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ÚVOD

Jak ukazují výsledky soudobého vědeckého vý-

zkumu, udržování lidského organismu ve fyzio-

logickém stavu je dynamický proces. Stav zdraví 

je výsledkem permanentní aktivní obrany buněk 

před ohrožujícími rizikovými faktory. Tyto fakto-

ry působí nejen z životního prostředí (exogenní 

faktory), ale vytvářejí se i v samotných buňkách 

(endogenní faktory). K exogenním faktorům, 

které mohou buňky poškodit, patří například xe-

nobiotika, jež mohou působit na buňky toxicky 

(např. kancerogeny), dále záření, znečištění život-

ního prostředí apod. K endogenním rizikovým 

faktorům patří hlavně prooxidativní produkty, 

především reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS, rea-

ctive oxygen species), například peroxid vodíku. 

Tyto látky vznikají přímo v buňkách jako produkt 

metabolismu a mají agresivní povahu – dokáží 

reagovat např. s cizorodými proteiny, měnit jejich 

strukturu a narušovat jejich funkci. Tento proces 

hraje pozitivní roli např. v rámci imunity (například 

ve fagocytech se tvoří ROS proto, aby zneškodňo-

valy a rozkládaly pohlcené patogenní bakterie).  

ROS však mohou za určitých okolností poškozo-

vat i samotné buňky, které je produkují. 

Pro zneškodnění endogenních i exogenních ohro-

žujících faktorů je organismus za normálních okol-

ností vybaven řadou látek a mechanismů. Základní 

skupinou látek neutralizujících prooxidativní pro-

dukty (včetně ROS) jsou antioxidanty. Některé je 

třeba lidskému organismu dodávat, protože si je 

neumí vytvořit; do této skupiny patří například vi-

tamin C. Jiné si buňky za fyziologických okolností 

vytvářejí samy (například enzymy katalázu a super-

oxiddismutázu). Za normálních okolností panuje 

v buňce rovnováha mezi prooxidativními a antioxi-

dativními látkami. Pokud jsou však pro oxidativní lát-

ky v buňkách v přebytku a nejsou rychle neutralizo-

vány, vytváří se oxidativní stres, který může buňku 

významně ohrožovat, může narušit její DNA a vést 

ke vzniku různých onemocnění. V takových přípa-

dech je důležitý dostatečný přívod antioxidantů. 

Nepostradatelnou látkou, která působí nejen jako 

antioxidant, ale navíc zneškodňuje i exogenní škod-

livé látky a sehrává v buňce ještě řadu nenahradi-

telných prospěšných rolí, je glutathion. Ten se za fy-

ziologických okolností tvoří v buňkách, ale existuje 

řada stavů, při nichž vzniká v organismu deplece 

glutationu, a je proto žádoucí jeho suplementa-

ce. V současné době je glutathion u nás dostupný 

v přípravcích řady TAD (Biomedica Foscama, Itálie).

CHARAKTERISTIKA
Glutathion je tripeptid složený z aminokyselin ky-

seliny glutamové, cysteinu a glycinu. Za normál-

ních okolností je za účasti dvou enzymů synte-

tizován intracelulárně z uvedených aminokyselin. 

Jeho produkce je závislá na řadě okolností, se 

stárnutím klesá, snížená produkce glutathionu je 

spojená i s některými chorobami, ať už jako jedna 

z vyvolávajících příčin, nebo doprovodný jev pro-

grese onemocnění. Proces syntézy a katabolismu 

glutahionu se souhrnně nazývá gama-glutamylo-

vý cyklus. Aktivní formu glutahionu představuje 
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Nedostatek glutathionu. Deplece glutathionu může inhibovat komplex I, E1 ubiquitin ligázu a aktivitu 

proteazomu. Může také zhoršit oxidativní stres a aktivovat JNK patologický proces, vedoucí k zánětlivé 

odpovědi. Tyto efekty mohou vést i k dopaminergní smrti nervových buněk a kumulaci proteinu v Lewyho 

tělískách. Tyto efekty naznačují, že GSH může hrát důležitou roli v patogenezi Parkinsonovy choroby. 

(Heather L. Martin. Glutathione – a review on its role and signifi kance in Parkinson´s disease. The FASEB 

Journal.2009;23:3263-3272).
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profi l přípravku

jeho redukovaná forma, označovaná jako GSH. Tvoří za normálních 

okolností až 98 % veškerého glutathionu. Tato forma má schopnost 

působit jako antioxidant – reaguje s peroxidem vodíku za vzniku oxi-

dované formy (označované jako GSSG). Tuto reakci katalyzuje enzym 

glutahion peroxidáza. Příkladem může být ochrana erytrocytů před 

hemolýzou, již by způsobil intracelulární peroxid vodíku. Peroxid vodí-

ku je v erytrocytech navázán na GSH za vzniku molekuly vody a oxido-

vané formy glutathionu. Aktivní, redukovaná forma glutathionu (GSH) 

pak vzniká z oxidované (GSSG) zpětnou redukcí, působením enzymu 

glutathion reduktázy. 

