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Edvard Munch „Výkřik“

„Zdraví je schopnost organismu přizpůsobit se  životním podmínkám“
Georges Canguilhem v Le Normal et le pathologique, publikováno v 1943.



Co má vliv na naše zdraví 

� vrozená dispozice 
� složení střevní mikroflóry
� složení stravy
� fyzická aktivita
� sociální podmínky
� životní prostředí



Racionální složení diety

„Tvá potrava budiž tvým lékem, a tvůj lék tvou potravou“
Hippokrátēs; 460 – 370 p.n.l. 



Příklady potravin obsahujících biologicky aktivní nutraceutika
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Jak nutraceutika působí v lidském organismu

V trávícím ústrojí mají vliv na
mikrofloru dutiny ústní, žaludku a tlustého střeva
metabolické přeměny xenobiotik a metabolismus biominerálů
oxidoredukční statut
stimulaci imunitního systému lymfatické tkáně tlustého střeva (GALT, Gut

Associated Lymphatic Tissue), žaludeční a střevní bariéru,
mikroflóru tlustého střeva (probiotické a patogenní bakterie).

Ve vnit řní prost ředí - součástí molekulárních struktur a metabolických dějů
prekurzory signálních molekul, signální molekuly
kofaktory enzymy katalyzovaných reakcí
komponenty biomolekul a buněčných struktur
ovlivňují oxidoredukční statut/redox rovnováhu organismu

(vitaminy, polynenasycené mastné kyseliny, biominerály).



(Chemo)Protektivní ú činek – látka snižuje riziko vzniku 
chronické choroby nebo prodlužuje dobu remise, chrání zdravou tkáň 
před toxickými účinky (pro)kancerogenních látek ze životního 
prostředí, endogenními toxiny, resp. vedlejšími účinky chemoterapie

Podpůrný ú činek – látka pozitivně ovlivňuje celkový stav 
organismu v průběhu léčby a době remise

Terapeutický ú činek – látka ovlivňuje pozitivně nebo 
negativně
i)    absorbci léku
ii)   jeho biodostupnost 
iii)  jeho účinek na organismus (buňku)

Účinky nutraceutik na lidský oganismus



Specifické účinky nutraceutik  

ovlivnění aktivace prokancerogenních sloučenin ve fázi 1 
ovlivnění detoxikace kancerogenních sloučenin ve fázi 2
protizán ětlivý ú činek
inhibice angiogeneze
inhibice proliferace buněk preneoplastických lezí
inhibice některých metabolických dějů v nádorové buňce
indukce apoptózy 
deaktivace slou čenin reagujících s DNA



Příklady nutraceutik, kdy účinek závisí
na dávce (U-efekt) 

selen, vápník, železo

vitaminy A, E , K1/K2

polyfenolové antioxidanty

omega-3/6 polynenasycené mastné kyseliny

kyselina listová



Nutraceutika v podpůrné terapii chronické 
prostatitidy/biochemického návratu rakoviny prostaty

• kvercetin (ovoce, zelenina)
• kurkumin (oddenky Curcuma longa)
• vitamin D (živočišné produkty)
• beta-sitosterol (rostlinná potrava) 
• indol-3-karbinol, sulforafan (sekundární metabolity brokolice, keříčkové kapusty)
• probiotika
• včelí pyl
• proteiny a isoflavonoidy sóji (Glycine max)
• plod klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon)
• extrakt semen trpasličí palmy (Serenoa sempervirens)
• extrakt z kůry africké švestky (Pygeum africanum)
• extrakt z kořenů kopřivy (Urtica urens) 
• extrakt z listů zeleného čaje (Camelia sinica)
• extrakt plodu granátového jablka (Punica granatum)



Léčiva v podpůrné terapii chronické 
prostatitidy/biochemického návratu rakoviny prostaty

• kyselina acetyl salicylová (antiflogistikum)
• statiny (inhibitory HMG-CoA reduktázy)
• metformin (antidiabetikum, inhibuje proliferaci a aktivuje apoptózu rakovinných 

buněk)
• finasterid a dutasterid (inhibitory 5-alfa-testosteronreduktázy)
• alfa-blokátory
• antibiotika 



Co vědět rozhodneme-li se pro doplňky 
stravy obsahující nutraceutika

� Udávané ú činků nutraceutik často vychází z tradiční medicíny a in
vitro studií.

� Jen některé z nich mají klinickými studiemi ověřenou denní dávku,
dobu užívání a pr ůkazný ú činek na zdravý či nemocný organismus .

� Jen některé doplňky stravy mají farmakologicky zdůvodněné složení.
Jsou to zejména kombinace více než dvou nutraceutik.

� Dopln ění denní diety koncentrovanými nutraceutiky by mělo 
nahrazovat jednorázový deficit endogenních ochranných faktorů.

� Dlouhodobé užívání nutraceutik nelze doporu čit. 

� Při užívání nutraceutika být informován o jeho možných vedlejších 
účincích a interakcích s léčivy. V ideálním případě znát některé své 
markery, které by zdůvodnily jeho užívání.

� Vždy se musí po čítat s placebo ú činkem. 



Moj čas

Potichu, bez slov viem,
že som mu na rane.
Už stále väčšou plochou svojho tela.

Že ma už vlastní, že
som jeho imanie.
Hovorí so mnou tónom veriteľa.

A každý jeho šíp,
o ten čas presnejší,
mieri už naisto,
do stredu svojho ciela.

No ešte stále som.
Ešte som v hladisku.
Ešte ma vzrušuje
divadlo stvoreného
ešte ma …

(Milan Rúfus „Čas plachých otázok“)Děkuji za Vaši pozornost


