Isoflavony - perspektivy léãby a prevence
MoÏnosti terapie menopauzálních symptomÛ estrogenního deficitu se stále roz‰iﬁují s tím, jak pﬁib˘vají rÛzné aplikaãní formy i nízkodávkové reÏimy
HRT. Klimakterická medicína v této léãbû pouÏívá nejen klasickou hormonální substituci, ale novûji i alternativní metody. MoÏnosti nehormonální léãby
vítá i urãité procento Ïen, které se s aplikací hormonÛ neztotoÏÀují, stejnû
jako ty pacientky, pro které z rÛzn˘ch dÛvodÛ pﬁedstavují hormony kontraindikaci.
V alternaci k hormonÛm v souãasnosti vyhrávají isoflavony, které se jeví
jako klinicky nejúãinnûj‰í. Postupnû jsou odhalovány jejich dal‰í pﬁíznivé úãinky, které lze shrnout do termínu "well-being". Isoflavony byly vÏdy souãástí
lidské potravy, av‰ak jejich hladina v krevní plasmû mohla b˘t detekována
aÏ v roce 1980. Pﬁed tímto datem vyvolávaly isoflavony a jejich aktivní
metabolity jen okrajovou vûdeckou a medicínskou pozornost.
Pﬁíznivou roli isoflavonÛ v léãbû klimakterického vegetativního syndromu
odhalila aÏ pozorování, Ïe incidence menopauzálních symptomÛ, kardiovaskulárních chorob, hormonálnû dependentních nádorÛ a osteoporózy je
signifikantnû niÏ‰í u asijsk˘ch Ïen neÏ u Ïen se "západním stylem Ïivota".
Dieta asijsk˘ch Ïen obsahuje vy‰‰í koncentraci isoflavonÛ, které jsou spojovány se zdravotními benefity. âtyﬁi hlavní isoflavony: biochanin A, formononetin, genistein a daidzein, obsaÏené v extraktu z ãerveného jetele mají
v˘znamnou estrogenní aktivitu i dal‰í nehormonální kladné biologické úãinky.
Zatímco sója obsahuje jen dva isoflavony, ãerven˘ jetel má v‰echny ãtyﬁi.
Fytoestrogeny, získávané z rÛzn˘ch potravních zdrojÛ, mají estrogenní
a antiestrogenní efekt na metabolismus v závislosti na mnoh˘ch faktorech,
zahrnujících jejich koncentraci v potravû, hladinu endogenních estrogenÛ
a individuální charakteristiku jako je pohlaví a hormonální stav menopauzy.
Fytoestrogeny jsou chemicky rozli‰eny na fenolové (v‰echna zelenina, ovoce, cereálie), které pﬁedstavují hlavní typ fytoestrogenÛ v lidské potravû,
steroidní (estradiol a estron jsou pﬁítomny ve velkém poãtu rostlin ve velmi
nízké koncentraci - jablka, datle, granátová jablka), saponinové (jsou nacházeny v mnoha rostlinách ve velmi nízk˘ch koncentracích) a terpenoidové
(obsahují je nûkteré rostliny, které v‰ak nejsou souãástí lidské stravy).
Fenolové fytoestrogeny mají chemickou strukturu podobnou steroidním
estrogenÛm. To jim umoÏÀuje pﬁímou interakci s humánními estrogenov˘mi
receptory (ER), které jsou pﬁítomny ve v‰ech lidsk˘ch buÀkách. Nefenolové
fytoestrogeny pﬁispívají k celkovému estrogennímu efektu stravy, ale jejich
estrogenní síla je ve srovnání s fenolov˘mi fytoestrogeny velmi nízká. Fenolové fytoestrogeny jsou zástupcem ‰iroké rodiny flavonoidÛ. Má se za to,
Ïe flavonoidy pÛsobí jako pﬁírodní fungicidy, detergenty proti hmyzu, jako
regulátory rostlinn˘ch hormonÛ a UV protektory. V‰echny flavonoidy mají
jednoduchou fenolovou strukturu, podobnou jako estrogeny a kortikosteroidy. Chemické variace jejich struktury dûlí flavonoidy do sedmi skupin na isoflavony, kumestrany, flavony, flavonoly, flavanony, lignany a chalkony.
Ze v‰ech flavonoidÛ jsou nejvíce prostudovány isoflavony, kter˘ch bylo
identifikováno jiÏ více neÏ 1000. Av‰ak pouze u ãtyﬁ z nich byla zji‰tûna signifikantní biologická estrogenní aktivita. Jde o biochanin A, formononetin,
genistein a daidzein. Estrogenní aktivita isoflavonÛ je relativnû slabá, asi
tisíckrát men‰í neÏ u 17-beta estradiolu. Av‰ak plasmatická hladina aktivních
metabolitÛ isoflavonÛ mÛÏe b˘t i tisíckrát vy‰‰í neÏ postmenopauzální
hladina endogenních estrogenÛ.
Pﬁed menopauzou, kdy je hladina endogenního estrogenu vysoká, mohou
isoflavony uplatnit antiestrogenní aktivitu kompetitivní inhibicí, zabraÀující
navázání estrogenu na receptor. V prÛbûhu menopauzy a po ní mají isoflavony estrogenní efekt. Jejich dominantní aktivita se uplatÀuje na beta-ER
(mozek, kost a kardiovaskulární systém), zatímco aktivita na alfa-ER
(prs a dûloha) je velmi malá. Isoflavony nemají androgenní aktivitu a neváÏí
se na androgenní receptory.
Tabulka ã.1