Glutathion je hlavním nitrobuněčným antioxidantem, označuje se 

jako „master oxidant“, tedy látka rozhodující pro antioxidační ochranu 

buňky. Existuje zajímavá spojitost mezi glutathionem a dalším antioxi-

dantem, askorbátem, jejž si ovšem buňka není schopna sama vytvářet. 

Glutathion je důležitý (ovšem za předpokladu dostatečného přívodu 

vitaminu C) pro udržení dostatečné koncentrace redukované (aktivní) 

formy askorbátu v buňce, a tím dále přispívá k zajištění ochrany buňky 

proti oxidativnímu stresu.

Kromě toho má GSH schopnost detoxikovat buňky – zbavovat je po-

tenciálně toxických xenobiotik, například kancerogenů. Jde o jednu ze 

základních detoxikačních reakcí, při níž je vodík v redukovaném gluta-

thionu nahražen radikálem xenobiotika. Tento typ reakce je katalyzo-

ván enzymy označovanými jako glutathion-S-transferázy. (Existuje řada 

substrátově specifi ckých typů těchto enzymů, především v játrech, ale 

i v dalších tkáních.) Pokud by nebyla tato potenciálně toxická xenobio-

tika detoxikována prostřednictvím GSH, reagovala by s DNA, RNA nebo 

celulárními proteiny, a tím by buňky závažně poškodila. Proto představu-

jí glutathionem zprostředkované detoxikační reakce (obdobně jako jeho 

antioxidační působení) významný obranný mechanismus buněk proti 

potenciálně toxickým látkám. Je prokázáno, že při poklesu hladiny GSH 

v buňce dochází k výraznému ohrožení buněk toxickými xenobiotiky. 

Pokud jde o další osud sloučenin vzniklých konjugací xenobiotik s GSH, 

prochází ještě další metabolickou proměnou, jejímž výsledkem je vznik 

kyseliny merkapturové, která je vyloučena z organismu močí. 

Glutathion má vedle uvedených dvou rolí v buňce ještě další funkce, 

například je významným intracelulárním redukčním činidlem, které 

pomáhá udržet enzymy v aktivní formě tím, že udržuje jejich SH skupi-

ny v redukovaném stavu. Glutathion dále přispívá k udržení acidoba-

zické rovnováhy, k ochraně organismu před překyselením, při jeho ne-

dostatku vzniká metabolická acidóza. Další funkcí glutathionu je jeho 

role v transportu některých aminokyselin přes membrány v ledvinách 

a játrech (tento transport katalyzuje enzym gama-glutamyl-transferá-

za). Glutathion se účastní tvorby žluče, zasahuje ještě do řady dalších 

buněčných procesů, například syntézy velmi důležitých proteinů, ovliv-

ňuje nitrobuněčnou signalizaci metabolických drah, aktivuje některé 

transkripční faktory. Glutathion hraje také významnou roli v buněč-

ném cyklu včetně buněčné diferenciace, proliferace a apoptózy (mj. 

prostřednictvím ovlivnění exprese proapoptotických genů, aktivace). 

Velmi významnou roli hraje glutathion v regulaci počtu a funkčnosti 

erytrocytů a leukocytů. Tím významně ovlivňuje stav imunitního sys-

tému, a tedy obranyschopnost organismu, pro niž mají leukocyty a je-

jich funkční stav zásadní význam. Glutathion navíc působí v nervovém 

systému jako neuromodulátor a neurotransmiter, a to prostřednictvím 

jeho rozložení na základní složky, jimiž jsou tři aminokyseliny fungující 

jako neurotransmitery (kyselina glutamová, cystein a glycin), a navíc 

může jako neurotransmiter fungovat samotná molekula glutathionu.

Hladiny glutathionu mohou být snížené při různých stavech souvisejí-

cích s životosprávou a kvalitou prostředí. K poklesu hladin glutathionu 

v organismu při zvýšených nárocích na detoxikaci a antioxidační pů-

sobení vede například dlouhodobá fyzická zátěž, psychický stres, civi-

lizační faktory, jako je znečištěné životní prostředí (např. těžkými kovy, 

kancerogeny), kouření aktivní i pasivní, různé typy záření včetně elek-

tromagnetického, vliv chemikálií užívaných například v domácnosti, 

léčba různými léky (obecně xenobiotika). K poklesu hladin glutathionu 

vedou např. i poranění. Všechny tyto stavy vedou ke zvýšené spotřebě 

glutathionu pro ochranu buněk, a tím k jeho depleci v organismu. Ne-

dostatečná zásoba glutathionu může vést k poruše buněčné ochrany, 

k ohrožení buněk, jejich zvýšenému zániku, a tím k ohrožení tkání, po-

ruchám orgánových funkcí a vzniku patologických stavů. 

