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ABSTRAKT
__________________________________________________________________________________________
Cíl: Hodnocení účinku izoflavonů pocházejících z extraktu červeného jetele (MF11RCE) na příznaky úzkosti a
depresí u postmenopauzálních žen.
Metoda: Sto devět postmenopauzálních žen ve věku 40 a více let bylo náhodně rozděleno do dvou skupin, jedné
byly dvakrát denně podávány kapsle MF11RCE (80 mg izoflavonů z jetele, skupina A) druhé placebo téhož
vzhledu (skupina B) po dobu 90 dnů. Po sedmidenním „promývacím“ intervalu byl proveden v obou případech
přechod na druhý léčivý přípravek, který byl podáván dalších 90 dní. Příznaky úzkosti a deprese byly měřeny při
vstupním vyšetření, po 90 a 187 dnech pomocí škály úzkosti a deprese (Hospital Anxiety and Depression Scale HADS) a Zungovy sebehodnotící škály deprese (Zung’s Self Rating Depression Scale - SDS).
Výsledky: Po podávání látky MF11RCE došlo ke značnému snížení celkového skóre HADS (rovněž výsledky dílčí
škály úzkosti a deprese) a celkového skóre SDS. Tento účinek odpovídal snížení celkového skóre HADS o 76,9
% (76 % u úzkosti a 78,3 % u deprese) a snížení celkového skóre SDS o 80,6 %. Po podávání placeba také
poklesly celkové výsledky HADS (rovněž výsledky dílčí stupnice úzkosti a deprese) a SDS v porovnání s
hodnotami vstupního vyšetření, ale pouze v průměru o 21,7 %.
Závěr: Izoflavony získané z červeného jetele (MF11RCE) prokázaly svůj účinek na zmírnění příznaků úzkosti a
deprese u postmenopauzálních žen.
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1. Úvod

2. Metody

Deprese, úzkost a poruchy nálad jsou velmi častými a
oslabujícími neduhy se značnými osobními, sociálními i
ekonomickými následky [1,2]. Riziko depresivních poruch
hrozí více ženám než mužům. Z toho důvodu převládá
deprese v životě žen přibližně z 21% ve srovnání s muži,
kde dosahuje 13 % [3,4]. Perimenopauzální a
postmenopauzální roky jsou obdobím podléhajícím mnoha
stresorům (tj. rodinným, sociálním, pracovním, zdravotním,
ekonomickým i sexuálním), které zřejmě v této populaci
zvyšují frekvenci výskytu poruch nálad [5–8]. Bylo zjištěno,
že klimakterický syndrom (vazomotorické symptomy) má
přímou souvislost s prevalencí symptomů náladovosti [9–
11] a naopak depresivní symptomy mohou zvyšovat
návaly horkosti [12]. Zjištění emocionálních poruch u
klimakterických žen je důležitým, avšak obtížným úkolem.
Z výsledků měření pomocí řady stupnic pro kvalitu života
(QoL) vyplývá, že značné množství klimakterických žen
vykazuje úzkostně depresivní symptomy [13–16].
Skutečně u více než 70 % perimenopauzálních žen se
projevuje plačtivost, podrážděnost a symptomy sklíčenosti
[13], a více než 60 % postmenopauzálních žen trpí
úzkostmi, depresemi a ztrátou paměti [16].
Ačkoli přínosy hormonální léčby (HT) ve zmírnění
klimakterického syndromu a prevenci osteoporózy a jiných
stavů spojených s vyšším věkem jsou velice dobře známy
po celém světě [17], dlouhodobé zajištění účinku je nízké a
závisí na řadě faktorů, mimo jiné na poměru rizika a
přínosu [18]. V tomto smyslu se používání HT dále omezilo
po neočekávaných zjištěních studie Ženské zdravotní
organizace (WHI), v níž jeden z režimů podávání HT
signifikantně zvýšil riziko kardiovaskulárních příhod a
rakoviny prsu [19]. Z těchto důvodů změnili lékaři a
pacientky svůj postoj k používání HT k léčbě menopauzy
[20,21] a zaměřili svůj zájem na alternativy estrogenů
[22,23]. Do této kategorie patří například fytoestrogeny,
což jsou molekuly rostlinného původu, zastoupeny hlavně
izoflavony, projevující estrogenní účinky [24,25]. Ačkoliv
jejich aktivita je slabší než u konvenčních estrogenních
sloučenin, mají díky své selektivní ! schopnosti vazby na
estrogenní receptory příznivý vliv na různé orgány (kosti,
vagínu, mozek) při nulovém účinku na dělohu či prsa [26].
Ačkoliv jsou nejrozšířenějším předmětem studií izoflavony
extrahované ze sóji, mezi ženami a výzkumnými
pracovníky vzrůstá zájem o izoflavony získané z extraktu
červeného jetele (Trifolium pratense) a které jsou typem
fytoestrogenu. Tento směr nyní podporuje experimentální
[27–30] i klinický důkazní materiál [31–34].
Ačkoliv bylo zjištěno, že izoflavony z červeného jetele
mají příznivý účinek na menopauzální symptomy [33,35],
na vaginální [32] a kardiovaskulární zdraví [34], se
slibnými ochrannými vlastnostmi [31], dosud nejsou
odhaleny účinky izoflavonů (z červeného jetele nebo sóji)
na klimakterické poruchy nálad u žen. Cílem této studie
tudíž bylo zhodnotit účinek izoflavonů získaných z extraktu
červeného jetele (MF11RCE) na úzkostně depresivní
příznaky u postmenopauzálních žen.

