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profi l přípravku

BIOTAD PLUS
ÚVOD
Moderní biomedicínský výzkum prokázal, že v etiologii značného 

množství chronických onemocnění hraje roli oxidativní stres. Týká 

se to například alergií, kardiovaskulárních chorob, chronických 

střevních zánětlivých chorob, ale i onkologických onemocnění. 

Oxidativní stres se rozvíjí v situaci, kdy je v organismu přebytek 

reaktivních sloučenin kyslíku (reactive oxygen species, ROS). 

Tyto reaktivní sloučeniny jsou fyziologicky produkovány buňka-

mi a za normálních okolností jsou ROS nepostradatelné pro nit-

robuněčnou komunikaci;1 jejich produkce stoupá při poškození 

buňky.2 Pokud vzroste množství ROS v buňce nad fyziologickou 

hranici, mohou buňku poškodit a dokonce způsobit její zánik. 

Ireverzibilnímu poškození buněk při přebytku ROS brání za fyzio-

logických okolností kompenzatorní up-regulace nitrobuněčných 

antioxidačních systémů, které nadbytečné ROS neutralizují. Pokud 

přeroste produkce ROS kompenzatorní možnosti nitrobuněčných 

antioxidantů (patří mezi ně především glutathion, dále vitamin 

E, vitamin C a další látky) a pokud nemá organismus k dispozici 

dostatek těchto antioxidantů, dochází působením přebytku ROS 

k oxidativnímu stresu, závažnému poškození buněk a tkání a vzni-

ku různých onemocnění, například chorob spojených s chronic-

kým zánětlivým procesem nebo nádorových onemocnění.

Rovnováha mezi produkcí a odstraňováním ROS v lidském orga-

nismu je v civilizovaných zemích narušena následkem nárůstu ri-

zikových faktorů, především v oblasti prostředí a životního stylu. 

Přispívá k tomu i snížená hladina antioxidantů, která je relativně 

častým jevem; kromě jejich nedostatku v potravě k tomu přispí-

vá např. i vyšší věk (hladina některých antioxidantů klesá již po 40. 

roce věku). Výsledkem je zvyšující se výskyt onemocnění vznika-

jících na podkladě oxidativního stresu. Pro prevenci těchto stavů 

je důležitý dostatečný přívod antioxidantů. Důležitou látkou, která 

je nejen hlavním antioxidantem lidského organismu, ale pomáhá 

k detoxikaci buněk a má v buňce řadu dalších významných úloh, 

je glutathion. Jeho antioxidační roli v buňce doplňuje a synergicky 

podporuje vitamin E. Obě jmenované látky jsou obsaženy v pří-

pravku Biotad Plus (Biomedica Foscama, Itálie).

CHARAKTERISTIKA 
Přípravek Biotad Plus je doplněk stravy s obsahem glutathionu 

a vitaminu E, určený k ochraně buněk a tkání před působením 

oxidativního stresu. Obsahuje látky, jež svým synergickým půso-

bením chrání buňku před poškozením oxidativním stresem a vol-

nými radikály: glutathion a vitamin E. Glutathion je látka, která se 

v lidském organismu přirozeně vyskytuje a má celou řadu důle-

žitých funkcí. Chemicky jde o tripeptid, složený z aminokyselin 

kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu. Za fyziologických okol-

ností je syntetizován intracelulárně z uvedených aminokyselin, 

nicméně s věkem a vlivem dalších okolností jeho syntéza klesá. 

Pro funkčnost enzymatických antioxidačních systémů má gluta-

thion, resp. jeho redukovaná forma označovaná jako GSH, zásad-

ní význam. GSH reaguje s peroxidem vodíku za vzniku oxidované 

formy, označované jako GSSG. Chrání například erytrocyty před 

hemolýzou, kterou by způsobil intracelulární peroxid vodíku, po-

kud by nebyl glutathionem neutralizován. 

Glutathion je však důležitý i pro funkčnost jiných antioxidantů, 

např. vitaminu C. Udržuje dostatečné koncentrace redukované 

(aktivní) formy askorbátu v buňce, a tím dále přispívá k zajištění 

ochrany buňky proti oxidativnímu stresu. Díky své centrální roli 

mezi ostatními antioxidanty (a provázanosti s nimi) je označován 

jako „master oxidant“.  GSH participuje nejen na antioxidačních 

obranných systémech, ale i na mnoha důležitých metabolických 

pochodech. Důležitou funkcí glutathionu je detoxikační půso-

bení prostřednictvím vyvázání xenobiotik za katalytického pů-

sobení glutathion-S-transferáz. Tím jsou chráněny buňky před 

škodlivými reakcemi buněčných komponent (např. DNA) s xeno-

biotiky. 

