u pacientů léčených katechiny (incidence 3,3%), 

zatímco 9 u skupiny léčené placebem (incidence 30 %). Specifický antigen (PSA) se významně 

nezměnil u obou skupin. (32)

McLarthy a spol. provedli otevřené studie pro stanovení účinků krátkodobých suplementací 

Polyfenonu E (1300 mg polyphenolů, 800 mg EGCG) na biomarkery v séru u pacientů s rakovinou 

prostaty. 26 mužů s pozitivní biopsií dostalo denní dávku Polyphenonu E až do doby 

prostatektomie. Přestože je studie omezena absencí placeba, data utvrzují pozitivní působení 

Polyphenolu E v prevenci rakoviny prostaty. (54)

Zelený čaj a rakovina kůže
Etiologie

Kožní tumory patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. Hemangiom kůže je nejčastějším 

nádorem dětského věku, bazocelulární karcinom je nejčastějším zhoubným nádorem dospělých, i 

když prognosticky příznivým, naopak maligní melanom je jednou z nejzákeřnějších malignit vůbec.

Kožní nádory představují široké spektrum projevů, benigní nevzhledné tumory až po život 

ohrožující maligní tumory. Stanovení diagnózy je na rozdíl od nádorů vnitřních orgánů poměrně 

snadné, protože jsou patrné pouhým okem a velmi dobře přístupné vyšetření. Jejich diagnostika 

však vyžaduje dostatek klinických zkušeností.

V posledních letech dochází k výraznému nárůstu výskytu maligních kožních nádorů, a to 

jak melanomu, tak nemelanomových nádorů. Imunosupresivní léčba transplantovaných pacientů je 
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hlavním faktorem narůstajícího výskytu maligních kožních nádorů u této skupiny nemocných. Mezi 

další rizikové faktory patří celotělové ozařování, předtransplantační příprava, vznik nemoci z reakce 

štěpu proti hostiteli, věk při transplantaci. Ve všech případech je velmi důležitý světlý fototyp kůže 

a nežádoucí efekt slunečního záření. Za rizikové faktory se považují především častý předchozí 

pobyt na slunci, opakované spálení pokožky v mládí či výskyt aktinických keratóz a jiných kožních 

malignit. (61)

Studie prokázaly účinnost polyfenolů ze zeleného čaje proti UV záření vyvolané zánětem, 

oxidačním stresem, poškozením DNA a potlačením imunitní odpovědi. Epidemiologické, klinické a 

biologické studie ukázaly, že sluneční UV záření je hlavním etiologickým agentem v rozvoji 

rakoviny kůže.

Většina polyfenolů jsou přírodní pigmenty – žluté, červené nebo fialové a mohou absorbovat 

UV záření. Proto, když jsou aplikovány lokálně, mohou zabránit pronikání radiace do pokožky. (62)

Mechanismus účinku

1. Protizánětlivý účinek

UV záření vyvolává zarudnutí, otok a hyperplastické epiteliální odpovědi, které jsou 

považovány za markery zánětu a hrají klíčovou roli v podpoře kožních nádorů. UVB záření 

indukuje cyklooxygenázu-2 (cox-2), následně dojde ke zvýšení produkce metabolitů prostaglandinů 

v kůži. COX-2 exprese je spojena s patofyziologií zánětu a rakoviny. Vystavení kůže UV záření je 

známé, že zvýší hladinu zánětlivých cytokinů - jako jsou tumor nekrotizující faktor, interleukin, 

které mohou přispět k propagaci nádoru. Podání katechinů významně snižuje úroveň těchto 

cytokinů. Pravidelný příjem EGCG posiluje kožní tolerance a zdá se to tím, že se zvyšuje minimální 

dávka záření potřebného k vyvolání erytému a tím inhibuje UV vyvolané rozrušením epidermální 

bariéry, funkce a poškození kůže. (62)

2. Antioxidační účinek

Kůže má propracovaný antioxidační obranný systém. Během nadměrné a chronické expozici 

UV záření, může dojít k překonání antioxidačních schopností, což vede k oxidačnímu stresu, 

oxidačnímu poškození, které může mít za následek kožní onemocnění, snížení imunity, předčasné 

stárnutí kůže a rozvoj melanomu a nemelanomové rakoviny kůže. Pronikání leukocytů je hlavním 

zdrojem oxidu dusnatého, peroxidu vodíku, které tvoří stav oxidačního stresu. EGCG mají 

schopnost blokovat UVB indukované infiltrace leukocytů v lidské kůži, a tak mohou bránit UVB 

indukované produkci reaktivních forem kyslíku v těchto infiltracích leukocytů. Použití EGCG 

zmírňuj škodlivé účinky způsobené UVB zářením, díky své schopnosti snížit vznik reaktivních 

forem kyslíku. (62)
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3. Poškození DNA

Biologické škodlivé účinky související s UV zářením, jsou do značné míry důsledkem chyb 

v DNA opravě, což může vést k onkogenním mutacím. UVzáření indukuje poškození DNA ve 

formě dimerů cyklobutam - pyrimidinu, to je považováno za molekulární spoušěč pro zahájení 

fotokarcinogeneze. Několik studií dokumentuje, že vystavení kůže UV záření má za následek 

okamžité vytvoření těchto dimerů v kožních buňkách. Byly nalezeny jak v epidermis, tak v dermis. 

Umístění poškození závisí na schopnosti UV záření proniknout do kůže. Tyto dimery jsou tvořeny 

bezprostředně po interakci fotonů s molekulou DNA. (63)
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2.4.2. Flavonoidy

Flavonoidy jsou chemické sloučeniny, které patří do skupiny rostlinných fenolů.                   

V rostlinách bylo identifikováno více než 4000 flavonoidů a stále se objevují nové (66)

Flavonoidy mají významnou biologickou aktivitu a jsou potenciálně chemoprotektivní.    

Jsou přítomny také v ovoci a zelenině, jejichž konzumace je trvale spojována s nižším rizikem 

rakoviny u lidí po celém světě. Jsou nejčastějšími polyfenoly v naší výživě. (67).

Podle struktury se flavonoidy dělí:

1. flavonoly

2. flavony

3. flavonony

4. isoflavony

Hlavní potravinové zdroje flavonoidů se značně liší mezi skupinami.

Flavonoly jsou nejvíce rozšířené flavonoidy. Hlavní představitelé jsou kvercetin, 

kamferol, myricetin, nachází se v listové zelenině, jablku, cibuli, brokolici.

Flavony jsou méně časté, zástupci jsou apigenin, luteolin.

Flavonony jsou obsaženy v citrusových plodech. Zástupci jsou  naringenin, hesperetin.

Isoflavony se nachází se hlavně v luštěninách, vydatným zdrojem je sója a sójové produkty, 

hlavní zástupci jsou genistein a dazdien. (69)

Polyfenoly, mezi které se flavonoidy řadí, mohou mít vliv na celkový proces karcinogeneze 

několika mechanismy a jejich účinek může záviset na typu tkáně, typu buněk a na množství dávky. 

(69)

2.4.2.1. Izoflavonoidy

Charakteristika

V rostlinách se vyskytují převážně ve formě glykosidů. Při konzumaci potravin s 

izoflavonoidy je biologicky aktivní aglykon uvolněn hydrolýzou glykosidázami střevní mikroflóry 

a pak je rychle absorbován. (70,71)

V posledních letech, přilákaly izoflavonoidy vysokou pozornost. Konzumace potravin 

rostlinného původu bohatých na tyto látky může mít prospěšný vliv na lidské zdraví. Data z 

průzkumů ukazují, že izoflavonoidy mají účinky proti symptomům menopauzy, kardiovaskulárním 

chorobám, nádorovým onemocněním, hyperlipidémii a osteoporóze.

Izoflavony se mohou uplatnit při snižování rizika rakoviny. Většina důkazů pochází z 
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epidemiologických studií. Epidemiologická data naznačují, že strava bohatá na izoflavony zajišťuje 

ochranu proti některým formám nádorových onemocnění, zejména těch, která jsou hormonálně 

podmíněné, jako rakovina prsu, prostaty a plic. (72)

V Číně a Japonsku, kde lidé konzumují více sójových produktů, než lidé v západních zemích 

je nižší riziko vzniku rakoviny. Naproti tomu Asiaté, kteří emigrovali do západních zemí a obecně 

přijímali stravovací návyky hostitelské země a měly vyšší riziko rakoviny. (72)

Výskyt

Nejdůležitějším zdrojem izoflavonoidů je sója (r. Glycine). V našich klimatických 

podmínkách jsou nejvíce zastoupeny v červeném jeteli (Trifolium pratense) či vojtěšce (r. 

Medicago). (73)

Struktura

Izoflavonoidy se vyskytují jako aglykony, glykosidy, acetylglukosidy, malonylglukosidy. 

Izoflavonoidy  jako glykosidy se špatně vstřebávají z trávicího traktu. (53)

Izoflavony mají strukturu podobnou estrogenům (estradiolu). Ačkoli se nejedná o steroidy, 

mají hydroxylové skupiny v konfiguraci podobné jako hydroxyly v molekule estradiolu. Tato 

strukturní podobnost odpovídá za schopnost těchto látek vázat se na estrogenní receptory v různých 

buňkách a mohou mít estrogenní a antiestrogenní účinky.

