
Extrakt z ãerveného jetele - nové klinické objevy 

Hledání alternativ konvenãní hormonální substituãní
léãby klimakterick˘ch potíÏí nadále pokraãuje. 
V souãasnosti se vûnuje vût‰í pozornost  ãervenému
jeteli, dfiíve podceÀované luãní rostlinû. 
V˘zkumn˘ t˘m v ãele s profesorem J. C. Huberem ny-
ní poskytl zajímavé údaje z klinické studie úãinnosti
extraktu z ãerveného jetele (RCE 40 - extrakt se
40mg isoflavonu). Pfii experimentální studii na uni-
verzitní klinice ve Vídni (AKH), kdy ani subjekty ani
experimentátofii neznali sloÏení testu1, pacientky po
menopauze pociÈovaly znaãné úlevy od potíÏí ve
srovnání s tûmi Ïenami, které dostávaly placebo. Pa-
cientky dostávaly buì 40mg isoflavonÛ z RCE 40
nebo placebo; jejich klimakterické potíÏe byly hod-
noceny pfied a po tfiímûsíãním období léãby. U pa-
cientek, které uÏívaly extrakt z ãerveného jetele, by-
ly klimakterické potíÏe znaãnû men‰í a zároveÀ do-
‰lo ke zlep‰ení kvality Ïivota pacientky (diagram 1).

Diagram 1: SníÏení klimakterick˘ch potíÏí pfii uÏívání RCE 40
ve srovnání s placebem

Bûhem studie mûly Ïeny popsat také svÛj celkov˘
zdravotní stav.  84% Ïen uvedlo, Ïe cítily jasné zlep-
‰ení celkového pocitu zdraví kvÛli sníÏení klimakte-
rick˘ch potíÏí, pouze 14% Ïen nezaznamenalo Ïád-
nou zmûnu tûchto pfiíznakÛ (diagram 2). 
86% pacientek, které dfiíve uÏívaly HRT, bylo spoko-
jeno s novou léãbou RCE 40 (diagram 3); pacientek,
které nikdy nebyly léãeny hormonálnû a které byly 
s léãbou spokojeny, bylo 79% (diagram 4).

...84% Ïen, které uÏívaly 40mg isoflavonÛ, pociÈo-
valo znaãné sníÏení klimakterick˘ch potíÏí... 

Diagram 2: SníÏení klimakterick˘ch potíÏí mezi Ïenami, které uÏí-

valy RCE 40

Diagram 3: Spokojenost pacientek, které uÏívaly RCE 40 jako ná-
hradu za HRT

Diagram 4: Spokojenost pacientek uÏívajících RCE 40 bez jaké-
koli pfiedcházející léãby

Shrnutí v˘sledkÛ klinické studie pfiírodního 
extraktu ãerveného jetele pfii léãbû klimakterick˘ch potíÏí.

F. Stonek, M. Sator, D. Gruber, M. Metka, J. C. Huber: 
Univerzitní klinika ve Vídni (AKH)
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Ponûkud vy‰‰í stupeÀ pfiíznivého pfiijetí léãby RCE 40
u tzv. HRT pacientek ve srovnání s pacientkami, kte-
ré byly léãeny RCE 40 poprvé, je zfiejm˘. Na stup-
nici od 1 (velmi dobré) do 5 (velmi ‰patné) tzv. HRT
pacientky ohodnotily RCE 40 stupnûm 1,9, kdeÏto
pacientky, které byly léãeny RCE 40 poprvé, ohod-
notily stupnûm 2,6 (diagram 5).

Diagram 5: Hodnocení RCE 40 v‰emi pacientkami (1=velmi dob-
ré, 2=dobré, 3=pfiimûfiené, 4=‰patné, 5=velmi ‰patné)

Na otázku, zda by pacientky uÏívající RCE 40 do-
poruãily tuto léãbu, 80% respondentek odpovûdûlo
ano (diagram 6). RCE 40 (extrakt z ãerveného jete-
le) je jak in vivo, tak in vitro úãinnûj‰í neÏ v˘robky
na bázi sóji, protoÏe je bohat‰í na isoflavony. 
RCE 40 obsahuje ‰irokou ‰kálu úãinn˘ch fytoestro-
genÛ s vynikajícím stupnûm biologické dostupnosti.

Diagram 6: 80% dotazovan˘ch pacientek uvedlo, Ïe by extrakt 
z ãerveného jetele doporuãily.

Jak fungují isoflavony?

Trpí-li pacientka menopauzálními potíÏemi (návaly
horka, pocení atd.) nebo jsou v pozadí následné
postmenopauzální nemoci, jako je osteoporóza ne-
bo kardiovaskulární onemocnûní, lze doporuãit 
RCE 40 (extrakt z ãerveného jetele) jako rozumnou
pfiírodní alternativu k tradiãní léãbû HRT. Isoflavony
vykazují selektivní úãinky2 na cévní systém a kosti pfii
souãasném kanceroprotektivním úãinku na prsa 
a dûlohu. 