2.1. Subjekty
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Od května 2003 do listopadu 2004 probíhala
prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem
kontrolovaná studie, na níž se podílely Study Center Med
XIX a oddělení pro gynekologickou endokrinologii a
reprodukční medicínu, Všeobecná nemocnice ve Vídni,
Rakousko, s primárním zaměřením na hodnocení účinnosti
volně prodejného extraktu z červeného jetele (MF11RCE)
na vybrané pohlavní hormony a endometrium u
postmenopauzálních žen. Výsledky tohoto ramena studie
již byly dříve uvedeny [31]. Druhotným cílem této první
studie bylo změřit u účastnic úzkostně depresivní příznaky.
Výsledky jsou předloženy v tomto dokumentu.
Jak již bylo výše uvedeno, [31] do studie bylo zahrnuto sto
třináct žen z běžné denní praxe ambulantní ordinace pro
menopauzu při Všeobecné nemocnici a institutu Menox
Climacteric Institute v rakouské Vídni. Kritéria pro zařazení
do studie: postmenopauzální stav (amenorrhea >12
měsíců), 40 let a více, negativní výsledek těhotenského
testu, ochota dodržovat termíny kontrol a užívat
předepsané přípravky, projevy středně závažných až
závažných menopauzálních symptomů (Kuppermanův
index ≥ 15). Vyloučeny byly ženy užívající HT nebo se
známou přecitlivělostí na izoflavony. Ode všech pacientek
byl získán písemný informovaný souhlas.
Účastnice byly náhodně přiděleny do jedné ze dvou
skupin, v jedné byly podávány dvě kapsle MF11RCE (80
mg izoflavonů z červeného jetele, skupina A) v druhé
placebo téhož vzhledu (skupina B) po dobu 90 dnů. Po
sedmidenním promývacím intervalu se přípravky
subjektům vyměnily a byly podávány po dalších 90 dnů.
Symptomy úzkosti a deprese se měřily při vstupním
vyšetření, po 90 a po 187 dnech pomocí škály úzkosti a
deprese (Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS)
a Zungovy sebehodnotící škály deprese (Zung’s Self
Rating Depression Scale - SDS). Další vyšetřování
zahrnovala anamnézy, anamnézy užívání léčivých
přípravků, měření tělesné hmotnosti a krevního tlaku, což
bylo prováděno v týchž intervalech. Tato vyšetření
probíhala před oběma fázemi léčby i po nich. Měření
krevního tlaku se provádělo po patnáctiminutovém klidu
vsedě. Index tělesné hmotnosti (Body mass index, BMI)
byl vypočten podle vzorce [hmotnost (kg) / druhá mocnina
výšky (m)] [33].
Protokol studie byl schválen Etickou komisí Univerzity
lékařství ve Vídni a Všeobecnou nemocnicí ve Vídni
(Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien und
des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien—AKH).
2.2. Přípravky
Každá kapsle MF11RCE (izoflavon z extraktu
červeného jetele) standardně obsahovala 40 mg
izoflavonů ve formě aglykonů - biochanin A, formononetin,
genistein a daidzein. Kapsle s MF11RCE a placebem
téhož vzhledu dodala společnost Melbrosin International
(Produktions und Vertriebs GmbH & Co KG, Vídeň,
Rakousko) v neprůhledných kontejnerech značených jako
AorBand, zaslepených pro řešitele i účastnice studie až do
ukončení studie, kdy byl kód zpřístupněn.
Tabulka 1 - Demografické údaje a údaje z anamnézy.
_________________________________________________________________
Skup. A (n = 50) Skup. B (n = 59) Celkem (n = 109)
_________________________________________________________________
Průměrný věk (počet let) 54,5±6,2a
53,7±7,8
53,5±7,1
Průměrný BMI
24,5±3,9
24,9±3,9
24,7±3,9
Hysterektomie (%)
18,0
13,6
15,6
Dřívější HRT (%)
58,0
59,3
58,7
___________________________________________________________
a