Nejdůležitější izoflavony v sóji jsou genistein, daidzein, glycitein, v jeteli formononentin, 

biochanin A. (53)

Vzorec č. 14 : genistein

Vzorec č. 15 : daidzein
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Mechanismus účinku

Izoflavony jsou schopné se vázat na estrogenní receptory a patří k nejlépe probádaným 

fytoestrogenům. (73) I když jsou izoflavony nazývány fytoestrogeny, nejsou totožné s estradiolem a 

nevykazují schopnosti buněčné proliferace. Izoflavony kromě antioxidační aktivity vykazují i 

aktivitu na estrogenových, progesteronových či androgenních receptorech, a to s různou afinitou i 

vnitřní aktivitou, což pravděpodobně stojí za jejich vyšší bezpečností v porovnání s klasickými 

přípravky s obsahem pohlavních hormonů.(73) Velice podstatná se rovněž zdá nižší afinita 

izoflavonů k α-estradiolovému receptoru (α-ER) před β-estradiolovým (β-ER). Zatímco β-ER se 

nacházejí převážně v kostech, v epitelu krevních kapilár, prostatě a vyšších centrech CNS, α-ER 

jsou přítomny zejména v prsní a děložní tkáni (73). Afinita izoflavonoidů je ve srovnání s afinitou 

estradiolu asi 1000 krát slabší, ovšem izoflavonoidy mohou být přítomny v těle v koncentracích 100 

krát vyšších než endogenní estrogeny. (70)

Vedle estrogenních účinků vykazují izoflavonoidy také účinky antiestrogenní, v závislosti na 

řadě faktorů, jako je jejich koncentrace, typ receptoru, pohlaví, věk. (71)

Dalším mechanismem působení izoflavonoidů (genisteinu) je inhibice tyrozin protein 

kinázy. Díky tomu modulují účinek hormonů využívajících fosforylaci tyrozinu k intracelulárnímu 

přenosu signálu a také potlačují aktivitu některých mitogenů. Receptory tyrosin protein kinázy jsou 

aktivovány různými růstovými faktory. Růstové faktory jsou bílkoviny, které se vážou na povrchu 

buňky, s hlavním výsledkem aktivace proliferace nebo diferenciace. Mezi růstové faktory zahrnuté 

do karcinogeneze patří epidermální růstový faktor, růstový faktor krevních destiček, faktory růstu 

fibroblastů, transkripční růstové faktory, inzulinu podobný růstový faktor, interleukin a tumor 

nekrotizující faktor. (43)

Izoflavonoidy jsou inhibitory topoisomerázy II. Dále ovlivňují dráhy biosyntézy steroidních 

hormonů - 3β- hydroxysteroid dehydrogenázy, 17β - hydroxysteroid dehydrogenázy a aromatázy. 

Tím je snížena tvorba biologicky nejaktivnějších sexuálních hormonů testosteronu a estradiolu.

Genistein inhibuje 5 α – reduktázu a snižuje tak lokální koncentraci dihydrotestosteronu, 

hlavní androgen v prostatě.

Izoflavonoidy inaktivují transkripční faktor NF – κB, který indukuje expresi řady genů 

zúčastněných při zánětu.

Tak jako jiné polyfenoly jsou izoflavonoidy také antioxidanty a lapači volných radikálů.

(71)

Nežádoucí účinky

Důkazy o vedlejších účincích izoflavonoidů jsou v literatuře vzácné. Může se jednat o mírné 

gastrointestinální projevy a únavu. Existuje několik kazuistik popisujících gynekomastii, při které 

hrály roli izoflavonoidy. Uvádí se, že izoflavonoidy mohou způsobovat onemocnění štítné žlázy.    
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V pokusech in vitro a na zvířatech došlo k mírné akumulaci genisteinu ve folikulech štítné žlázy. 

Ukázalo se, že genistein je schopen inhibovat tyreoidální peroxidázu, což je klíčový enzym v 

produkci hormonů štítné žlázy. V potravinách bylo ale popsáno několik látek s podobnou aktivitou 

(thioly, polyfenoly). Za normálních podmínek má štítná žláza dostatečnou kapacitu a přítomnost 

určitého množství těchto látek v potravě nečiní problémy. (74)

Při vysokém příjmu izoflavonoidů byly ojediněle zaznamenány komplikace u 

predisponovaných osob. Šlo např. o zhoršení projevů kongenitální hypotyreózy u kojenců 

krmených sójovými náhražkami mléka nebo o manifestaci subklinické hypotyreózy u dospělých. 

Proto při užívání fytoestrogenových přípravků ženami, které mají v anamnéze poruchy funkce štítné 

žlázy, by měla být věnována pozornost možnému ovlivnění tohoto orgánu. (71)

Mezi riziky fytoestrogenů je možno uvést nepřiměřená očekávání, zejména ve vztahu k 

závažnějším stádiím osteoporózy a k nádorovým onemocněním. Jejich potenciál spočívá v 

prevenci, řešení akutních stavů vyžaduje účinnější léčiva. (71)

Na trhu existují přípravky s izoflavonoidy, většinou se jedná o potravinové doplňky, pacienti 

si je mohou tedy koupit sami. Dávka doporučovaná výrobci se obvykle pohybuje v rozmezí 40–100 

mg izoflavonoidů na den. Nevýhodou těchto preparátů je nedostatečná standardizace. Ne všechny 

přípravky totiž obsahují deklarovaná množství účinných látek. (71)

Klinické studie

Rakovina prostaty

Vzhledem k prokázané afinitě izoflavonoidů k estrogenním a androgenním receptorům a k 

prokázané kumulaci izoflavonů v tkáni prostaty se na jejich terapeutický nebo modulační potenciál 

ve spojení s karcinomem prostaty soustřeďuje v posledních 5 letech výrazná klinická pozornost. 

(75)

Byly publikovány početné experimentální průkazy zrealizované na buněčných modelech, 

kde izoflavony (zejména genistein) několika popsanými mechanismy indukovaly apoptózu a 

redukovaly růst buněk karcinomu prostaty. Za podstatný je považován průkaz významné 

koncentrace izoflavonů (genisteinu a daidzeinu) v tkáni prostaty u 12 mužů s benigní hyperplazií 

prostaty, kteří 3 dny perorálně užívali 112,5 mg izoflavonů denně a 12 hodin po posledním podání 

byla stanovena v odebrané tkáni prostaty koncentrace izoflavonů 1,05 ± 0,62 nmol/g tkáně, přičemž 

ve zmíněných experimentech s buněčnými modely byly intracelulární koncentrace izoflavonů do 5 

nmol/g. Většina klinických studií sleduje vliv suplementace izoflavonů na hladiny PSA. (75)

V další placebem kontrolované klinické studii došlo u 19 (32,2 %) z 59 mužů s 

diagnostikovaným karcinomem prostaty ke snížení hladin PSA. Sójové izoflavony jim byly 

podávány 3 krát denně po dobu 12 týdnů. (76)

V některých studiích byl prokázán signifikantní inhibiční vliv perorálně užívaných 
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izoflavonů na syntézu prostaglandinů v tkáni prostaty, prostaglandiny jsou považovány za 

stimulátory růstu karcinomu prostaty (75)

V roce 2010 proběhla studie, ve které byli zkoumáni muži s rakovinou prostaty. Dostávali 

sójové nápoje (65 – 90 mg izoflavonoidů) po dobu 6 měsíců. Výsledky ukázaly, že sójové nápoje 

jsou jednak dobře tolerovány a jsou spojeny s pomalejším nárůstem hladin PSA. Toto zjištění tedy 

naznačuje, že pití sójových nápojů může zpomalit progresi rakoviny prostaty. (77)

V další malé studii se hodnotila účinnost izoflavonoidů u 20 pacientů s karcinomem 

prostaty. Ti dostávali sójové mléko (47 mg izoflavonoidů) 3 krát denně po dobu 12 měsíců. 

Výsledky ukázaly, že pití sójového mléka je spojeno s více než 50 % poklesem hodnoty PSA u 

jednoho pacienta a se snížením tempa nárůstu hladin PSA u 14 pacientů. (78)

Ve studii, která proběhla v roce 2011, byli pacienti s rakovinou prostaty rozděleni do 2 

skupin. První skupina dostávala 30 mg genisteinu denně po dobu 3 až 6 týdnů před operací, 2 

skupina dostávala placebo. Mezi pacienty, kteří dostávali genistein, klesly hladiny PSA o 7,8 %, 

zatímco u skupiny s placebem se hladiny PSA zvýšili o 4,4 %. (79)

Přes početné kvalitní publikační zdroje nelze nyní definovat jednoznačné doporučení. Jasné 

je, že dlouhodobá suplementace sójovými izoflavony (v denních dávkách 83–160 mg izoflavonů) 

nebyla u žádné studie spojena s negativním vlivem na standardně léčené muže s karcinomem 

prostaty. Spíše jasně převládá pozitivní modulační vliv, který rozhodně nedosahuje terapeutické 

úrovně. (75)

Rakovina prsu

Výskyt rakoviny prsu je mnohem nižší v Japonsku než v západních zemích. Jedním z 

možných vysvětlení je právě zvýšená konzumace izoflavonoidů.