Isoflavony jsou strukturálnû podobné Ïenskému po-
hlavnímu hormonu estrogenu4. Selektivnû se váÏou
na estrogenové receptory (ER)5 a tam rozvíjejí jak est-
rogenní, tak antiestrogenní úãinky6. Distribuce alfa-
ER a beta-ER se v Ïenském organismu li‰í podle tká-
ní. Alfa-ER se nacházejí pfieváÏnû v prsní a dûloÏní
tkáni, kdeÏto beta-ER se vyskytují hlavnû v kardio-
vaskulárním systému a kostech (diagram 7).

Diagram 7: Úãinek rÛzn˘ch isoflavonÛ v RCE 40 na alfa- a beta-ER

Fytoestrogeny speciálního extraktu ãerveného jetele
(RCE 40) mají sklon vázat se selektivnû 25 krát více
k beta-ER neÏ k alfa-ER, proto se také oznaãují jako
pfiírodní modulátory selektivního estrogenního re-
ceptoru SERM (diagram 8).

...selektivní úãinek na beta receptory estrogenu 
(ß-ER) v tkáních jako jsou cévy a kosti...
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Diagram 8: Selektivní úãinek genisteinu na receptory estrogenu
(alfa- a beta-ER)

Zajímav˘mi se v této souvislosti jeví epidemiologic-
ké údaje z Asie, které ukazují, Ïe v˘skyt rÛzn˘ch fo-
rem rakoviny stejnû tak jako menopauzálních 
a postmenopauzálních symptomÛ je men‰í pfii stra-
vû bohaté na fytoestrogeny neÏ pfii stravû západní-
ho typu3 (diagram 9).
To by mohlo mít pfiíãinnou souvislost s tím, Ïe iso-
flavony inhibují tyrozinkinázy a DNA-topoisomerá-
zy a tak rozvíjejí kanceroprotektivní vlastnosti. Dále
dochází k antioxidaãním úãinkÛm a tím k prodlou-
Ïené apoptóze a téÏ k indukci kataláz a superoxid-
dismutáz jako lapaãÛ radikálÛ.
Tyto údaje podtrhují jiÏ poznané antikancerogenní
vlastnosti isoflavonÛ.

Diagram 9: V˘skyt stupnû rakoviny v zemích se stravou bohatou
na fytoestrogeny (Japonsko) a chudou na fytoestrogeny (USA)

Pfii uÏívání isoflavonÛ se také zfietelnû zlep‰uje pro-
fil lipidÛ. Hladina LDL cholesterolu klesá o 30 aÏ
40%. Hladina HDL cholesterolu se zvy‰uje asi 

o 15%9 (diagram 10). Lipidy, zvlá‰tû pak LDL cho-
lesterol, jsou znám˘mi pÛvodci aterosklerózy, proto
dlouhodobé uÏívání isoflavonÛ mÛÏe mít antiatero-
sklerotické úãinky. Isoflavony by proto mohly b˘t uÏí-
vány k prevenci aterosklerózy, srdeãního infarktu ãi
hypertenze.

Diagram 10: Zmûny v profilech lipidÛ pfii uÏívání isoflavonÛ

...pfii selektivním sníÏení lipidÛ v séru, zvlá‰tû LDL
cholesterolu, se dosáhne dlouhodobého antiatero-
sklerotického úãinku ...

Kde jsou obsaÏeny isoflavony?

Isoflavony se nacházejí v sóje, ãoãce nebo lnu, ale
také v ãerveném jeteli, av‰ak v  rÛzn˘ch koncentra-
cích a s promûnliv˘m úãinkem. Pokud srovnáme
sklon isoflavonÛ obsaÏen˘ch ve v˘‰e uveden˘ch pro-
duktech vázat se na estrogenní receptory, ukazuje
se, Ïe ty z ãerveného jetele jsou 50 krát úãinnûj‰í neÏ
srovnatelné mnoÏství v sóji.

...isoflavony z RCE 40 mají 50 krát vy‰‰í afinitu 
k estrogenním receptorÛm neÏ podobné pfiípravky
ze sóji...

V ãerveném jeteli se vyskytují hlavnû 4 rÛzné isofla-
vony (genistein, daidzein, biochanin A, formonone-
tin). Biochanin A a formononetin pfiedstavují methy-
lované pfiedstupnû, které jsou metabolizovány na ge-
nistein a daidzein. âerven˘ jetel tak obsahuje ‰iro-
ké spektrum aktivních isoflavonÛ. Nedávné v˘zkumy
s extrakty z ãerveného jetele ukázaly, Ïe jejich akti-
vita k beta-receptoru je mnohem vy‰‰í neÏ k alfa-re-
ceptoru. Navíc souhrn tûchto specifick˘ch aktivit jed-
notliv˘ch isoflavonÛ je niÏ‰í neÏ aktivita celkového
extraktu. Toto pozorování podporuje hypotézu, Ïe se
na úãinku podílejí dal‰í, dosud neidentifikované ob-
sahové látky10.