Průměrná ± standardní odchylka.

2.3. Měření depresivních a úzkostných symptomů

4. Diskuse

2.3.1. kála úzkosti a deprese (Hospital Anxiety and
Depression Scale,HADS)
HADS je dotazník běžně používaný ke zjištění míry
úzkosti a deprese. Obsahuje 14 položek ve formě tvrzení,
které subjekt studie hodnotí na základě svých zkušeností
za poslední týden, a tyto položky jsou rozděleny do dvou
dílčích škál: úzkost a deprese (každá po 7 položkách).
Každá položka je hodnocena na čtyřbodové stupnici (0-3).
Tudíž součet každé ohodnocené položky podává celkové
skóre HADS a dílčích škál [36].

Epidemiologické údaje naznačují, že ženám hrozí ve
srovnání s muži vyšší riziko úzkostných stavů [3,4], se
zvýšenou prevalencí mezi perimenopauzálními a
postmenopauzálními ženami [13,14,16]. Tuto situaci lze
alespoň částečně vysvětlit vyšším nedostatkem estrogenů
[38] a intenzitou menopauzálních příznaků. Výskyt návalů
horkosti u perimenopauzálních a postmenopauzáních žen
je pro psychologické symptomy (úzkost a deprese)
skutečně rizikovým faktorem [9,39]. U žen středního věku
se příznaky depresí spojují se závažností somatických
menopauzálních symptomů [40]. Bolesti a ztuhlost kloubů
se rovněž pojí s negativní náladou [41]. V každém případě
narušují zvýšené menopauzální symptomy (včetně úzkosti
a depresí) kvalitu života žen [42,43].
Estrogeny projevují své příznivé vlivy v mozku pomocí
selektivní β vazby estrogenního receptoru [44] a interakce
s dopaminergickými, serotonergickými a cholinergickými
systémy, a v oblastech mozku důležitých pro vyšší
kognitivní funkce a nálady [38]. Tento základ dlouhodobě
validoval HT pro zmírnění menopauzálních symptomů,
včetně depresivních a úzkostných. Přesto zjištění studie
WHI značně snížila používání HT v celosvětovém měřítku
[19], společně se zvýšeným zájmem žen i lékařů o využití
alternativních přípravků [21]. K těmto alternativám patří
fytoestrogeny, zastoupeny zejména izoflavony, které
vykazují své příznivé účinky v podstatě v různých
orgánech (včetně mozku) díky selektivní β vazbě na
estrogenní receptory [26]. Zájem mezi ženami a
výzkumnými pracovníky se v současnosti zvyšuje v
souvislosti s izoflavony získanými z extraktu červeného
jetele (Trifolium pratense), které jsou typem fytoestrogenu.
Tuto skutečnost nyní podporuje experimentální [27–30] i
klinický důkazní materiál [31–34]. Přesto stále chybí
aktuální údaje potvrzující účinek izoflavonů na poruchy
nálad u klimakterických žen. V literatuře lze nalézt zmínky
o příznivém účinku izoflavonů ze sóji a červeného jetele na
symptomy úzkosti a deprese, zařazené do dotazníků
menopauzálních symptomů, ale nikoli zjištěné určeným
vybavením pro měření úzkosti a depresí. Například lze
uvést příznivý účinek na menopauzální symptomy
zahrnující poruchy spánku, stavy úzkosti a deprese
pozorované u 190 postmenopauzálních španělských žen,
jimž byly podávány sójové izoflavony v množství 17,5 mg
[45]. Tudíž podle našich informací mohou být naše údaje
prvními (alespoň ohledně izoflavonů z červeného jetele),
které zjišťují jejich příznivý klinický účinek na
postmenopauzální symptomy úzkosti a deprese měřený
metodami HADS a SDS. V současné studii byly výsledky
HADS a SDS významně nižší (zlepšení stavu) ve srovnání
s výsledky vstupního vyšetření a s placebem. Oproti tomu
je důležité zmínit skutečnost, že zde došlo rovněž k
signifikantnímu snížení (o 80 %) návalů horkosti v aktivně
léčeném rameni studie v porovnání s nulovým výsledkem
ve skupině, jíž bylo podáváno placebo (údaje nejsou
uvedeny). Protože již uvedené depresivní symptomy u žen
středního věku souvisejí se závažností somatických
menopauzálních příznaků [40]; mohou být izoflavony z
červeného jetele prospěšné příznivým účinkem na
náladovost díky zmírnění návalů horkosti. Avšak přímý
nebo spojený účinek aktivní složky na náladovost nelze
zcela vyloučit. V tomto směru jsou zajištěny další výzkumy.
Experimentální data podporující naše klinické důkazy
jsou rovněž skoupá. Přesto byly nedávno zjištěny
ochranné účinky izoflavonů z červeného jetele při úrazu
způsobeného bleskem na dopaminergní neurony [46] v
důsledku inhibice aktivace mikroglií a tvorby prozánětlivých
faktorů. Podobně ochránily izoflavony z červeného jetele
lidské kortikální neurony před glutamátovou toxicitou [47] a
oxidačním stresem [48], což by mohlo být následkem jejich
antioxidačního a estrogenního působení.