In vivo studie u pokusných zvířat shodně ukazují, že expozice genisteinu před pubertou nebo 

v pubertě snižuje výskyt tumorů mléčné žlázy. Tři případové kontroly zkoumaly souvislost mezi 

příjmem sóji v dětství nebo v dospívání a riziko rakoviny prsu u asijských žen. Byl hlášen 

významný inverzní vztah. Další studie případů a kontrol kanadských žen také pozorovaly 

významný vztah. Poslední prospektivní studie čínských žen potvrdila, že zvýšený příjem sójových 

výrobků v období dospívání je spojen se snížením rizika rakoviny prsu. (77)

Při hodnocení vlivu izoflavonoidů na nádorová onemocnění prsu je nutno od sebe oddělit 

případy, kdy izoflavonoidy jsou užívány zdravými ženami a mají mít spíš protektivní účinek anebo 

jsou podávány ženám, které již onemocněly a jsou po chirurgickém zákroku a následné 

chemoterapii. Skupina 58049 postmenopauzálních francouzských žen byla sledována v průměru 7,7 

let a za tuto dobu bylo ve skupině diagnostikováno 1469 případů rakoviny prsu. Naproti tomu ve 

studii s 45448 švédskými ženami, kde bylo diagnostikováno 1014 případů nádoru prsu, nebyla 

nalezena žádná souvislost. (78) Žádný vztah nebyl ve studii zahrnující 37643 britských žen 
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sledovaných 7,4 let. (79) Tyto 3 studie, dobře ilustrují současný nejednotný názor na vliv 

izoflavonoidů na riziko vzniku rakoviny či na průběh nádorového onemocnění. (70)

Analýza více než 100 epidemiologických studií naznačuje, že expozice izoflavonoidů na 

úrovni odpovídající tradičnímu příjmu v asijských zemích nemá pravděpodobně negativní vliv na 

karcinom prsu, některé pokusy in vivo a in vitro na myších naznačují, že izoflavonoidy mohou 

stimulovat růst již existujících nádorů prsů. V metaanalýze 8 studií, bylo zjištěno, že v populaci 

asijských žen je nejvyšší riziko vzniku rakoviny prsu spojeno se sníženou konzumací izoflavonů, 

střední riziko pak s denní dávkou 10 mg denně a nejnižší riziko bylo nalezeno po konzumaci více 

než 20 mg za den. Naproti tomu studie žen ze západní civilizace nenaznačují žádný vztah mezi 

rizikem vzniku rakoviny prsu a velmi nízkou dávkou izoflavonů. (70)

2.4.3. Resveratrol

Resveratrol je látka, která patří do skupiny aromatických stilbenových látek, které existují v 

cis a trans formě. V přírodních zdrojích převažuje trans forma, a to v podobě glykosidu. Je 

prokázáno, že trans – resveratrol je antioxidačně účinnější izomer. (87)

Přes zjištěnou přítomnost resveratrolu v asi 70 rostlinných druzích byl nejvyšší obsah 

změřen ve slupkách vinných hroznů, 1 gram vinných slupek obsahuje asi 50 – 100 μg resveratrolu, 

obsažen je i v semenech.  Další přírodní zdroje jsou borůvky, brusinky a kurkuma (84). Jeho 

koncentrace je vyšší v červeném víně než v bílém. Množství resveratrolu ve víně se velmi liší v 

závislosti na mnoha faktorech, odrůda vína, geografická oblast, agronomické faktory a klimatické 

podmínky. (86)

Struktura

Jak trans, tak cis izomery existují ve formě glykosidů. (84)

Vzorec č. 16: resveratrol

V posledních letech je o resveratrol značný zájem, protože může působit na celou řadu 
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nemocí, včetně srdečních, neurodegenerativních a na rakovinu. (85)

Resveratrol inhibuje rakovinu v různých fázích (iniciace, propagace, vývoj). Může zpomalit 

růst nádorů pomocí několika vzájemně se prolínajících mechanismů. (86)

Mechanismus účinku

Resveratrol  je schopen zhášet reaktivní formy kyslíku, působí tedy jako silný antioxidant.

Inhibuje cyklooxygenázu – 2, která může produkovat prostaglandiny, které mohou 

stimulovat růst nádorů. COX inhibitory jsou považovány za cenné léčebné prostředky proti různým 

druhům rakoviny. Indukuje zastavení buněčného cyklu a apoptózy.

Schopnost resveratrolu zabránit rozvoji nádoru, je výsledkem kombinace několika 

nitrobuněčných účinků, jako jsou antioxidační účinky, pro- apoptické účinky, regulace buněčného 

cyklu, inhibice proteinkinázy, regulace NF-κB a estrogenní účinky. (85)

Antiproliferační a pro-apoptické účinky resveratrolu v nádorových buněčných linií byly 

podrobně dokumentovány in vitro, to je podporováno i in vivo. Nicméně v některých in vivo

experimentech se nepodařilo ovlivnit rakovinu, což naznačuje, že jiné faktory, jako je dávka, 

způsob podání, původ tumoru a dalších složek potravy přispívají k účinnosti léčby resveratrolu.

Epidemiologické studie

V populační studii provedené v Itálii, byl pozorován inverzní vztah mezi resveratrolem z 

vinných hroznů a rakovinou prsu, ale ne po požití resveratrolu ve víně.

Výzkumné studie ukazují, že vypít sklenici červeného vína denně, může snížit riziko 

rakoviny prostaty na polovinu. Bylo také vidět, že muži, kteří pili 4 a více sklenic týdně mají o 60 

% nižší výskyt agresivní formy rakoviny prostaty.

I když některé výsledky z těchto klinických studií podporují účinek, spolehlivé a 

dlouhodobé údaje o opakování nádoru, progresi onemocnění a přežití nejsou známé. (86)

2.4.4. Silymarin

Označení silymarin je používáno pro extrakt ze semen ostropestřce mariánského (Silybum 

marianum), čeleď Asteraceae. Jedná se o jednoletou nebo dvouletou rostlinu pocházející ze 

Středomoří. Je domácí nejen v jižní Evropě, ale i Jižní a Severní Americe, jižní Austrálii, střední 

Evropě a Číně.  Pro farmaceutické účely se pěstuje.

Extrakty ze Silybum marianum jsou užívány nejméně 2000 let k léčbě jaterních onemocnění. 

Čaje připravené ze semen Silybum marianum byly užívány za Dioscurida a Plineya během prvního 

století př. n. l. k léčbě žlučníkových problémů. (88)
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Složení

Silymarin obsahuje 65 - 80 % silymarinových flavolignanů (někdy jsou označovány jako 

silymarinový komplex). Dále malé množství flavonoidů a přibližně 20 – 35 % tvoří mastné kyseliny 

a další polyfenolické látky.

K nejlépe popsaným látkám silymarinového komplexu patří silybin, silibinin, dále 

isosilibinin, silydianin, silychristin, v extraktu jsou většinou majoritně zastoupeny silibinin a 

isosilibinin. Silymarinové flavonolignany jsou v extraktu přítomné ve směsi dvou diastereomerů.  

Mezi další obsahové látky této drogy patří olej s vysokým podílem nenasycených mastných kyselin, 

aminokyseliny se značným podílem zástupců obsahujících síru, cukry (glukóza, fruktóza a blíže 

neurčená pentóza), hořčiny a silice. (89)

Struktura a vlastnosti

Flavonolignany jsou adiční sloučeniny flavanonolů s koniferylalkoholem.

U silymarinového komplexu byla prokázána antioxidační, antihepatotoxická, antiflogistická 

a protialergická aktivita. Hepatoprotektivní účinky se projevují u alkoholem indukované, akutní a 

chronické virové hepatitidy, hepatitidy navozené organickými látkami, toxiny a drogami. Dále byly 

prokázány účinky antitumorové. (90)

Mechanismus účinku

1. Protizánětlivé účinky

Tyto účinky silymarinu souvisí s inhibicí transkripčního faktoru NF-κ β, který reguluje a 

koordinuje expresi různých genů zapojených do zánětu, buněčného růstu a diferenciace. NF- κ β        

přispívá zejména k produkci interleukinu IL -1,6, tumor nekrotizujícího faktoru, interferonu atd. 

Silymarin je silný inhibitor NF –  κB aktivace. (90)

2. Modulace progrese buněčného cyklu

Narušení normální regulace progrese buněčného cyklu a dělení je významnou událostí v 

maligní transformaci. Regulace buněčného cyklu je řízena cykliny.

Silymarin potlačuje množení nádorových buněk v různých typech rakoviny (prostaty, 

vaječníků, prsu, plic a močového měchýře). Silymarin inhibuje proliferaci buněk v různých fázích 

buněčného cyklu. Silymarin zastavuje buněčný cyklus v G1, G2 /M fázi v buňkách lidské rakoviny 

prostaty.

Regulace buněčného cyklu je jedním z mechanismů působení silymarinu v oblasti prevence 

a terapeutické intervence rakoviny. (90)
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3. Indukce apoptózy

Apoptóza neboli programovaná buněčná smrt, která se vyskytuje v různých fyziologických a 

patologických podmínek, je jedním z charakteristických znaků rakoviny. Silymarin způsobuje 

zástavu buněčného cyklu a indukuje apoptózu. (90)

4. Antiangiogenní aktivita

Antiangiogenní aktivita je jednou ze základních aktivit v léčbě rakoviny. Především pokud 

se to týká solidních nádorů. Silymarin inhibuje růst a přežití lidských buněk pupečníkové 

endoteliální žíly, inhibicí tvorby kapiláry a indukcí zastavení buněčného cyklu a apoptózy spolu se 

snížením invaze a migrace.

Další studie také prokázaly, že Silymarin snižuje vylučování cévního endoteliálního 

růstového faktoru u rakoviny vaječníků a prostaty.

Společně tyto nálezy jednoznačně svědčí o antiangiogenní účinnosti silymarinu a silibininu 

v různých nádorech, které by mohly být další důležitým mechanismem jejich chemopreventivní 

účinnosti. (90)

5. Antioxidační aktivita

Sylimarin a silibinin mají antioxidační aktivitu a podporují redoxní homeostázy v několika 

in vitro a in vivo modelech. Během studií se ukázalo, že podávání silymarinu zvyšuje aktivitu 

antioxidačních enzymů – superoxiddismutázy, katalázy, glutation peroxidázy, glutation reduktázy a 

glutation S - transferázy spolu se snížením úrovně malondialdehydu – marker pro lipoperoxidaci. 