Z významné role glutathionu pro život a funkci buňky vyplývá, že sníže-

ní hladiny glutathionu (GSH) vede k oxidativnímu stresu, k poruše buněč-

ných funkcí a může způsobit vznik patologických stavů. Mezi tyto stavy 

patří například předčasné stárnutí, poruchy zraku (katarakta, glaukom) 

a sluchu, osteoporóza, zánětlivé procesy (například chronická obstrukční 

plicní nemoc), cystická fi bróza, kardiovaskulární onemocnění (hyperten-

ze, ateroskleróza a její komplikace – infarkt myokardu a cévní mozkové 

příhody; Raynaudův syndrom), alergie, poruchy imunity (např. při chro-

nických virózách) včetně autoimunitních chorob (revmatoidní artritida, 

Crohnova choroba), metabolické poruchy (například diabetes mellitus, 

metabolický syndrom, dna) a neurodegenerativní choroby včetně Al-

zheimerovy a Parkinsonovy choroby. U těchto stavů, doprovázených 

sníženou hladinou glutathionu, se v klinických studiích ověřuje účinnost 

léčebného podávání glutathionu, a v řadě případů s úspěchem. 

Významnou oblastí jsou onkologická onemocnění a jejich prevence 

a léčba. Bylo prokázáno, že reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS) poško-

zují DNA, což může vést k maligní transformaci buněk, a že glutathi-

on chrání DNA před tímto poškozením. Kromě toho má glutathion 

schopnost detoxikovat buňku – odstraňovat z ní potenciální kance-

rogeny, které by mohly způsobit poškození DNA a maligní zvrhnu-

tí buňky. V tomto smyslu má glutathion preventivní účinek. Jakmile 

však dojde k malignímu zvrhnutí, dochází v buňkách k řadě změn. 

Některé maligní buňky obsahují zvýšené množství glutathionu (např. 

z důvodu zvýšené syntézy a většího zadržování GSH uvnitř buňky), 

který chrání jejich DNA a způsobuje rezistenci těchto buněk na che-

moterapii. Účinek některých protinádorových léčiv je proto zaměřen 

na snížení hladiny glutathionu v nádorových buňkách. Léčivo tohoto 

typu představuje cisplatina. Aby byly zdravé buňky chráněny před de-

struktivními účinky cisplatiny, je vhodné souběžně parenterálně po-

dávat glutathion. Tím se chrání zdravé tkáně a zvyšuje se kvalita života 

léčených pacientů.1

KLINICKÉ STUDIE
Existuje celá řada studií, které prokázaly sníženou hladinu glutathionu 

u některých onemocnění a prospěšnost podávání u některých z těchto 

chorob. Výsledky tohoto typu studií shrnuje souhrnná práce (Ballarotti 

et al, 2009).1 Soustředíme se na studie související s indikací příprav-

ku Tad-600, tedy na podávání glutathionu  u onkologicky nemocných 
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za účelem snížení nežádoucích účinků léčby cisplat-

nou. K této problematice bylo provedeno několik stu-

dií. V jedné z nich2 byl jedné skupině pacientek s kar-

cinomem ovaria podáván intravenózně glutathion 

(3 g/m2 povrchu těla /p.t./) 20 minut před cisplati-

nou (100 mg/m2  p.t.), ve druhé skupině byla podá-

vána pouze cisplatina. Výsledky ukázaly, že přidání 

glutathionu k cisplatině vedlo k významně snížené 

nefrotoxicitě léčby (74 % versus 62 %,  p = 0,006). 

Kompletní léčbu tolerovalo významně více paci-

entek léčených kombinací glukagon/cisplatina  (P 

= 0,04). Přidání glutathionu statisticky významně 

zlepšilo parametry kvality života, např. pokud jde 

o míru zlepšení deprese, ztráty vlasů, zvracení, pe-

riferní neurotoxicity, dušnosti a poruch koncentrace 

a běžných životních aktivit.  Navíc ve skupině uží-

vající kombinaci s glutathionem se projevil trend 

ke zvyšování účinnosti léčby (léčebná odpověď 

ve skupině glutahionu byla 74 %, zatímco ve srovná-

vací skupině 62 %).  

