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Úvod
Ve své praxi se snažím aplikovat metody léč-

by klimakterických potíží používáním přírod-

ních preparátů na bázi izoflavonů. Dvakrát

jsem se zúčastnil významné mezinárodní

konference o menopauze a andropauze ve

Vídni. Podklady k tomuto článku jsem čer-

pal nejen ve své ordinaci, ale i ze zkušenos-

tí svých zahraničních kolegů. Vědecké pod-

klady pak z článků, které vyšly na přelomu

roku 2003 a 2004 v německy tištěných od-

borných časopisech GYNE a FRAUEN-

ARTZT (autoři C. Matthai, U.D. Rohr,

M. Metka, J.C. Huber, M. Imhof z Uni-

verzitní nemocnice Vídeň, oddělení gyne-

kologické endokrinologie a reprodukční

medicíny).

Fytoterapie fytoestrogeny vs HRT
I když klasická hormonální substituční tera-

pie (HRT) přináší mnoha ženám úlevu, mů-

že mít, jak víme, i jistá rizika. Navíc je

kontraindikována u žen po rakovině prsu,

dělohy či tromboembolických nemocech,

tedy asi u 10 % všech žen.

Po zveřejnění výsledků americké WHI–stu-

die a anglické Milion Women Study se ob-

jevily otázky, zda tzv. alternativní (přírodní)

metody nejsou v porovnání s HRT bezpeč-

nější a účinnější. Mnoho žen má obavu, že

užíváním hormonální terapie se u nich zvý-

ší riziko vzniku rakoviny prsu.

Některé rostliny jsou již odpradávna známy

jako látky využívané pro léčbu klimakte-

rických potíží. Zaměřme se na 3 typické zá-

stupce, kteří jsou v alternativní léčbě kli-

makterických potíží u nás nejpoužívanější:

ploštičník (Cimicifuga racemosa) [1–6],

izoflavony získávané ze sóji [7,8] a z čer-
veného jetele [9–11]. Všechny 3 z tzv. fy-

toestrogenů jsou prověřeny moderními me-

todami, které potvrzují celou řadu již

známých skutečností. Nejnovější zprávy

o pozitivních výsledcích fytoterapie je na-

víc staví do nového světla.

My gynekologové bychom o těchto skuteč-

nostech měli vědět, nejen proto, abychom

je mohli účinně používat, ale i proto, aby-

chom mohli kvalifikovaně odpovídat svým

pacientkám.

1. Izoflavony ze sóji a z červeného jetele
Izoflavony jsou, jak známo, molekuly po-

dobné estrogenům (obr. 1), které se vážou

na estrogenní receptory. V rostlinách účin-

kují jako antioxidanty [13], mj. ochraňují

samu rostlinu před agresivním slunečním

zářením. To potvrzuje i fakt, že rostliny ve

vysokých horách mají vyšší obsah izoflavo-
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Obr. 1. Porovnání chemické struktury 
izoflavonů a a 17ββ–estradiolu. Obr. 2. Schematické rozdělení αα- a ββ-estrogenních receptorů v ženském těle.
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nů [10]. Extrakt z červeného jetele obsahu-

je 4 izoflavonoidy (daidzein, genistein, for-

mononetin, biochanin A), zatímco soja,

tradiční součást asijské stravy, obsahuje

pouze daidzein a genistein, a proto jsou ně-

které její vlastnosti, jako třeba antioxidační

aktivita, v porovnání s červeným jetelem

nižší (obr. 3) [14].

Existence α–estrogenního receptoru (α–ER)

a β–estrogenního receptoru (β–ER) je zná-

ma (obr. 2). α–ER najdeme hlavně v prsní

a děložní tkáni [9,15], β–ER se nachází

hlavně v kostech, v cévách, v prostatě a vyš-

ších centrech CNS. Izoflavony, zejména

pak ty z červeného jetele, mají výrazně vyš-

ší afinitu k β–ER než k α–ER, plní kon-

struktivní ochranu buněk, aniž by vykazo-

valy schopnosti buněčné proliferace. Tím se

výrazně liší od „klasických“ estrogenů.

1.1 Návaly horka

Dlouhodobá konzumace sóji v asijských ze-

mích je spojena se sníženým výskytem ná-

valů horka (v Číně 17 % všech žen, v Evro-

pě až 80 % všech žen) [7]. U krátkodobých,

dvojitě zaslepených studií, prováděných

v západních zemích, nicméně sója nepotvr-

dila svůj vliv na snížení návalů horka

[8,20]. Například ze 149 pacientek s rakovi-

nou prsu zařazených do křížové studie, kte-

ré dostávaly sóju nebo placebo, pouze 33 %

preferovalo sóju, 37 % preferovalo placebo

a 31 % žádnou z nich.

K nalezení odpovědi, zda jsou izoflavony

z červeného jetele vhodné ke snižování ná-

valů horka, bylo provedeno několik studií.