(90)

Silymarin a rakovina

Existují důkazy o protektivní aktivitě silymarinu u modelů chemicky indukovaného 

poškození ledvin a renálního karcinomu. (89) Prozatím pouze preklinické průkazy několika 

antikarcinogenních mechanismů sylimarinu mohou avizovat jeho budoucí význam v doplňkové 

léčbě onkologických onemocnění. Silymarin má silnou antimutagenní aktivitu, inhibuje rozvoj 

neoplastických změn v modelu experimentálně indukovaného karcinomu tlustého střeva, silybin 

snižuje expresi metaloproteinázy – 9 a vaskulárního endoteliálního růstového faktoru, jejichž 

zvýšené hladiny jsou typické pro metastazující karcinom, silybin je potenciální inhibitor proliferace 

nádorových buněk a induktor jejich apoptózy. (89)

Silybinin může také působit v léčbě androgenně dependentní rakoviny prostaty. Byl zjištěn 

nižší výskyt tohoto typu rakoviny u Asiatů žijících v Asii oproti Asiatům žijícím v USA. Asijští 

Asiaté mají totiž stravu s nižším obsahem biologicky aktivních androgenů. Další důkaz k potvrzení 

tohoto názoru pochází ze zjištění, že více než 75 % onemocnění rakovinou prostaty je v počáteční 
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diagnóze androgenně dependentní. PSA (prostate specific antigen) je důležitý androgenem 

regulovaný gen zdravých a rakovinných prostatických buněk, který se jeví zvláště citlivým 

ukazatelem pro diagnózu a léčbu této nemoci. Tato studie zkoumala, zda antioxidant silybinin 

snižuje hladiny PSA v hormonálně refrakterní rakovině prostaty. Podání silybininu vedlo k 

výraznému poklesu intracelulárního a sekretovaného PSA v séru.  Silybinin má zřejmý účinek jen 

na rakovinné buňky, došlo totiž k výrazné diferenciaci neuroendokrinních buněk od rakovinových. 

Snížení hladiny PSA je tedy přisuzováno vlastnímu inhibičnímu účinku na PSA proteinovou expresi 

nebo přímo na inhibici androgenního receptoru zprostředkovávajícího PSA expresi. (88)

2.4.5. Karotenoidy

Jsou skupina látek, mezi které patří např. β-karoten, α-karoten, lykopen, lutein a zeaxanthin. 

Jedná se o přírodní pigmenty, které přispívají k žluté, oranžové a červené pigmentaci v rostlinách. 

Bylo prokázáno, že mohou snižovat výskyt a rozvoj nádorů plic, jater, tlustého střeva a kůže. (93)

Karotenoidy patří do skupiny tetraterpenů a jsou zastoupeny více, než 600 známými látkami 

Karotenoidy jsou syntetizovány v rostlinách, bakteriích a řasách, zatímco člověk je přijímá s 

potravou.

Karotenoidy jsou provitaminy vitaminu A. Nachází se v zelené listové zelenině, melounech, 

mrkvi, rajčatech a jahodách.  Nejběžnější provitaminy jsou  β-karoten, α-karoten,  β-kryptoxantin.   

β-karoten nejefektivněji přechází na retinol. (94)

V lidské plasmě a tkáních bylo detekováno jen asi 20 karotenoidů. Lykopen není provitamin 

A. Hlavním zdrojem lykopenu ve stravě jsou rajčata. Další zdroje bohaté na lykopen jsou růžový 

grep, meloun a papája. Žlutooranžové plody poskytují β a α karoten, oranžové plody poskytují α-

kyptoxantin, tmavě zelená zelenina obsahuje lutein. (95)

Vlastnosti

Karotenoidy jsou lipofilní molekuly, hromadí se v buněčných membránách nebo 

lipoproteinech. Toto hydrofobní chování má silný vliv na jejich absorpci, transport a vylučování 

organismem.

Karotenoidy mohou snižovat riziko vzniku rakoviny. Zpočátku se soudilo, že karotenoidy 

jsou prekurzory vitaminu A. V této souvislosti byl velmi rozsáhle zkoumán β – karoten. Bylo 

zjištěno, že i sám β - karoten může mít ochranný vliv bez konverze na vitamin A. Bylo také 

zjištěno, že α - karoten má aktivitu vyšší než β - karoten v potlačení nádorů. V prevenci rakoviny se 

nejlepší jeví kombinace karotenoidů. (93)
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2.4.5.1. Lykopen

Lykopen je karotenoid bez aktivity vitaminu A, nachází se v rajčatech a dává jim červenou 

barvu. Je k dispozici také v mrkvi, melounu, růžovém grepu a papáje. (96)

Struktura a vlastnosti

Je to karotenoid, acyklický izomer  β - karotenu. Jedná se o vysoce nenasycený uhlovodík 

obsahující 11 konjugovaných dvojných vazeb a 2 nekonjugované dvojné vazby. Existuje tedy jak v 

cis, tak v trans formách. (97)

Je to jeden z nejzajímavějších karotenoidů, v lidském séru bývá zastoupen více než jiné 

karotenoidy. Lidé nejsou schopni syntézy lykopenu de novo, mohou je získat jen ze stravy. Lépe se 

vstřebává z tepelně zpracovaných potravinových zdrojů a ze stravy bohaté na lipidy než ze 

syrových potravin. (96)

Vzorec č. 17 : lykopen

Mechanismus účinku

Hlavním mechanismem účinku je pravděpodobně antioxidační aktivita lykopenu. Působí 

jako vychytávač reaktivních forem kyslíku a dalších volných radikálů, chrání tedy před oxidačním 

stresem. Je jedním z nejúčinnějších antioxidantů, díky velkému množství konjugovaných dvojných 

vazeb. Zhášecí schopnost je 2 krát vyšší než u beta - karotenu a 10 vyšší než u vitaminu E. (97)

Dále brání peroxidaci lipidů, a tím chrání tkáně před poškozením. Může stimulovat 

antioxidační enzymy, jako je superoxiddimutáza, glutation peroxidáza a glutation reduktáza.

Vedle antioxidační aktivity indukuje apoptózu a inhibuje progresi buněčného cyklu. 

Významně také indukuje cytochrom P450, tato třída enzymů je důležitá pro odstranění cizorodých 

látek a karcinogenů z těla. (96)

Epidemiologické studie

Stále více důkazů ukazuje, že lykopen by mohl být zapojen do ochrany proti chronickému 

onemocnění, kardiovaskulárnímu onemocnění a rakovině.

Studie v mnoha zemích ukázaly, že riziko některých typů rakoviny je nižší u lidí, kteří mají 

vyšší hladiny lykopenu v krvi. Studie naznačují, že strava bohatá na rajčata může odpovídat za toto 

snížení rizika. (98)



69

Některé populační studie zjistily, že strava s vysokým obsahem lykopenu z rajčat, byla 

spojena s nižším rizikem rakoviny prostaty. Fáze II. studií ukázaly, že podávání 30 mg lykopenu 3 

týdny, snížilo velikost nádoru a plazmové koncentrace PSA. 12 z 15 (84 %) mužů ve skupině, 

kterým byl podáván lykopen a 5 z 11 (45%) v kontrolní skupině měli nádory menší a plazmatické 

hladiny PSA klesly o 18 % v první skupině, zatímco v kontrolní skupině se o 14 % zvýšily. (99)

Lykopen je nejen slibným prvkem pro chemoprevenci rakoviny prostaty, ale může hrát 

pozitivní roli i u pacientů s diagnózou benigní hyperplazie prostaty (BHP). Existuje studie, která 

zahrnovala 40 pacientů s histologicky prokázanou BHP. Pacienti dostávali 15 mg lykopenu/den 

nebo placebo po dobu 6 měsíců. Došlo ke snížení hladiny PSA a zlepšili se příznaky BHP ve 

skupině mužů, kteří dostávali lykopen, a naproti tomu u pacientů ve skupině s placebem nedošlo k 

žádným změnám.

V těchto studiích nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky konzumace vysokého 

množství rajčat nebo lykopenu. (99)

2.4.5.2. β – karoten

Nejbohatším zdrojem β – karotenu jsou žlutá, oranžová a světle zelená zelenina a ovoce, 

jako je mrkev, špenát, brambory a světlý meloun. (100)

Vzorec č. 18 : β – karoten

Mechanismus účinku

β – karoten: indukuje apoptózu a inhibuje buněčný cyklus

         působí protizánětlivě, antiangiogeně, antioxidačně

         interaguje s růstovými faktory

Epidemiologické studie

β – karoten se projevil jako velmi zajímavý v působení na rakovinu plic. V několika studiích 

byly zjištěny neočekávané nežádoucí účinky β - karotenu při rakovině plic u kuřáků.

V roce 1981, Peto a spol. zjistili, že  β – karoten může snížit riziko vzniku rakoviny, zejména 

v plicích. Toto bylo potvrzeno z více než 20 pozorování epidemiologických studií, které prokazují 

nižší výskyt rakoviny plic u osob s vyšším příjmem β – karotenu. Toto bylo zjištěno u nekuřáků, 

bývalých kuřáků a aktivních kuřáků. (101)



70

Tři velké studie zjišťovaly, zda  β – karoten snižuje výskyt rakoviny plic, všechny 3 přinesly 

výrazně odlišné výsledky od předchozích epidemiologických studií. Studie byla randomizovaná, 

dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná a zjišťovala, zda každodenní suplementace β – karotenu 

snižuje riziko rakoviny plic u kuřáků. Studie neočekávaně ukázala statisticky významné zvýšení 

výskytu rakoviny plic a celkovou úmrtnost. Pozorované zvýšení rizika rakoviny plic bylo patrné u 

mužů, kteří uvedli kouření 20 a více cigaret za den. Podobné výsledky byly získány tam, kde 

náhodně vybraným osobám (18314 mužů a žen) s vysokým rizikem vzniku rakoviny plic kvůli 

kouření, byl podáván  β – karoten nebo placebo. V průměru za 4 roky došlo k 28 % zvýšení rizika 

rakoviny plic u účastníků, kteří obdrželi  β -  karoten ve srovnání s placebem. (101)

Několik dalších randomizovaných studií, které testovaly β – karoten, neprokázaly vliv na 

výskyt rakoviny plic. Cílem těchto studií, však primárně nebyla rakovina plic a zastoupení kuřáků.

Pokusy byly provedeny během relativně krátké doby, zatímco epidemiologické studie 

odhadují příjem  β – karotenu z potravin, které jsou bohaté na mnoho dalších potenciálně  anti -

karcinogenních  látek. Dále hrají roli stravovací návyky, životní styl, kouření, které ovlivňuje riziko 

rakoviny plic. Randomizované studie jsou vůči tak matoucím vlivům imunní, zatímco observační 

jsou k nim náchylnější.