2.3.2. The Zung’s Self Rating Depression Scale (SDS)
SDS byla určena ke zjištění míry deprese u pacientů s
diagnostikovanými depresivními poruchami. Jedná se o
krátký průzkum bez účasti tazatele ke zjištění míry
depresivního stavu pacienta. Škála se 16 položkami měří
čtyři běžné vlastnosti deprese: pervazivní poruchy,
fyziologické ekvivalenty, jiné poruchy a psychomotorické
aktivity. Dotazník obsahuje deset kladně formulovaných a
deset záporně formulovaných otázek. Každá otázka se
hodnotí na stupnici 1 - 4 (zřídka, spíše občas, spíše často,
většinu času). Součet všech ohodnocených otázek tvoří
celkové skóre SDS [37].
2.4. Statistická analýza
Statistická analýza byla provedena na základě
léčebného záměru (intention-to-treat) pomocí SPSS (verze
11.0 pro Windows, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Údaje
jsou předloženy jako průměry, standardní odchylky a
procenta. Vzhledem k různým absolutním hodnotám v
okamžiku vstupního vyšetření bylo provedeno porovnání s
ohledem na zjištěné změny. Rozdíly mezi skupinami pro
kontinuální a kategoriální data byly odpovídajícím
způsobem porovnány s nepárovým studentským testem
Student’s T a chi-kvadrát testem. Změny v rámci každé z
léčebných fází byly hodnoceny pomocí párového testu
Student’s T. Hodnota p <0,05 byla považována za
statisticky významnou.
3. Výsledky
Do této studie se přihlásilo celkem 113 žen. Padesát tři
bylo náhodně zařazeno do skupiny A a 60 do skupiny B.
Čtyři ženy zahájily léčbu HT a byly ze studie vyloučeny.
Tudíž pro hodnocení bylo akceptováno 109 žen, 50
přiděleno do skupiny A a 59 do skupiny B. Průměrný věk
účastnic byl 53,5±7,1 let (Skupina A 54,5±6,2 let vs.
Skupina B 53,7±7,8 let). Mezi studijními skupinami nebyly
ohledně bazálních charakteristik pozorovány žádné
významné změny (Tabulka 1). Ani po podávání aktivní
látky, ani placeba se u skupin neprojevily žádné vedlejší
účinky.
Po podávání látky MF11RCE došlo ke značnému
snížení celkového skóre HADS (rovněž výsledky dílčí
stupnice úzkosti a deprese) a celkového skóre SDS v
porovnání s výsledkem vstupního vyšetření. Tento účinek
odpovídal snížení celkového skóre HADS o 76,9% (76% u
úzkosti a 78,3% u deprese) a snížení celkového skóre
SDS o 80,6%. (Tabulka 2). Po podávání placeba také
významně poklesly celkové výsledky HADS (rovněž
výsledky dílčí stupnice úzkosti a deprese) a SDS v
porovnání s hodnotami vstupního vyšetření, ale pouze v
průměru o 21,7 %.
Tabulka 2 - Skóre HADS a SDS po každé fázi léčby.
Výsledek vstupního vyšetření
Škála úzkosti a deprese
Úzkost
9,98±4,68a
Deprese
6,91±4,02
Celkové HADS 16,89±8,45