Některé prokázaly efekt [26–30], některé

nikoliv [24]. V další studii bylo se stejným

přípravkem dosaženo 75% snížení návalů

horka (30 žen, 40 mg izoflavonů denně po

dobu 16 týdnů).

Výsledky studie v AKH ve Vídni (Allge-

maines Krankenhaus Wien) ukazují, že ke

snížení výskytu návalů horka došlo u 44 %

žen (placebo u 30 %) [28]. Tyto výsledky

byly reprodukovány severoamerickou [30]

i jihoamerickou skupinou badatelů [29]

a byly podpořeny i holandskou skupinou,

která dokazuje snížení návalů horka u 44 %

žen (placebo jen 13 %).

Zkušenosti z mé ordinace jsou v tomto

smyslu pozitivní, i když některé pacientky

musí zpočátku užívat až 80 mg extraktu

z červeného jetele denně.

1.2 Prevence rakoviny
Izoflavony, jako genistein, mají zřejmě anti-

kancerogenózní schopnosti [17,18].

Studie, které byly provedeny na japonských

imigrantech, ukazují, že japonská strava má

menší vliv na vznik rakoviny než strava zá-

padoevropská [32]. Zvláště pak výskyt

hormonálně závislých nádorů, jako jsou na-

příklad rakovina prsu či prostaty, je v Ja-

ponsku nižší, což platí i pro rakovinu tlusté-

ho střeva. S touto skutečností jsou často

spojovány i sójové izoflavony [35].

V terapii rakoviny jsou nejnověji používány

inhibitory aromatázy (bylo již publikováno

i v ČR), přičemž enzym aromatáza podpo-

ruje lokální tvorbu rakovinného promotéra

– estradiolu z testosteronu. Jak je možno vi-

dět z obr. 4, extrakt z červeného jetele vyka-

zuje in vitro schopnosti inhibice aromatázy

[13]. Tato schopnost potlačovat 17β–estra-

diol ve specifických tukových tkáních, jako

je např. prsní tkáň (je bohatá na aromatázu),

by naznačovala antirakovinný účinek na tu-

mory, jejichž růst závisí na přítomnosti

17β–estradiolu.

V průběhu poslední menopauzální konfe-

rence ve Vídni ukázala skupina německých

kliniků, že mast s lokální inhibicí aromatá-

zy vyrobená z extraktu z červeného jetele

může mít statisticky významný vliv na sní-

žení metastáz u žen s pozitivně estrogenně

závislou rakovinou prsu [16].

Dlouhodobá epidemiologická zkoumání só-

ji ukazují, že užívání izoflavonů způsobuje

menší výskyt rakoviny prsu [7].

1.3 Prevence osteoporózy
Nízký výskyt osteoporózy u asijské popula-

ce se přisuzuje konzumaci sóji [7].

Studie se sójovými produkty, které se pro-

váděly na amerických a západoevropských

ženách, ukazují, že krátkodobá konzumace
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Obr. 3. Porovnání antioxidačních schopností čerstvého červeného jetele, přípravku z červeného
jetele (MF11RCE) a sójového přípravku [14].
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sójových produktů, i když ve vysokých dávkách, nezvyšo-

vala hustotu kostní hmoty [23]. U sóji můžeme pozorovat

vliv na prevenci osteoporózy jen po dlouhodobém užívání.

Dvojitě zaslepená studie na 453 postmenopauzálních že-

nách, které užívaly po dobu 2 let syntetický izoflavonový

přípravek Ipriflavon, ukázala, že ženy, které užívaly verum,
neměly úbytek kostní hmoty, zatímco ženy užívající place-

bo měly úbytek kostní hmoty (v jedné studii 1,6 %, ve dru-

hé studii 3,5%) [25]. Metanalýzy stejně jako literatura nic-

méně ukazují na to, že u zvířat i u lidí jsou pro dlouhodobou

prevenci osteoporózy sójové izoflavony vhodné.

Červený jetel má ochranný účinek proti osteoporóze [21],

protože kosti obsahují β–ER, kde mohou izoflavony pů-

sobit (viz výše). Tuto skutečnost by měly potvrdit další

studie.

1.4 Ochrana kardiovaskulárního systému
Pozitivní ochranný vliv izoflavonů na kardiovaskulární sys-

tém je, myslím, již dobře znám. Díky redox– vlastnostem

jsou izoflavony schopny snižovat LDL–oxidaci, a snižovat

tak koncentraci LDL–cholesterolu, podobně jako 17β–estra-

diol, prostřednictvím přímé stimulace hepatických LDL–re-

ceptorů [12, 21]. Izoflavony navíc inhibují lipooxygenázu,

a snižují tak aterosklerotické riziko.

Americká FDA (Food and Drug Administration) schválila

sóju jako látku působící jako prevence koronárních nemo-

cí [33]. Rovněž American Heart Association explicitně do-

poručuje prevenci pomocí izoflavonů [34]. Cimicifuga za-

tím taková doporučení nemá.