Na základě dosud známých souvislostí, je vhodné, aby osoby se zvýšeným rizikem rakoviny 

plic v důsledku kouření cigaret, se vyvarovaly β – karotenovým doplňkům. Důkazy o prospěšnosti 

stravy bohaté na   β – karoten, jsou ale stále přesvědčivé. (101)

2.4.6. Allium sativum

Allium sativum, česnek setý, patří do čeledi Alliaceae je jednou z nejběžnějších a 

nejpoužívanějších rostlin na celém světě. (102)

Česnek je bohatý na sloučeniny síry, které přispívají k jeho charakteristické vůni, chuti a 

prospěšným zdravotním účinkům. Používá se jako koření, v medicíně byl používán už od pravěku 

mnoha kulturami. Egypťané, Řekové a Římané ho používali k mnoha účelům, k onemocnění kůže, 

srdečním problémům a nádorům. (103) V dnešní době jsou zdravotní účinky česneku dobře 

poznané a zahrnují antimikrobiální, antifungální, antibiotické, imunostimulační vlastnosti, snížení 

hladiny tuků a cukrů a protinádorové působení. (103)

Obsahové látky

Česnek obsahuje 28 % sacharidů (fruktany), 2,3 % sloučeniny síry, 2% proteinů, 1,2 % 

volných aminokyselin. (103) Z dalších látek jsou v česneku saponiny furostanového typu (např. 

saativin, proto-erubin B). Hlavní složkou, zodpovědnou za biologické účinky jsou sloučeniny síry. 

Jedná se o alliin (S-allyl-L-(+) cystein sulfoxid - 0,3 %), který se při mechanickém porušení pletiva 
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enzymaticky mění působením enzymu alliinázy na meziprodukt kyselinu allylsulfenovou, Ta se 

dále přeměňuje na allicin (monosulfoxid dialyldisulfid), který oxidací přechází na diallyldisulfid. 

(102, 14)

Mechanismus účinku

Obsahové látky česneku, především sloučeniny síry, mohou působit několika mechanismy v 

boji proti rakovině.

1. Modulace metabolismu karcinogenů

Sloučeniny síry mohou indukovat nádory tím, že zabrání aktivaci karcinogeneze, ale i tím, 

že zvýší detoxikaci aktivovaných karcinogenních meziproduktů pomocí indukce enzymů fáze 2 

(glutation transferázy, cytochrom P450).(104)

2. Inhibice progrese buněčného cyklu

Sloučeniny síry mohou zastavit progresi buněčného cyklu v nádorových buňkách. Jednak 

mohou působit ve fázi G/ M buněčného cyklu v lidských buňkách karcinomu tlustého střeva a v 

buňkách prostaty. (104)

3. Indukce apoptózy

Četné publikace uvádějí, že k potlačení růstu nádorových buněk může dojít právě tím, že 

sloučeniny síry indukují apoptózu. (105)

4. Inhibice angiogeneze

5. Inhibice oxidativního poškození v důsledku jejich antioxidačního působení

6. Inhibice cyklooxygenázy a lipoxygenázy (protizánětlivý účinek) (104,105)

Epidemiologické studie se vztahují především k chemopreventivním účinkům česneku při 

rakovině žaludku a střev.

Česnek a rakovina žaludku a střev

Některé studie proběhly v Číně a srovnávaly vztah mezi konzumací česneku a výskytem 

rakoviny žaludku. Bylo zjištěno, že s konzumací česneku byla spojena snížená incidence rakoviny 

žaludku. Další studie tyto výsledky potvrdily. (103)

Ve studii případ – kontrola v Číně bylo 564 pacientů s rakovinou žaludku porovnáno s 
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kontrolní skupinou, která zahrnovala 1131 obyvatel se zvýšenou pravděpodobností výskytu 

rakoviny. Tato studie ukázala, že konzumace česneku snižuje výskyt rakoviny žaludku.

Další velká kohortová studie proběhla v USA. Sledovala skupinu 41837 žen po dobu 5 let a 

během tohoto období bylo zaznamenáno 212 případů rakoviny tlustého střeva. Tyto výsledky 

ukázaly, že při konzumaci více než 1 dávky česneku týdně se výrazně snižuje výskyt rakoviny 

tlustého střeva. V další kohortové studii bylo sledováno 47949 mužů po dobu 6 let. Během této 

periody bylo identifikováno 205 případů rakoviny kolorekta. (103)

Dále proběhla studie případ – kontrola ve Švýcarsku, která zahrnovala 223 pacientů s 

rakovinou tlustého střeva a 491 kontrolních pacientů. Spojitost mezi konzumací česneku a 

výskytem rakoviny kolorekta byla potvrzena. Tyto studie byly podporovány dalšími studiemi v Itálii 

a Švýcarsku. (103)

Česnek a rakovina prostaty

V Anglii se uskutečnila studie případ – kontrola, v které bylo 328 mužů s diagnostikou 

rakoviny prostaty. Stejný počet pacientů tvořila kontrolní skupina. Studie ukázaly, že podávání 

česneku 2 krát týdně nebylo spojeno se snížením výskytu rakoviny prostaty. V další studii v 

Šanghaji byla spojitost výrazná. Muži, kteří konzumovali více, než 10 g česneku denně měli 

výrazně nižší riziko rakoviny prostaty ve srovnání s těmi, kteří jedli méně než 2,2 g česneku denně.

(103)
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2.4.7. Kurkumin

Kurkuma pravá (Curcuma longa), čeleď Zingiberaceae, je druh pěstovaný v jihovýchodní 

Asii, hlavně v Indii. K farmaceutickým účelům se sbírá oddenek, který obsahuje především silici s 

monocyklickými monoterpeny a seskviterpeny, pryskyřici, barviva (kurkuminoidy) a škrob. 

Nejvýznamnější složkou je barvivo kurkumin. (106, 107) Kurkumin se obvykle používá při 

přípravě hořčic a kari koření, při léčbě kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, zánětů a artritidy. 

Kurkumin má protizánětlivé a antioxidační vlastnosti. Dále byl studován také pro svoji 

antikarcinogenní aktivitu. (108). Studie také ukazují, že kurkumin nemá žádný vliv na normální 

buňky a ničí pouze nádorové buňky.

Vzorec č. 19 : kurkumin

Kurkumin má nízkou rozpustnost ve vodě a relativně nízkou biologickou dostupnost, to jsou 

hlavní překážky pro klinický vývoj. Pro zvýšení rozpustnosti a stability a ke zvýšení terapeutického 

potenciálu, byly syntetizovány analogy kurkuminu. (109)

Mechanismus účinku

Kurkumin je účinný vychytávač reaktivních forem kyslíku a dusíku. Působí proti peroxidaci 

biomembrán. Tyto vlastnosti byly považovány za zodpovědné za působení proti oxidačnímu 

poškození DNA a proteinů, které je spojeno s řadou chronických onemocnění včetně rakoviny. 

Kromě přímé antioxidační aktivity může kurkumin působit nepřímo jako antioxidant tím, že 

inhibuje mediátory zánětu (cyklooxygenázu - 2, lipoxygenázu), zvyšuje syntézu glutathionu. 

Potlačuje také produkci cytokinů (interferon – gama, interleukin a TNF) a inhibuje transkripční 

faktory (NF – κβ, Ap -1). (110)

Kurkumin pravděpodobně uplatňuje svůj inhibiční účinek na vývoj rakoviny několika 

mechanismy, jako je inhibice karcinogenní aktivace a stimulace karcinogenní detoxikace, prevence 

oxidačního poškození DNA a schopnost tlumit zánět. Má schopnost vyvolat zástavu buněčného 

cyklu a apoptózy, inhibuje angiogenezi. (110)
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Kurkumin a rakovina

Zejména může zpomalit růst rakoviny zažívacího ústrojí tlustého střeva, pravděpodobně 

kvůli jeho zvýšené biologické dostupnosti v trávicím traktu. (110)

Každá klinická studie s kurkuminem ukázala bezpečnost s minimem nežádoucích účinků. 

Dávky až 8000 mg denně byly dobře tolerovány. Vědci hodnotili farmakodynamické a 

farmakokinetické vlastnosti kurkuminu u 15 pacientů s anamnézou kolorektálního karcinomu. 

Nežádoucí účinky byly minimální. U jednoho pacienta došlo k poklesu rakovinových biomarkerů 

za 2 měsíce léčby.

Fáze I. klinické studie hodnotila snášení kurkuminu u 25 osob z Thaiwanu se zvýšeným 

rizikem onemocnění. Kurkumin byl podáván v kapslích 500 mg po dobu 3 měsíců. Tato studie 

ukázala možné antikarcinogenní účinky, bezpečnost a snášenlivost v dávkách až 8000 mg denně.

Druhá fáze I. klinické studie hodnotila kurkumin pro systémovou aktivitu. Bylo to 

zkoumáno u 15 pacientů s histologicky prokázaným adenokarcinomem tlustého střeva a konečníku. 

Podávala se dávka 450 - 3600 mg denně. Nebyly pozorovány žádné nádorové markery. Bezpečnost 

a snášenlivost byla opět zaznamenána i u denní dávky 8000 mg. (110)
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2. 5. INTERAKCE
Léková interakce je definována jako ovlivnění farmakokinetických či farmakodynamických 

vlastností léku jiným lékem, potravou, nápojem nebo vlivem jiných chemických látek z okolního 

prostředí. Stejně jako nežádoucí účinky léků jsou lékové interakce podceňovaným zdrojem 

nemocnosti populace. (111)

Lékové interakce mohou být klasifikovány podle různých kritérií. Základní rozdělení je 

podle mechanismu účinku na:

• farmakodynamické

• farmakokinetické

Farmakodynamické interakce mohou nastat v případě, že 2 nebo více léčiv soupeří o jedno 

společné vazebné místo na receptoru, jejich farmakologická účinnost je tím ovlivněna, nedochází 

však k ovlivnění farmakokinetiky žádného z interagujících léčiv. Efekt farmakodynamických 

interakcí může být aditivní, synergický nebo antagonistický.