17 beta estradiol
-OH estron
5-androstendiol
4-OH-tamoxifen
raloxifen
genistein
daidzein

Relativní vazebná afinita
alfa-ER
100
2
1
257
69
4
0,1

beta-ER
100
0,2
7
232
16
87
0,5

Pﬁíjem isoflavonÛ v potravû dobﬁe koreluje s tíÏí klimakterick˘ch pﬁíznakÛ:
ãím mémû isoflavonÛ v potravû, tím jsou obtíÏe vût‰í (1,2):
Tabulka ã.2
Procento Ïen s klim. syndromem
85%
70-80%
57%
25%
18%
14%

stát
USA
Evropa
Malajsie
Japonsko
âína
Singapur

Je dobﬁe známo, Ïe dieta s nízk˘m obsahem tuku a vysok˘m podílem
karbohydrátÛ (cereálie, ovoce a zelenina) je spojena s niÏ‰ím rizikem
chronick˘ch chorob. Epidemiologické studie prokázaly, Ïe 40 mg isoflavonÛ
dennû je dostaãujících pro likvidaci menopauzálních symptomÛ a zároveÀ
je prospû‰né celkovému zdraví.
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Incidence karcinomu prsu v rÛzn˘ch populacích na 100.000 obyvatel:
Vysoká incidence
Stﬁední incidence
Nízká incidence

více jak 70
50-70
ménû jak 50

USA, ·v˘carsko, Nizozemí
Kanada, Austrálie, Anglie
Japonsko,âína,Hongkong

Hlavním zdrojem isoflavonÛ v Asii je sója. Pokusy o pití vût‰ího mnoÏství
sójového mléka v západní civilizaci ztroskotává díky vedlej‰ímu efektu - pﬁib˘vání hmotnosti. Západní civilizace má v‰ak dal‰í handicap: ãastá konzumace alkoholu "vym˘vá" pﬁíznivé úãinky isoflavonÛ. Zcela v˘jimeãn˘m zdrojem isoflavonÛ je ãerven˘ jetel. âerven˘ jetel je historicky stará rostlina, pouÏívaná jako léãivka v Evropû i v Orientû proti ekzému a psoriase, má i úãinky spasmolytické a diuretické. Obsahuje v‰echny klinicky úãinné isoflavony.
Ty jsou extrahovány z jeho lístkÛ, pﬁiãemÏ kvûty obsahují isoflavonÛ jen
velmi málo. âerven˘ jetel je pûstován za pﬁísn˘ch vegetaãních podmínek,
není geneticky modifikován. Má 10-20x vy‰‰í hladinu isoflavonÛ neÏ sója,
která je druh˘m nejbohat‰ím zdrojem. âerven˘ jetel je dále jednou z mála
rostlin, která obsahuje v extraktu v‰echny farmakologicky aktivní isoflavony.
Navíc, a to se dnes jeví jako jedna z hlavních v˘hod ãerveného jetele, je to
pro nás, Stﬁedoevropany, "tradiãní" rostlina a ná‰ organismus je mnohem
lépe pﬁipraven na její "zpracování", neÏ je tomu napﬁíklad u sóji. Isoflavony
jsou totiÏ v sóji vázány na bílkoviny, coÏ sniÏuje jejich vyuÏitelnost v na‰em
organismu a nev˘znamné není ani spoleãenské hledisko, tedy Ïe pﬁi trávení
sóji dochází u mnoha jedincÛ k meteorismu.
Zatímco biologické úãinky daidzeinu a genisteinu byly díky sóji jiÏ dobﬁe zdokumentovány, bylo novû objeveno, Ïe biochanin A a formononetin mají dal‰í
pﬁíznivé úãinky. Biochanin A propÛjãuje ochrann˘ efekt cévám a kardiovaskulárnímu systému celkovû cestou inhibice vaskulární remodelace. Spolu s genisteinem indukuje dilataci koronárních artérií (5). In vitro biochanin A inhibuje faktory pro rÛst karcinomu prostaty a prsu (6,7). Antikancerogenní aktivita
biochaninu A je spatﬁována v jeho v˘jimeãné schopnosti inhibovat aktivitu
aromatázy a 5-alfa reduktázy (8). Formononetin má signifikantnû zvy‰ovat
proliferaci osteoblastÛ a chrání buÀky pﬁed apoptózou (9). Právû ãerven˘ jetel
je tou rostlinou, která obsahuje v‰echny 4 v˘‰e zmínûné isoflavony.
Klinické úãinky isoflavonÛ z ãerveného jetele:

Graf ã.l Zmûny v ãetnosti návalÛ horka po terapii isoflavony po 12 t˘dnech
terapie
JestliÏe endogenní estrogeny mají kardioprotektivní efekt (kter˘ se ztrácí aÏ
v dobû estrogenního deficitu), nabízí se, Ïe i fytoestrogeny mají podobn˘ efekt (3).

Graf ã.5 Zmûna denzity prsu po léãbû isoflavony a placebem (vûk 56-65 let)
Máme-li na‰im pacientkám, které HRT odmítají ãi ji nemohou uÏívat, dát
skuteãnû odbornou radu, je tﬁeba je upozornit pﬁedev‰ím na v˘hody terapie
isoflavony z ãerveného jetele, protoÏe:
1. dobﬁe ovlivÀují vegetativní symptomy menopauzy a efekt se dostavuje
v závislosti na tíÏi problémÛ jiÏ po 3-4 t˘dnech
2. jejich podání není spojeno se zv˘‰en˘m rizikem karcinomu prsu (naopak
byla získána data o tom, Ïe populace s nízk˘m pﬁíjmem isoflavonÛ
v potravû má zv˘‰ené riziko. Mechanismus úãinku isoflavonÛ vãetnû
preference vazby na beta-ER podporuje jejich bezpeãnost)
3. nemají vedlej‰í úãinky - jejich bezpeãnostní profil je ekvivalentní placebu
4. hematologické a biochemické parametry se v prÛbûhu léãby proti startu
nemûní
5. jejich podání není sdruÏeno s nepravideln˘m krvácením postmenopauzálních Ïen
6. v prÛbûhu léãby nedochází ke zmûnám v˘‰ky endometria
7. nebyla zaznamenána zv˘‰ená hmotnost uÏivatelek
V souãasné dobû probíhají mezinárodní klinické studie k objasnûní zdravotních benefitÛ isoflavonÛ na funkci rÛzn˘ch tkání (kost, arterie, mozek, oko, prs
a dûloha). Randomizované, placebem kontrolované studie jsou ji‰tûny etick˘mi
komisemi a probíhají na univerzitních klinikách. Jednou z posledních je
experimentální studie: "Uberprüfung der Ostrogenaktivitat (am alfa- bzw. betaE-Rezeptor) mit Hilfe eines Zwei-Plasmid Hefetestsystems", kterou provedla
Universitat für Bodenkultur ve Vídni. Tato studie namûﬁila, Ïe transaktivace 1 g
extraktu z ãerveného jetele na beta-ER odpovídá úãinku 85 mikrogramÛ 17-beta
estradiolu, coÏ je asi 20x více neÏ u sóji. V budoucnu proto mÛÏeme oãekávat
dal‰í pﬁíznivé zprávy o tom, Ïe ãerven˘ jetel je siln˘m bojovníkem o "well-being". V âeské republice je ideální denní dávka 40 mg extraktu z ãerveného
jetele obsaÏena v jedné tobolce preparátu menoflavon. Z osobní zku‰enosti vím,
Ïe jedna tobolka dennû postaãuje k velmi dobré complianci a v tomto dávkování je téÏ menoflavon cenovû nejdostupnûj‰ím fungujícím preparátem.
MUDr. Marcela Burdová
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Graf ã.3 Závislost ãetnosti návalÛ horka na moãové exkreci isoflavonÛ

Graf ã.2 Vztah mezi pﬁíjmem isoflavonÛ a úmrtím na koronární nemoc
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