1.5 Dávkování a bezpečnost
Všeobecně se přijímá, že zejména u červeného jetele po-

stačuje dávka 40 mg extraktu denně. Tato dávka je napří-

klad dostupná v jedné tobolce komerčně dostupného pří-
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pravku Menoflavon®. V některých situa-

cích, zejména pak v počátku terapie je nut-

né dávky zvýšit až na 80 mg. V případě só-

jových izoflavonů obvykle dávka 40 mg

nepostačuje. Připisuji to nižšímu obsahu

izoflavonů v příslušném extraktu.

V mé praxi dlouhodobě užívá přípravek

Menoflavon® asi 60 pacientek, a ani u jedné

se neprojevily žádné vedlejší účinky či pro-

jevy alergií. Zaznamenal jsem jen několik

případů bolestí hlavy, problémy však ustou-

pily při snížení dávky na 40 mg každý dru-

hý den.

Mohu dále potvrdit výsledky studie z AKH

ve Vídeň, kde bylo 50 ženám podáváno po

dobu 6 měsíců 85 mg extraktu z červeného

jetele denně, přičemž nebylo pozorováno

žádné významné zvětšení endometria [19].

2. Ploštičník (Cimicifuga racemosa)
Je původem ze Severní Ameriky a byl po

dlouhá léta používán indiány při gynekolo-

gických onemocněních a proti klimakteric-

kým potížím.

V Evropě je cimicifuga známa od 17. století.

Od 40. let 20. století je extrakt z cimicifugy

používán k léčbě premenstruačních, dysme-

noroických a klimakterických potíží, hlavně

pak pro snižování návalů horka a změnám

nálady. Doporučená denní dávka je 40 mg,

droga je netoxická.

Cimicifuga nevykazuje přímý estrogenní

účinek [4], nemění hmotnost uteru, nezpů-

sobuje zvýšení genetické exprese estrogenu

[8], ani exprese růstových faktorů uteru [1].

Při 3měsíční klinické studii na 28 menopau-

zálních ženách (denní dávka 138 mg extraktu

z ploštičníku) s bazálním endometriem nena-

značila vaginální sonografická analýza vý-

znamný nárůst tloušťky endometria.

Nicméně výsledky, zda cimicifuga vykazu-

je slabou vazební afinitu na estrogenní re-

ceptor nebo ne, jsou dosti nejasné. Poslední

výsledky naznačují, že estrogenní afinita

extraktu z ploštičníku opravdu existuje [4].

Zdá se, že některé substance, které ještě ne-

byly identifikovány, mění amplitudu a frek-

venci LH a FSH (obr. 6). To by mohlo vy-

světlovat snižování návalů horka změnou

pulzního uvolňování FSH a LH [4].

Data představující snížení návalů horka

u ploštičníku jsou kontroverzní. Ve studii

s pacientkami s rakovinou prsu, publikova-

né v roce 2001, nebyl pozorován rozdíl mezi

užíváním ploštičníku a placeba [31]. Dokon-

ce ani práci prof. Wuttkeho z Goettingenu

(dostal zvláštní ocenění za zkoumání použi-

tí ploštičníku) [1–4] nebylo dosaženo vý-

znamného snížení návalů horka oproti pla-

cebu [3]. Oproti tomu se zdá, že užívání

ploštičníku přece jenom ke snížení návalů

horka vede. Potvrzují to i některé studie

s přípravkem Menofem®, který je v ČR, ze-

jména na návaly horka, hojně užíván.

U ploštičníku zatím není známa jeho aktivi-

ta inhibice aromatázy ani 5–α–reduktázy,

jako tomu je u červeného jetele.

Názor, že nevyvolává rakovinu prsu [22], by

měl být potvrzen dlouhodobějšími studiemi.

Cimicifuga při experimentech na lidech

ukazuje, že její vliv na hustotu kostní hmo-

ty je v porovnání se sójou vyšší (obr. 5) [3].

Závěr
Jak je vidět, některé výsledky jsou slibné,

jiné kontroverzní. Nelze však přírodní pří-

pravky v žádném případě zavrhnout. Mají

v naší terapeutické škále své místo a jak ří-

ká profesor Huber z Vídně, nejprve bylinky,
potom léky a až nakonec nůž...

Na razantní vystupňovaný klimakterický

syndrom je jednoznačně účinnější plné dáv-

kování klasických ERT/HRT s pozvolným

ustupováním v dávce v řádu 3–6 měsíců,

kdy přidáváme fytoprodukty, a ty pak lze

podávat do velmi vysokého věku.

V peri–  a časné postmenopauze nic nebrá-

ní kombinovat přírodní produkty s klasic-

kými léky, především s gestageny. Velmi

dobře poslouží k individualizaci prevence

i terapeutického managementu 2. poloviny

života.

V současné době je zkoumán vliv přírod-

ních progesteronů. Mužské části populace

pak doporučuji i nejnovější český překlad

knihy Muži a stárnutí od autorského kolek-

tivu – S. Meryn, M. Metka, G. Kindel po-

skytující zajímavý souhrn aktuálních vědo-

mostí, který se týká každého z nás.
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