Glutathion má ještě další funkce, např. přispívá k zajištění imu-

nity, k ochraně organismu před překyselením. Pokud poklesne 

v buňkách hladina GSH, dochází k jejich ohrožení. Produkce glu-

tathionu v organismu je závislá na řadě okolností, se stárnutím 

klesá, snížená produkce glutathionu je spojena i s některými 

chorobami, ať už jako jedna z vyvolávajících příčin, nebo jako do-

provodný jev onemocnění.3,4 Příkladem může být role nedostat-

ku glutathionu v epitelu střevní sliznice při vzniku chronických 

střevních zánětlivých onemocnění.5 GSH hraje totiž významnou 

úlohu při ochraně enterocytů před oxidativním stresem, způ-

sobeným i některými složkami potravy;6,7 enterocyty mají navíc 

zásadní roli při absorpci perorálně podaného glutathionu (jak 

celé molekuly, tak jejích aminokyselinových komponent).8-10 Pro 

prevenci buněčného oxidačního stresu je proto při předpoklá-

daném poklesu hladiny glutathionu vhodná jeho suplementace.

Vitamin E (tokoferol, v přípravku obsažen jako DL-alfa-tokoferyl 

acetát) je důležitým antioxidantem, který podporuje antioxi-

dační aktivitu glutathionu.  Zatímco glutathion se označuje jako 

celkově nejdůležitější antioxidant, vitamin E je považován za nej-

důležitější látku ze skupiny antioxidantů rozpustných v tucích. 

Jeho významnou funkcí je ochrana polynenasycených mastných 

kyselin (PUFA) v buněčných membránách před peroxidací. Me-

chanismem tohoto účinku je reakce vitaminu E s peroxylový-

mi radikály. Tím vitamin E brání rozvoji oxidativního poškození 

membrán. Vzniklý radikál vitaminu E může pak reagovat s dalším 

peroxidovým radikálem nebo se může reakcí s askorbátem rege-

nerovat zpět na vitamin E. Bylo prokázáno, že pro ochranu buněk 

před oxidativním stresem je důležitá jak dostatečná hladina glu-

tathionu, tak vitaminu E; nejvyšší ochrany buněk se dosahuje je-

jich kombinací. Vitamin E podporuje účinnost glutathionu v řadě 
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oblastí, např. v ochraně myokardu a zvyšování 

citlivosti buněk na inzulin.11 Dalším dokladem 

je podpora, již poskytuje vitamin E antioxida-

tivně působícím enzymům závislým na glu-

tathionu, např. glutathion-S-transferázám.12,13 

Navíc vitamin E přispívá ke zvýšení poměru 

redukovaného, antioxidativně působícího glu-

tathionu (GSH) k oxidované formě (GSSG).14

U řady onemocnění a stavů doprovázených 

oxidativním stresem (ať už jako příčinou one-

mocnění, či jeho důsledkem) byl prokázán 

pokles jak vitaminu E, tak glutathionu.5 Antio-

xidační funkce vitaminu E a GSH se vzájemně 

doplňují a mohou se vzájemně do jisté míry 

zastupovat. Svými účinky se částečně překrý-

vají a potencují, působí synergicky. Proto má 

význam současná suplementace obou těchto 

antioxidantů.

POUŽITÍ
Přípravek je vhodný při stavech zvýšeného 

ohrožení organismu oxidativním stresem a sta-

vech doprovázených často poklesem hladiny 

glutathionu v organismu, což je např. věk nad 

40 let, užívání alkoholu, užívání léků, kouření, 

podvýživa, jednostranná strava bez obsahu vi-

taminu E. Přípravek přispívá ke zlepšení funkce 

imunity a ochraně jater. 

KONTRAINDIKACE
Přecitlivělost na účinné látky (redukovaný glu-

tathion a/nebo vitamin E). Vzhledem k obsahu 

vitaminu E patří mezi kontraindikace zvýšená 

tendence k tromboembolickým příhodám (va-

rixy, hluboká žilní trombóza).

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Po glutathionu se velmi vzácně mohou objevit 

kožní vyrážky, které obvykle mizí po přerušení 

léčby. Dále se mohou objevit bolesti břicha 

a přechodné vyblednutí kůže.

INTERAKCE
Interakce glutathionu nejsou známy. Při sou-

časném podávání vitaminu E s kortikoidy a/nebo

hormonální antikoncepcí se zvyšuje riziko žilní 

trombózy; možnost potenciace účinku anti-

koagulancií.

DÁVKOVÁNÍ 
Doporučená denní dávka je jeden sáček den-

ně (obsahuje 250 mg redukovaného glutathi-

onu a 6 mg vitaminu E). Sáček se nechá volně 

rozpustit v ústech. Vhodné pro dospělé a děti 

od 3 let. 

TĚHOTENSTVÍ A LAKTACE
Užívání přípravku během těhotenství a období 

kojení se vzhledem k obsahu vitaminu E nedo-

poručuje pro zvýšenou tendenci k tromboem-

bolickým příhodám.

BALENÍ
20 sáčků; 1 sáček (1,75 g) obsahuje 250 mg redu-

kovaného glutahionu (GSH) a 6 mg vitaminu E. 

VÝROBCE
Biomedica Foscama Group, Itálie
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Statut přípravku: 

Doplněk stravy, schválený hl. 

hyg. MZ ČR.

Úhrada z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění: není 

hrazen. 
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