...RCE 40 obsahuje ‰iroké spektrum isoflavonÛ pro
tûlo Ïeny dobfie dostupn˘ch...
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RCE 40 - extrakt z ãerveného jetele pfiipraven˘ spe-
ciálnû vyvinutou extrakãní metodou obsahuje nejen
vy‰‰í koncentraci isoflavonÛ neÏ sója, ale i biologic-
ká dostupnost je znaãnû vy‰‰í. Isoflavony v sóji jsou
vázány na proteiny a tuky a musí b˘t nejprve hyd-
rolyzovány ve stfievû. Speciální v˘bûr druhÛ ãerve-
ného jetele a vylep‰ené extrakãní metody mohou dá-
le zv˘‰it biologickou dostupnost isoflavonÛ.

Shrnutí

• extrakt z ãerveného jetele (RCE 40) se získává 
z pfiírodních, geneticky nezmûnûn˘ch rostlin

• RCE 40 obsahuje 4 dÛleÏité isoflavony - geniste-
in, daidzein, biochanin A a formononetin

• RCE 40 vykazuje signifikantnû vy‰‰í afinitu k est-
rogenním beta-receptorÛm neÏ k alfa-receptorÛm,
RCE 40 je proto oznaãován pfiírodním SERM

• zdá se, Ïe isoflavony v RCE 40 mají pozitivní úãi-
nek na hustotu kostí, zlep‰ují profil lipidÛ a sniÏu-
jí tak riziko kardiovaskulárních chorob

• jeví se, Ïe isoflavony v RCE 40 mají kanceropro-
tektivní vlastnosti

• více neÏ 80% pacientek bylo s RCE 40 spokojeno
a doporuãily by jej ostatním

• vlivem uÏívání RCE 40 se znaãnû sniÏují klimakte-
rické potíÏe, jako jsou návaly horka, zv˘‰ená po-
tivost atd. 

• RCE 40 jasnû sniÏuje pfiíznaky jak u dfiívûj‰ích
HRT pacientek tak u pacientek, které neprodûlaly
Ïádnou pfiedcházející léãbu
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Reakce na Va‰e podnûty:

Na‰e redakce se setkala s celou fiadou dotazÛ odborníkÛ z âeské republiky na téma isoflavony z âerveného jetele
(menoflavon) a mastopatie, popfiípadû obecnû karcinomy prsních a dûloÏních tkání. Za ãtenáfie ãasopisu Klimakterická

medicína jsme si tedy vyÏádali stanovisko v˘robce pfiípravku menoflavon - firmy melbrosin international ve Vídni.

menoflavon a mastopatie – pfieklad odpovûdi

Extrakt z âerveného jetele, kter˘ je pouÏit pro v˘robu pfiípravku menoflavon obsahuje rÛzné isoflavony (genistein, daid-
zein, biochanin A a formononentin). Tyto „fytoestrogeny“ mají úãinky podobné klasické hormonální substituci, nicménû
bez neÏádoucích vedlej‰ích úãinkÛ. Afinita isoflavonÛ k beta-estrogenním receptorÛm je mnohokráte vy‰‰í neÏ k alfa-est-

rogenním receptorÛm (odpovídá to selektivním modulátorÛm estrogenního receptoru – SERM). Oproti konvenãní hor-
monální substituãní terapii nevykazují preparáty obsahující fytoestrogeny Ïádné úãinky, kter˘ by podporovaly ãi snad akti-

vovaly rÛst tkání prsu a dûlohy. Nevstupují proto ani do prÛbûhu nemoci existující endometriózy ãi mastopatie. 
Hypoteticky mÛÏeme snad i hovofiit o ochranném úãinku, protoÏe jsou pfiíznaky pro to, Ïe isoflavony mají na alfa-estro-

genní receptory lehce blokující úãinek, to znamená, Ïe se sniÏuje vliv tûlu vlastních estrogenÛ na citlivá místa, jako je
tkáÀ dûloÏní sliznice (rovnûÏ endometrióza) nebo tkáÀ prsní Ïlázy.

Na otázku, zda by mûlo dojít k ‰ir‰ímu nasazení menoflavonu pfii léãbû mastopatie je‰tû odpovûì oãekáváme, je k to-
mu nutné mít v˘sledky a dal‰í klinické zku‰enosti.

Podepsán Dr. Markus Lipovac

PfieloÏil Radek Va‰íãek pod odbornou garancí Doc. MUDr. Josefa Donáta, DrSc.
(Originál prohlá‰ení je k nahlédnutí v redakci.)