Farmakokinetickými interakcemi označujeme ovlivnění absorpce, distribuce, metabolismu a 

eliminace jednoho léčiva jiným léčivem. Tyto interakce mohou vést často ke změnám sérových 

koncentrací při konstantním dávkování léčiva a tím ke klinicky nepříznivým důsledkům. (112)

Jiný pohled na lékové interakce hovoří o lékových interakcích pozitivních (žádoucích) a 

lékových interakcích negativních (nežádoucích). Pozitivní interakce vedou při kombinaci léčiv ke 

zvýšení antineoplastického účinku (synergický účinek) nebo ke snížení toxicity. Negativní interakce 

snižují antineoplastický účinek cytostatika nebo zvyšují jeho toxicitu, aniž by byla současně 

zvýšena jeho protinádorová účinnost. (111)

Z praktického pohledu je přínosem rozdělení na život ohrožující, klinicky významné a méně 

významné lékové interakce. Přestože je toto dělení obtížné a do určité míry umělé, je důležitým 

vodítkem pro běžnou praxi. Výsledek lékových interakcí závisí jednak na potenciálu obou léků 

spolu interagovat, jednak na použitých dávkách obou léků a časové souvislosti. (111)

Skutečnost, že mnoho pacientů používá přírodní medicínu spolu s chemoterapií, je velmi 

dobře známa. Existuje, ale málo přímých důkazů pro takové interakce, zatímco existují některé 

nepřímé důkazy prospěšnosti kombinace cytostatik a přírodních látek. (113)
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Zelený čaj v kombinaci s protinádorovými léky

Tamoxifen

Tamoxifen je antiestrogenní látka používaná pro prevenci rakoviny prsu. Kombinace EGCG 

a tamoxifenu indukuje apoptózu silněji než uvedené látky samostatně.

Kombinací se zvyšuje preventivní účinek na buňky rakoviny prsu bez ohledu na jejich 

estrogenní receptor. To může být ideálním nástrojem pro prevenci rakoviny prsu obecně. (64)

COX- 2 inhibitory

Sulindac je neselektivní inhibitor COX - 2 a nesteroidních protizánětlivých léků, který 

potlačuje nádor tlustého střeva u pacientů s familiární adenomatózní polypózou.

Dlouhodobé užívání sulindacu je omezené, protože způsobuje krvácení v trávícím traktu a 

vředovou chorobu. V kombinaci s katechiny může být překonán vedlejší efekt, tím, že se sníží 

dávka sulindaku. (64)

Celekoxib je selektivní inhibitor, je slibným preventivním lékem, ale jeho dlouhodobé 

užívání má nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém. Působí synergicky inhibici apoptózy. 

Kombinace EGCG a celekoxibu byla použita na 3 lidské buněčné linie karcinomu plic. Bylo 

dosaženo synergických protirakovinných účinků in vitro a in vivo na lidských buňkách prostaty. 

(64)

Katechiny mohou zvýšit protinádorovou aktivitu různých léků proti rakovině, tento nález 

představuje novou možnost využití zeleného čaje jako synergisty s léky proti rakovině. (64)

Naproti tomu je možné, že zelený čaj může účinky cytostatik i snížit

Nejnovější výzkum týmu vedeného Axelem Schönthalem z Jihokalifornské univerzity 

dokazuje, že obsahové látky zeleného čaje mohou vážně narušit terapii nádorů bortezomibem. (65) 

EGCG se váže na nádorových buňkách na protein GRP78 a tím zvyšuje jejich náchylnost k buněčné 

smrti. Mnozí pacienti využívají nejrůznější extrakty zelného čaje jako doplňky při léčbě nádorů 

chemoterapií. Hlavní polyfenol EGCG se váže na nádorových buňkách na protein GRP78 a tím 

zvyšuje jejich náchylnost k buněčné smrti.

Schönthal a kol. sledovali, nakolik EGCG ovlivňuje léčbu mnohočetného myelomu a 

glioblastomu. Výsledky prokázaly, že EGCG potlačuje účinky bortezomibu, jehož léčebné účinky 

spočívají v inhibici proteazomu. Při kombinaci EGCG s bortezomibem přežívalo ošetření jinak 

účinnou dávkou bortezomibu až 100 % nádorových buněk.

Efekt EGCG je patrný už v koncentracích, kterých lze v těle pacienta dosáhnout užíváním 

běžných potravinových doplňků připravovaných ze zeleného čaje. Stačí k tomu dávka dvou až tří 
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kapslí s 250 mg extraktu ze zeleného čaje, po nichž dosáhne koncentrace EGCG 2,5 µmol. Zrádnost 

nebezpečí podání  EGCG spočívá v tom, že neutralizací bortezomibu potlačuje i jeho nežádoucí 

vedlejší účinky.

Pacient užívající extrakty zeleného čaje se díky tomu cítí lépe a může dávky extraktu 

zvyšovat. Nepříznivý efekt EGCG se projevuje jen u léků, jejichž inhibiční efekt na proteazom je 

zajišťován sloučeninami kyseliny borité. Na jiné inhibitory proteazomu EGCG nepůsobí. V 

kombinaci s těmito inhibitory se mohou projevit pozitivní efekty EGCG. (65)

EGCG a taxany

Epigallokatechin gallát (EGCG) ze zeleného čaje působí synergicky v blokování nádorových 

buněk prostaty in vitro a in vivo v kombinaci s taxany (paclitaxelem a docetaxelem). Společně mají 

aditivní účinek při blokování růstu nádorových buněk. (114)

EGCG a paclitaxel

Ve studii bylo hodnoceno, zda EGCG může ovlivnit citlivost karcinomu prsu v kombinaci s 

paclitaxelem in vitro a in vivo. EGCG působil synergicky na buňky rakoviny prsu. Růst nádoru byl 

výrazně inhibován kombinací látek na rozdíl od působení jednotlivých látek samostatně. EGCG 

může tedy zvýšit cytotoxicitu paclitaxelu na nádorové buňky prsu. (115)

Taxol s EGCC, genisteinem, vitaminem E

Kombinace taxolu s EGCG, genisteinem a vitaminem E působí na buňky karcinomu 

prostaty. Genistein a EGCG ukázaly synergickou cytotoxicitu na hormonálně refrakterní buněčné 

linii karcinomu prostaty PC-3 in vitro a in vivo. U vitaminu E byl synergický efekt pouze ve vysoké 

koncentraci. (116)

Resveratrol a paclitaxel

Dalším příkladem je kombinace resveratrolu (derivát stilbenu z Vitis vinifera, Vitaceae) s 

paclitaxelem při působení na nádorové buňky plic. Aktivita byla pozorována in vitro ve 3 

buněčných liniích nádorových buněk plic. Resveratrol zvyšuje léčebné účinky paclitaxelu u buněk 

rakoviny plic. Resveratrol zvyšuje antiproliferativní a apoptické účinky paclitaxelu.(117)

Naopak resveratrol v kombinaci s paclitaxelem výrazně snížil citlivost v nádorových 

buňkách prsu in vitro a in vivo. Tato studie naznačuje, že používání resveratrolu s paclitaxelem je 

škodlivé u některých typů nádorů. Studie, ale vyžaduje další preklinické a klinické testování. (118)
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Kurkumin a vinorelbin

Kurkumin působí jako adjuvantní chemoterapeutický agent a zvyšuje účinek vinorelbinu v 

lidských buňkách H520 karcinomu plic in vitro. (119)

Kurkumin a docetaxel

Ve studii byl zkoumán synergický účinek kurkuminu a docetaxelu proti rakovině plic in vitro 

a in vivo. Studie in vitro potvrdily synergický vztah mezi kurkuminem a docetaxelem. Navíc v 

hodnocení in vivo byla prokázána i vyšší protinádorová účinnost kombinace ve srovnání s 

docetaxelem samotným. Dále současné podání nemělo toxicitu na normální tkáně, včetně kostní 

dřeně a jater. Tato studie přinesla pozitivní efekt při léčbě karcinomu plic. (120)

Česnek a docetaxel

Preklinické studie uvedly, že allicin může mít vliv na cytochrom P450. Docetaxel je tímto 

enzymovým systémem metabolizován, především (CYP3A4). Česnek, tak inhibuje metabolismus 

docetaxelu a snižuje clearance docetaxelu u pacientů s rakovinou prsu. Klinické výsledky nebyly 

ale konstantní. (121)

Česnek a irinotekan

Ve studii byl sledován kombinovaný účinek allicinu a irinotekanu na lidské buňky rakoviny 

tlustého střeva. Allicin působil inhibičně na růst buněk. Ve srovnání s jednoduchým použitím 

irinotekanu, kombinované podání ukázalo vyšší cytotoxicitu na rakovinové buňky tlustého střeva. 

Allicin působil proliferačně na lidské buňky rakoviny tlustého střeva, indukoval apoptózu a 

zvyšoval cytotoxicitu irinotekanu. (122)

Interakce  silymarinu

Závažným nežádoucím účinkem mnoha chemoterapeutik je hepatotoxicita. Studie ukázaly, 

že obsahové látky ostropestřece mariánského mají hepatoprotektivní účinky.

Silymarin působí synergicky v kombinaci s doxorubicinem a paclitaxelem na buňky 

karcinomu tlustého střeva. (123)

Čeští a španělští vědci vyvinuli přípravek z ostropestřce mariánského (Silybum marianum) 

na bázi silybinu, který v kombinaci se zeleným čajem otevírá nové možnosti léčby nádorových 

onemocnění.