Po pod. placeba
8,05±4,76*
*
5,23±3,65
*
13,28±8,00

Po pod. MF11RCE
2,40±2,53* , †
*,†
1,50±2,06
*,†
3,91±4,26

2,37±3,97
Celkové SDS 12,24±7,39
9,57±7,01*
a
Průměrná ± standardní odchylka.
* p < 0,001 v porovnání s výsledkem vstupního vyšetření.
* p < 0,001 v porovnání s placebem.

*,†

Experimentální údaje ohledně sójových izoflavonů se zdají
být omezeny pouze na oblast úzkostných stavů. U zvířat
krmených stravou Phyto-600 se signifikantně snížily
hladiny BAD (proapoptotický protein Bcl-2) v přední kůře
mozkové a v bazálním hypothalamu středního mozku
(MBH); ale významně vzrostly v amygdale. U těchto
potkanů se signifikantně zvýšily hladiny beta III tubulinu v
amygdale, v kůře předního mozku, v hippocampu a MBH
oproti hodnotám u krys, jimž nebyla podávána rostlinná
strava, což dokazuje neuroprotektivní potenciál sójových
izoflavonů v těchto oblastech a naznačuje, že konzumace
kofeinu/teinu může být prospěšná pro učení a paměť, v
případech chování spojeného s úzkostnými stavy a
zotavení po úrazu [49].
Equol, hlavní aktivní produkt metabolismu daidzeinu,
má jedinečnou a důležitou schopnost specificky vázat 5
alfa-dihydrotestosteron a následně inhibovat účinky tohoto
silného androgenu. U hlodavců byl zjištěn konkrétní vliv
sójových fytoestrogenů ve stravě na spotřebu, učení a
paměť a na chování spojené s úzkostnými stavy [50]. Dále
u dospělých samčích potkanů vyvolala strava bohatá na
rostlinnou složku anxiolytické účinky, jak vyplynulo z testu
úzkosti EPM, oproti jedincům živeným nerostlinnou stravou
[51]. Tato zjištění podporují biologické působení
fytoestrogenů na mozek a chování [51]. V jiné studii
prokázaly fytoestrogeny anxiolytické účinky jak u samčích,
tak i u samičích potkanů kmene Long-Evans.
Fytoestrogeny navíc snížily tělesnou hmotnost, avšak
zvýšily spotřebu potravy a/nebo vody [52].
Závěrem lze konstatovat, že ačkoli je klinických údajů
ohledně fytoestrogenů a poruch nálad dosud velice málo, z
předložených výzkumů vyplývá, že izoflavony získané z
červeného jetele (MF11RCE) prokázaly svůj účinek na
zmírnění
příznaků
úzkostí
a
deprese
u
postmenopauzálních žen. V tomto směru je nutno provést
více klinických a experimentálních výzkumů.

Střet zájmů
Autoři rukopisu "Snížení postmenopauzálních úzkostně
depresivních příznaků po léčbě izoflavony pocházejícími z
extraktu červeného jetele" prohlašují, že vylučují jakýkoli
střet zájmů.
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