V další studii,3 v níž se autoři zabývali neuroprotek-

tivním působením glutathionu při léčbě cisplatinou, 

bylo 31 pacientek s relabujícím karcinomem ovaria 

randomizováno na skupinu A, která dostávala kom-

binaci glutathion (2,5 g/m2 p.t. týdně)/cisplatina (50 

mg/m2 p.t. týdně), a skupinu B, kde byla podávána 

pouze cisplatina (50 mg/m2 p.t. týdně). Léčba byla 

podávána po dobu 9 týdnů. Pacientky byly neurolo-

gicky vyšetřovány. Celková terapeutická odpověď se 

projevila u 9 z 15 ve skupině A a u 12 ze 16 pacientek 

ve skupině B. Pokud jde o neurotoxicitu, byla nižší 

ve skupině léčené kombinací glutathion/cisplatina 

než ve skupině, v níž glutathion podáván nebyl. 

V jiné studii4 byl zkoumán problém neurotoxicity 

při léčbě cisplatinou a míra jejího ovlivnění přidá-

ním glutathionu k cisplatině u pacientů s karcino-

mem žaludku. V dvojitě zaslepené studii byl studo-

ván neuroprotektivní účinek glutathionu (v dávce 

1500 mg/m2 p. t. týdně). Po 9 týdnech léčby se 

neprojevily symptomy neuropatie u žádného z 24 

pacientů užívajících kombinaci cisplatiny s glutathi-

onem, zatímco v kontrolní skupině (v ní bylo místo 

glutathionu přidáváno k cisplatině placebo) se neu-

ropatické příznaky objevily u 16 pacientů z celko-

vého počtu 18. Navíc byla léčba ve skupině léčené 

kombinací glutathion/cisplatina účinnější (léčebná 

odpověď při užívání kombinace s glutathionem byla 

vyšší u 76 % pacientů, v kontrolní skupině jen u 52 % 

pacientů). Tato zjištění ohledně snížení nežádoucích 

účinků léčby při přidání glutathionu k cisplatině po-

tvrdily i další studie. 

INDIKACE
Profylaxe toxicity doprovázející protinádorovou léč-

bu cisplatinou nebo jejími analogy.

KONTRAINDIKACE
Přecitlivělost na účinnou látku (glutathion). 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Po intramuskulárním podání se vzácně vyskytly kož-

ní vyrážky, které obvykle vymizely po přerušení léč-

by. Vyskytla se také mírná bolestivost místa vpichu. 

Obdobně jako u všech roztoků pro intravenózní 

aplikaci se mohou vyskytnout febrilní reakce, infek-

ce v místě vpichu, žilní trombóza či fl ebitida a ex-

travazace. V případě náhle vzniklé nežádoucí reakce 

v průběhu intravenózní infuze by měla být aplikace 

okamžitě přerušena a zbývající infuzní roztok by měl 

být uchován pro rozbor.

INTERAKCE
V literatuře nejsou popsány případy lékových in-

terakcí a inkompatibility glutathionu. TAD v dopo-

ručovaném dávkování neinterferuje s terapeutickou 

účinností chemoterapeutik.

TĚHOTENSTVÍ A LAKTACE
Dostupná data nesvědčí pro předpoklad, že gluta-

thion jako látka přítomná fyziologicky intracelulárně 

nezpůsobuje u gravidních ani kojících žen nežádou-

cí účinky. Preklinické studie nesvědčí pro přímé ani 

nepřímé účinky v souvislosti s těhotenstvím, embry-

onálním/fetálním vývojem, porodem ani postnatál-

ním vývojem.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB UŽITÍ 
Denní dávka glutationu obvykle doporučená pa-

cientům podstupujícím chemoterapii cisplatinou 

nebo jejími analogy je 1,5 g/m2 tělesného povrchu 

(odpovídá dávce 2500 mg) formou pomalé intra-

venózní infuze. Dávkování je však u konkrétního 

pacienta závislé na věku, hmotnosti a klinickém sta-

vu a mělo by také odpovídat dávce a dávkovacímu 

schématu chemoterapie. V případě souběžného po-

dávání glutathionu a chemoterapeutického léčiva 

by měla být infuze přípravku TAD aplikována 15 až 

30 minut před zahájením podávání chemoterapie. 

V případě dlouhodobé léčby mohou být použity 

nižší dávky přípravku (600 mg), podané intramusku-

lárně nebo pomalu intravenózně. 

BALENÍ
Přípravek „TAD 600 mg/4ml powder and solvent 

for solution for injection“ (prášek a injekční voda 

k přípravě injekčního roztoku) obsahuje 10 lahvi-

ček s obsahem 600 mg redukovaného glutathionu 

(GSH) ve formě sodné soli a 10 ampulí s obsahem 

4ml injekční vody.
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