Tato poměrně nová terapie nádorových onemocnění takzvanými antiangiogenními látkami, 

jako je silybin, který brání vývoji cévního zásobení tumorů, jež pak zanikají důsledkem nedostatku 

živin a kyslíku, je velmi selektivní a nepoškozuje pacienty jako například klasická chemoterapie. 
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Její základy byly položeny v 80. letech minulého století. Využívá se často jako doplňující léčba 

spolu s další terapií. Výhodou je velmi nízká nebo žádná toxicita. (124)

Z farmakokinetických interakcí je zdaleka nejdůležitějším mechanismem ovlivnění 

metabolismu léčiv. Značná část léčiv je totiž metabolizována izoenzymy cytochromu P450.  Jedná 

se o pestrou rodinu asi 100 izoenzymů, z nichž 50 je u člověka významných. Nejvíce léků se 

metabolizuje na CYP3A4. Důležité je, že rychlost metabolizace léčiv je možno změnit jinými léky, 

a to ve smyslu zpomalení nebo urychlení. Látky, které zpomalují rychlost metabolizace se nazývají 

inhibitory. Látky, které proces urychlují, se nazývají induktory. (125)

Některá cytostatika – vinca alkaloidy, irinotekan, taxany, epipodofylotoxin jsou 

metabolizována pomocí izoenzymu CYP3A4. Potentními inhibitory CYP3A4 je itrakonazol, 

erytromycin a grapefruitová šťáva, které mohou zvýšit sérové koncentrace vinca alkaloidů a tím i 

riziko závažné neurotoxicity.

Dalším příkladem je snížení účinku irinotekanu díky indukci CYP3A4 po dlouhodobé 

terapii dexamethazonem a užíváním přípravků z třezalky. (112)

Dalším významným činitelem farmakokinetických interakcí je glykoprotein P (P - gp). Tento 

transmembránový přenašeč za spotřeby energie transportuje určité látky z buňky. Fyziologická 

funkce P - gp spočívá v ochraně před toxickými látkami. U léků, které jsou substráty glykoproteinu 

P (jsou jím přenášeny), glykoprotein P omezuje jejich absorpci ze střevního lumen, omezuje jejich 

distribuci do mozku a podporuje jejich vylučování do žluče a do moči.

Inhibitory P - gp brání vylučování substrátů z organismu a zároveň usnadňují průnik 

substrátů do mozku. Induktory P - gp naopak snižují plazmatické koncentrace a tedy i účinnost léků, 

které jsou substráty glykoproteinu P. (125)

P - glykoprotein má významnou úlohu v intestinálním a biliárním transportu irinotekanu a 

jeho aktivního metabolitu SN-38. Inhibitory P - gp mají strategický význam pro zlepšení účinnosti a 

zmírnění toxicity irinotekanu a SN-38. (125)

EGCG a irinotekan a jeho metabolit SN-38.

EGCG snižuje hepatobiliární exkreci irinotekanu a SN-38 z jater do žluči Zvýšené 

plazmatické hladiny irinotekanu a SN-38 v plazmě mohou být spojeny se zvýšením účinku nebo 
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klinické toxicity. Výsledky ukazují na nebezpečí farmakokinetické interakce irinotekanu a EGCG. 

(126)

Genistein a paclitaxel

Genistein (isoflavonoid) ovlivňuje farmakokinetiku paclitaxelu. Genistein zvyšuje 

maximální koncentrace paclitaxelu a zvyšuje jeho biologickou dostupnost. Přítomnost genisteinu 

zlepšuje systémovou expozici paclitaxelu. (127)

Flavonoidy a irinotekan

V pokusech in vitro a na potkanech byl testován také vliv flavonoidů kvercetinu, 

hesperidinu, naringeninu a fenylpropanu kurkuminu na transport irinotekanu. Množství irinotekanu 

a SN-38 eliminovaného žlučí bylo o polovinu sníženo, když byl podán kvercetin. (128)

Silymarin a paclitaxel

Cílem další studie bylo zjistit vliv silymarinu (inhibitor P – gp) na perorální biologickou 

dostupnost paclitaxelu u potkanů. V kombinaci silymarinu s paclitaxelem došlo ke zvýšení 

biologické dostupnosti paclitaxelu. (129)
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3. DISKUZE
Člověk získává z rostlin přibližně 120 aktivních látek – léků. (131) V posledních letech bylo 

schváleno pro klinické použití přes 60 % cytostatik přírodního původu. (132). Řadí se mezi ně 

Vinca alkaloidy, taxany, deriváty podofylotoxinu a kamptotecinu. V České republice jsou 

registrované přípravky s těmito látkami zavedeny do klinické praxe a jsou v onkologii používány. 

Jejich přehled uvádí tab. č. 1, 2, 3, 4.

V rámci dalšího výzkumu se hledají a syntetizují noví zástupci, kteří by především rozšířili 

terapeutické použití, vykazovali menší toxicitu a rezistenci. Jedná se především o analogy 

paclitaxelu, docetaxelu a kamptotecinu (15). Tyto látky procházejí klinickými studiemi (15) a 

hodnotí se jejich význam.

Je známo, že se zvyšuje tendence používání přírodních látek jako jeden z druhů doplňkové a 

alternativní medicíny. Tento trend je patrný i u pacientů s rakovinou. Ti většinou zkouší různé 

možnosti léčby a snaží se jakýmkoli způsobem o zlepšení svého zdravotního stavu. Existuje mnoho 

přírodních látek, o kterých se traduje, že mají protirakovinové účinky.

Přírodní látky, které se přirozeně vyskytují, jako součást rostlinné stravy v dietě jsou 

výhodné hned z několika hledisek.

• Jsou přítomny v běžně konzumovaných potravinách, jež jsou snadno dostupné pro většinu 

lidí (ovoce, zelenina, čaj atd.)

• mají velmi nízkou toxicitu, či nejsou toxické (na rozdíl od cytostatik)

• mnoho z nich ukázalo potenciál jako doplněk k chemoterapii

Na základě studií in vitro a in vivo se ale ukazuje, že řada těchto „běžných“ látek by mohla 

interagovat na různých úrovních.

V této práci jsem uvedla ty látky, které mají dlouhou historii používaní nebo ty, které lidé 

běžně používají. Jedná se o zelený čaj, flavonoidy, především izoflavonoidy, resveratrol, kurkumin, 

silymarin a česnek.

Zaměřila jsem se hlavně na epidemiologické studie. Výsledky těchto studií nebyly ale vždy 

jednoznačné. Mezi faktory, které tyto výsledky ovlivňují, patří kvantifikace spotřeby přírodních 

látek, různé etiologie rakoviny, různorodost obyvatel, migrace obyvatel, jejich zdravotní stav, 

podávaná strava, kouření a další zkreslující činitelé. Tyto faktory musíme brát v úvahu a potom jsou 

výsledky epidemiologických studií jasnější a zřetelnější.
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Zelený čaj

Popsané studie naznačují, že vyšší dávky, zhruba 2500 mg extraktu zeleného čaje, mohou 

pozitivně ovlivňovat výskyt rakoviny tlustého střeva. (54) V průběhu studií nebyly nalezeny žádné 

nežádoucí účinky. Také bylo zjištěno, že konzumace čaje může snížit riziko rakoviny tlustého střeva 

u nekuřáků. (55) U kuřáků nebyla nalezena žádná souvislost. (55)

Při zjišťování vztahu mezi zeleným čajem a rakovinou plic hrálo velkou roli kouření u 

sledovaných pacientů. Jedná se o nejdůležitější rizikový faktor u rakoviny plic. Vztah mezi 

spotřebou čaje a rizikem rakoviny plic u kuřáků byl zkreslen kouřením cigaret. V několika studiích 

(32) bylo zjištěno snížení rakoviny plic u pravidelných konzumentů čaje proti osobám, které zelený 

čaj nepily. (32) Opět nebyly nalezeny žádné nežádoucí účinky v pití zeleného čaje.

Působení zeleného čaje bylo hodnoceno také u rakoviny prsu. Zde došlo k zajímavému 

zjištění, že u žen po menopauze, které pily zelený čaj v mladém věku (pod 25 let) ve srovnání s 

nepravidelnými konzumentkami, se rakovina prsu objevila méně často. (32) Další studie jsou ale 

potřeba.

Studie, které hodnotily vztah zeleného čaje a výskyt rakoviny prostaty, neposkytly 

přesvědčivé důkazy o ochranném efektu zeleného čaje proti vývoji rakoviny prostaty.  V některých 

studiích došlo k snížení rizika vzniku rakoviny prostaty, (54, 59) u dalších nebyla shledána žádná 

souvislost. (32)

Zelený čaj ovlivňuje i rakovinu kůže, je popsáno několik mechanismů, kterými působí. (62, 

63) Je zde ale nedostatek klinických studií.

Izoflavonoidy

Izoflavonoidy působí na rakovinu prostaty, několik studií prokázalo snížení hladin PSA. (75, 

76, 79) Během šetření se neprojevily nežádoucí účinky a pití sójových nápojů zpomalilo progresi 

rakoviny prostaty. (77, 78) I přes tyto pozitivní účinky izoflavonů nelze ale jednoznačně definovat 

jejich doporučení. Důležité je, že dlouhodobá suplementace sójovými isoflavonoidy (83 – 160 mg) 

nebyla spojena s negativním působením. (75)

Při působení izoflavonoidů na rakovinu prsu se vychází z toho, že výskyt této rakoviny je 

nižší u žen v Japonsku než v západních zemích. Vysvětlení může být právě v konzumaci sójových 

výrobků. Proběhla řada studií, které nepřinesly jednoznačný pohled (70) a potvrzují současný 

nejednotný názor na vliv izoflavonoidů na riziko vzniku rakoviny.
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Resveratrol

Studie s resveratrolem ukázaly některé pozitivní účinky na rakovinu prostaty (86). Pro 

případné využití tohoto poznatku bude ale potřeba více klinických studií.

