menoflavon extrakt z ãerveného jetele
1. NÁZEV P¤ÍPRAVKU
menoflavon 40 mg
2. SLOÎENÍ P¤ÍPRAVKU
Standardizovan˘ extrakt z ãerveného jetele (Trifolium
pratense), odpovídající obsahu 40 mg isoflavonÛ
(genistein, daidzein, biochanin A, formononetin)
v jedné tobolce.
3. LÉKOVÁ FORMA
Tobolky rostlinného pÛvodu, zelené barvy vyrobené
z pﬁírodní celulózy. Balení 30 a 60 tobolek.
3.1 Indikaãní skupina
Fytofarmakum, gynekologikum.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Indikace
menoflavon je pﬁírodní, nehormonální, estrogenÛm
podobn˘ doplnûk stravy (urãen˘ v‰em Ïenám
v peri- a postmenopauze aÏ do vysokého vûku) pro
zmírnûní pﬁíznakÛ klimakterického syndromu: návaly
horka, bu‰ení srdce, únava, poruchy spánku, deprese, nervozita a emoãní labilita, vysychající pokoÏka
a sliznice.
menoflavon je urãen v‰em Ïenám, které procházejí menopauzou, aÈ uÏ jde o menopauzu pﬁirozenou ãi menopauzu indukovanou (v dÛsledku ovarektomie);
mimo jiné i Ïenám s kardiovaskulárními chorobami,
hypertenzí, hlubokou Ïilní trombózou nebo varikositou
(kﬁeãové Ïíly), v‰ude tam, kde nelze podávat hormonální substituãní léãbu (napﬁ. po komplexní onkologické
léãbû nádoru prsu nebo dûlohy) nebo v pﬁípadech,
kdy Ïeny HRT z jakéhokoliv dÛvodu odmítají.
menoflavon je zvlá‰È vhodn˘ pro Ïeny po 45. roce
vûku.

4.2 Dávkování a zpÛsob pouÏívání
menoflavon se uÏívá perorálnû, 1 tobolka dennû
bûhem jídla, zapít tekutinou.
Vlivem provûﬁené, optimální koncentrace isoflavonÛ
a jejich vysoké biologické dostupnosti je menoflavon
ve své kategorii pﬁípravkem s nejrychlej‰ím nástupem
terapeutick˘ch úãinkÛ (jiÏ po 10-20 dnech) a rychle
tak zbavuje klimakterick˘ch potíÏí. Navíc jiÏ od poãátku uÏívání vût‰inou postaãuje pouze 1 tobolka dennû,
ãímÏ je zlep‰ena compliance pacientek.
4.3 Úãinnost
Pﬁípravek menoflavon obsahuje extrakt z ãerveného
jetele (Trifolium pratense) – patentovan˘ pod názvem
RCE 40. Tento extrakt obsahuje kromû genisteinu
a daidzeinu je‰tû dal‰í isoflavony (biochanin A
a formononetin).
Isoflavony jsou strukturálnû podobné Ïenskému pohlavnímu hormonu estrogenu. Selektivnû se váÏou na
estrogenní receptory (ER) a tam rozvíjejí estrogenní
(beta-ER) i antiestrogenní úãinky (alfa-ER).

®

Zmûny v profilech lipidÛ pﬁi uÏívání isoflavonÛ

Pﬁípravky ze sóji fungují taktéÏ estrogenním úãinkem,
jejich izoflavony jsou v‰ak vázány na proteiny a experimentálnû tak vykazují men‰í úãinnost neÏ isoflavony
z ãerveného jetele.
Vzhledem k v˘jímeãnému sloÏení isoflavonÛ v extraktu
je menoflavon zkou‰en nûkter˘mi lékaﬁi i na úpravu
nepravidelného menstruaãního cyklu, dÛslednû v‰ak
u Ïen po 40. roce vûku!
4.5 Kontraindikace
Nejsou známy.
Obecnû platí pravidlo, Ïe pﬁírodní pﬁípravky (doplÀky
stravy) by se mûly uÏívat s jídlem, oddûlenû od ostatních lékÛ (doporuãená pﬁestávka mezi uÏíváním
pﬁírodních pﬁípravkÛ a lékÛ jsou 2 hodiny).

Úãinek rÛzn˘ch isoflavonÛ v RCE 40 na alfa- a beta-ER

Vykazují tak selektivní úãinky na cévní systém a kosti
pﬁi souãasném kanceroprotektivním úãinku na prsa a
dûlohu – SERM.
Dle mûﬁení provádûn˘ch na modelu beta-ER VídeÀskou univerzitou, odpovídá transaktivace 1 g extraktu
z ãerveného jetele úãinku 85 µg 17 beta-Estradiolu,
coÏ je asi 20x více neÏ u sóji.

SníÏení klimakterick˘ch potíÏí u Ïen, které uÏívaly RCE 40

4.4 Vedlej‰í úãinky
Isoflavony extraktu z ãerveného jetele v pﬁípravku
menoflavon fungují estrogenním úãinkem, ovlivÀují tedy pozitivnû nejen symptomatické potíÏe spojené
s klimakterick˘m syndromem, ale navíc mohou pﬁispívat k prevenci osteoporózy, mohou upravovat zv˘‰ené
hladiny cholesterolu a taktéÏ pﬁíznivû ovlivÀovat
vysychání kÛÏe a sliznic. Mohou také omezit zv˘‰ené
vypadávání vlasÛ a lomivost nehtÛ.

Takto je vysvûtlován rychl˘ nástup úãinku pﬁípravku
menoflavon a jeho vysoká úãinnost oproti jin˘m pﬁírodním pﬁípravkÛm.
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4.8 Dlouhodobé uÏívání
menoflavon je vhodn˘ a bezpeãn˘ i k dlouhodobému
uÏívání (i po dobu nûkolika let). Stabilní úãinky se
dostavují hlavnû pﬁi pravidelném uÏívání. Po roce je
moÏné dávku sníÏit na jednu tobolku menoflavonu
kaÏd˘ druh˘ den.
5. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
5.1. Seznam v‰ech pomocn˘ch látek
Standardizovan˘ extrakt z ãerveného jetele (Trifolium
pratense), odpovídající obsahu 40 mg isoflavonÛ
(genistein, daidzein, biochanin A, formononetin),
celulóza, laktóza, oxid titaniãit˘, chlorofyl.
Celková hmotnost 1 tobolky je 565 mg.
5.2 V˘robce
menoflavon je vyrábûn firmou melbrosin International
VídeÀ, Rakousko.
âervenému jeteli se daﬁí zejména v ãistém alpském
prostﬁedí, kde je pro menoflavon pûstována jeho
speciální odrÛda. ·etrn˘m zpracováním kvalitní drogy
je pak zaruãena standardní kvalita extraktu. Spolu
s pomocn˘mi látkami je extrakt plnûn do tobolek
z ãistû rostlinného materiálu. menoflavon je 100%
pﬁírodní doplnûk stravy, pﬁispívající k pohodû
a zkvalitnûní Ïivota Ïeny.
6. REGISTRACE
Pﬁípravek menoflavon je doporuãen Státním zdravotním
ústavem a schválen Ministerstvem zdravotnictví âR.
7. DATUM POSLEDNÍ REVIZE
Bﬁezen 2003

4.6 Tûhotenství a kojení
menoflavon by nemûly uÏívat tûhotné Ïeny, ani Ïeny
kojící.
4.7. NeÏádoucí úãinky
V klinick˘ch studiích byl menoflavon hodnocen pﬁibliÏnû u 200 Ïen. V souãasné dobû jej, jen v Evropû,
uÏívá více neÏ 50.000 Ïen.
NeÏádoucí úãinky pﬁípravku menoflavon nejsou
známy. Na zaãátku uÏívání menoflavonu se mohou
zcela vyjímeãnû objevit zv˘‰ené bolesti hlavy. Toto je
dÛkazem vysokého úãinku menoflavonu. V takovém
pﬁípadû se doporuãuje pﬁechodnû sníÏit dávkování
a brát jednu tobolku menoflavonu kaÏd˘ druh˘ den.

odborná informace pro lékaﬁe