Silymarin

Silymarin se ukázal jako pozitivní při léčbě onemocnění jater. Cytostatika často poškozují 

játra, společné podání může mít tedy pozitivní efekt. Dále se zkoumal účinek silybininu v působení 

na rakovinu prostaty. Podání silybininu snížilo hladiny PSA. Tím, že působil pouze na rakovinné 

buňky, nezpůsoboval závažné nežádoucí účinky. (88)

Karotenoidy

Lykopen pozitivně účinkoval na rakovinu prostaty. Podávání 30 mg lykopenu, snížilo 

velikost nádoru i hladiny PSA. (99) Působil i u pacientů s benigní hyperplazii prostaty. Pacienti, 

kteří konzumovali 15 mg lykopenu denně, měli nižší hladiny PSA a zlepšily se jim i příznaky BHP 

ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo. (99) Během studií nebyly nalezeny nežádoucí 

účinky konzumace lykopenu.

Účinek β – karotenu se projevil především při rakovině plic. Byl prokázán snížený výskyt 

rakoviny plic u osob se zvýšeným příjmem  β – karotenu. (101) Toto bylo zjištěno nezávisle na 

kouření. Naproti tomu existuje studie, která přinesla rozdílné výsledky. (101) Došlo ke zvýšení 

výskytu rakoviny plic u kuřáků. Na základě těchto zjištění je vhodné, aby se osoby se zvýšeným 

rizikem rakoviny plic v důsledku kouření vyvarovaly doplňkům s β – karotenem.

Česnek

Antikarcinogenní účinek česneku byl hodnocen u rakoviny žaludku a střev. Proběhlo několik 

studií v Číně, USA, Švýcarsku, Itálii a všechny tento účinek potvrdily. (103) Dále byl hodnocen 

jeho vliv u rakoviny prostaty, kdy podání 10 g česneku denně výrazně snížilo riziko rakoviny 

prostaty. (103)

Kurkumin

Účinky kurkuminu se projevily především u rakoviny trávicího traktu, obzvláště u rakoviny 

tlustého střeva. Zjistilo se také, že dávky 8000 mg denně byly bezpečné. (110)

Existují studie, podle kterých více než 80 % pacientů zároveň používá alternativní medicínu 

a chemoterapii. (130) Ukázalo se také, že 77 % ze 453 pacientů s rakovinou používá přírodní látky 
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a vitamíny společně s konvenční léčbou, jako je chemoterapie, radiace a chirurgie. (130) V Číně 

53,9 % ze 786 pacientů užívá čínskou přírodní medicínu. (130)

Tyto výsledky potvrzují, že opravdu mnoho onkologických pacientů užívá přírodní medicínu 

spolu s cytostatiky.

Vzhledem k této skutečnosti, dochází k interakcím mezi přírodními látkami a cytostatiky. 

Interakce jsou předmětem zkoumání a jejich poznání je velmi důležité. Na jednu stranu sami 

pacienti vyhledávají nejrůznější možnosti léčby a kombinují různé způsoby medicíny, na druhou 

stranu je i snahou lékařů, tyto kombinace vyhledávat a zkoumat. Konvenční léčba má totiž i řadu 

nevýhod, na cytostatika vzniká rezistence, mají nežádoucí účinky proto, že ovlivňují i zdravé 

buňky, jsou finančně nákladná. Kombinacemi cytostatik a přírodních látek by mohly být některé 

nevýhody cytostatik sníženy. Řada těchto kombinací se zkoumá, informací je ale málo. Především 

se jedná o studie na buněčných úrovních (64, 114, 115, 116, 120, 128) nebo zvířecích modelech (64, 

114, 115, 116, 117, 120, 128, 129). Výsledků doložených epidemiologickými studiemi je málo (119, 

122). Některé preklinické studie ukázaly, že existují přírodní látky, které zvyšují citlivost 

rakovinových buněk k cytostatikům (64, 115, 117, 119, 120, 122), zlepšují způsoby podání (121, 

127, 129) a snižují toxicitu cytostatik (64, 124, 125). Na druhé straně je i řada rostlin a potravin, 

které způsobují negativní ovlivnění cytostatik (65, 112, 126). Zejména ovlivňují jejich 

metabolismus. Proto by pacienti měli vždy informovat lékaře o látkách, které užívají, ale především 

by se měla zintenzivnit práce farmaceutů při výdeji, resp. prodeji přípravků směřovaných na 

pacienty s nádorovým onemocněním
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4. ZÁVĚR
V rigorózní práci je podán přehled o přírodních látkách, které se používají v léčbě rakoviny. 

Jedná se o 4 skupiny cytostatik: Vinka alkaloidy, taxany, podofylotoxin a kamptotecin. Zástupci 

skupin se v léčbě rakoviny používají a jsou součástí standardní léčby v onkologii.

Vedle těchto cytostatik existuje i celá řada přírodních sloučenin, u kterých byl prokázán 

protinádorový účinek, a používají se především v prevenci nádorových onemocnění. Jsou to 

katechiny ze zeleného čaje, izoflavonoidy, resveratrol, silymarin, karotenoidy, allicin z česneku a 

kurkumin.  S těmito sloučeninami probíhají studie na buněčných úrovních, zvířecích modelech, ale i 

klinická hodnocení, kde byly látky testovány na zdravých i nemocných dobrovolnících. Byly 

odhaleny mechanismy působení proti nádorovým buňkám. Epidemiologické studie přinášely 

rozdílné výsledky, protože zkoumání bylo ovlivněno mnoha různými faktory. I přesto se ukázalo, že 

užívání těchto látek je významné, a že se nevyskytly závažné nežádoucí účinky během pozorování.

Dále byly sledovány nové poznatky o kombinace cytostatik a přírodních látek. Údaje jsou 

hlavně z experimentálních testů in vivo a in vitro. V tomto případě je ještě potřeba mnoho dalších 

studií, které by podpořily jejich vzájemné použití.

Přírodní látky jsou významným zdrojem aktivních látek a jsou považovány za jeden z 

nejlepších objevů moderní medicíny, i když jejich použití v onkologické medicíně potřebuje ještě 

mnoho sledování.
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Název rigorózní práce: Přírodní látky a jejich úloha v prevenci a léčbě rakoviny

Rigorózní práce je zaměřena na přírodní látky, které se používají v terapii nebo v prevenci 

nádorových onemocnění.

Nádorová onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí na celém světě, řadí se na 

druhé místo, po kardiovaskulárních chorobách. K léčbě rakoviny se používají základní 

mechanismy: chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Většinou se jedná o kombinaci těchto způsobů 

léčby.

Chemoterapie je léčba pomocí cytostatik. Existují přírodní cytostatika, která se dělí do 4 

skupin: Vinca alkaloidy, Taxany, deriváty Podofylotoxinu, Kamptotecinu. Mezi zástupce těchto 

skupin patří: vinkristin, vinblastin, vinorelbin, vinflunin, paclitaxel, docetaxel, etoposid, teniposid, 

topotekan a irinotekan. Tyto látky se již v léčbě používají a v České republice je registrovaná celá 

řada přípravků s těmito látkami. Vedle přírodních cytostatik se syntetizují další sloučeniny, které 

přináší větší terapeutické použití, menší toxocitu a nižší rezistenci. Tyto látky prochází klinickými 

studiemi.

V další části jsou popsány látky, které se používají především k prevenci nádorových 

onemocnění. Lidé, kteří onemocní rakovinou, jsou ochotni přistupovat i k dalším možnostem 

terapie a prevence. Zvyšuje se tedy zájem o další přírodní látky, u kterých je anti karcinogenní 

účinek prokázán na buněčných úrovních, zvířecích modelech, ale i v epidemiologických studiích. 

Jedná se např o epigallokatechin - 3 – gallát ze zeleného čaje, flavonoidy, isoflavonoidy, resveratrol, 

karotenoidy (lykopen, beta karoten), kurkumin a česnek.

Vzhledem k tomu, že pacienti s rakovinou často užívají jak přírodní látky, tak i konvenční 

léky, dochází k vzájemným interakcím. Ty mohou být buď farmakodynamické nebo 

farmakokinetické, pozitivní nebo negativní. Lékař by měl být vždy informován o příjmu 

jednotlivých přírodních látek.

Přírodní sloučeniny mají už dlouhou historii v prevenci a léčbě různých onemocněních, 

včetně rakoviny. Jejich objev a používání je určitě velkým přínosem jak pro pacienty, tak pro lékaře.
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A rigorous thesis is focused on natural substances used in the therapy or prevention of 

cancer.

Cancer is one of the most common causes of death worldwide, it is placed on the second 

place, followed by cardiovascular diseases. Basically, three main mechanisms are used in the 

treatment of cancer: surgery, radiotherapy and chemotherapy. Mostly the combination of these tree 

is applied.

Chemotherapy is the treatment using cytostatics. There are natural cytostatics which can be 

devided into four groups: Vinca alkaloids, Taxanes, Podofylotoxin derivatives, camptothecin. 

Vincristine, vinblastine, vinorelbine, vinflunine, paclitaxel, docetaxel, etoposide, teniposide, 

topotecan and irinotecan are considered as the main representatives of these four groups. These 

substances have been already used to treat cancer and there are many products consisting of them 

registered in the Czech Republic. In addition to natural cytotoxics, other compounds are 

synthesized. These compounds enable wider therapeutic usage, smaller toxicity and reduced 

resistance. These substances are being studied further.

In the next part of the thesis, the substances which are used especially for the prevention of 

cancer are described. People who suffer from cancer are willing to try new forms of  therapy and 

prevention. The interest in other natural substances with an anti-carcinogenic effect, which has been 

proved at the cellular level, animal models and in epidemiological studies, have rapidly increased.  

A epigallocatechin - 3 - gallate from green tea, flavonoids, isoflavones, resveratrol, carotenoids 

(lycopene, beta carotene), curcumin and garlic can be mentioned as examples.

Patients with cancer usually take natural products as well as conventional medicine, which 

causes mutual interections.  These interactions can be either pharmacodynamic or pharmacokinetic, 

positive or negative. A doctor should always be informed of what natural substances are being 

taken.

Natural substances have a long history of prevention and treatment of different diseases, 

cancer included. Their discovery and usage is definitely of benefit to patients as well as doctors.
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