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Profil přípravku

MASTICHA Z CHIU

Úvod

Z hlediska etiopatogenetické 
role bakterie Helicobacter pylori  
při vzniku chronické gastritidy 
a peptických vředů je důležité, 
že tato bakterie tvoří bílkovinu 
stimulující tvorbu gastrinu, který 
zvyšuje sekreci kyseliny chloro-
vodíkové v žaludku; bakterie dále 
produkuje proteázu a fosfolipázu, 
enzymy, které narušují hlenovou 
vrstvu sliznice a katalázu naru-
šující lokální schopnost fagocy-
tózy imunitních buněk. Porušení 
obranných mechanismů slizniční 
bariéry bakteriemi je následo-
váno zánětlivou reakcí a tento 

proces je jedním z hlavních faktorů v patogenezi chronické gastritidy a 
peptických vředů. Infekce Helicobacter pylori je spojována i s extraintes-
tinálními onemocněními, např.  autoimunitními (autoimunitní thyreoidi-
tis), kožními ( rosacea, akné, idiopatická chronická urtikarie), neurologic-
kými (migréna) a dalšími patologickými stavy. 

Standardem léčbou infekce Helicobacter pylori je trojkombinace 
omeprazol + ampicilin + klaritromycin (či jiný makrolid), při alergii na 
penicilin kombinace omeprazol + metronidazol + klaritromycin. V po-
sledních letech se však objevuje stále častější pokles úspěšných era-
dikací Helicobacter pylori následkem nárůstu resistence na antibiotika, 
zejména na klaritromycin a metronidazol. Rezistence vůči klaritromyci-
nu se v našich podmínkách pohybuje kolem 30 %, u metronidazolu až 
kolem 40 %, v některých oblastech je ještě vyšší.  V této situaci je aktu-
ální obnovený zájem o fytoterapeutické prostředky používané v tradič-
ní lidové medicíně k léčbě žaludečních vředů; mohou zvýšit účinnost 
léčby, navíc mívají i širší oblast použití. K těmto tradičním fytoterapeu-
tickým prostředkům patří extrakt z pryskyřice stromu Pistacia lenticus, 
obsažený v přípravku Masticha z Chiu (Adamah, Itálie), dostupném 
nyní i na trhu v České republice. 

Charakteristika, studie

Masticha (mastix) je pryskyřice, získávaná z kůry stromu řečíku lentiš-
ku (Pistacia lentiscus) na ostrovech v Egejském moři. Nejlepší fytoterape-
utickou účinnost má podle tradičních zkušeností  masticha z řeckého 
ostrova Chios. Výsledný produkt vzniká ztuhnutím pryskyřice. Má po-
dobu zrnek bledě žluté či nazelenalé barvy, mírně balzámovou vůni a 
hořkou chuť. Obsahuje přibližně 25 % kyseliny mastichonové, 20–30 % 
mastichorezinu, 4 % kyselinou mastichynové, 2 % pinenu a další látky. 
Fytokomplex je zvláště bohatý na deriváty triterpenů, jako je alfa-pinen, 
myrcen, karyofylen a germakren. V extraktu se vyskytují také antokyany, 
tokoferoly, arabinogalaktany a organické kyseliny.  Působí antibakteriál-
ně (např. vůči Helicobacter pylori), v literatuře se uvádějí i antikancero-
genní účinky (snížení rizika onkologických onemocnění žaludku), jejichž 
nositeli jsou podle autorů především triterpeny.1,2 

Zlepšuje stav při vředové chorobě žaludku, při infekci Helicobacter pylori3,  
včetně  kmenů Helicobacter pylori rezistentních na antibiotika.4 Má výraz-
ný protizánětlivý účinek, který se projevuje v celém gastroenterologickém 
systému.5  Je účinná v terapii pacientů trpících Crohnovou chorobou – vý-
znamně snižuje hodnotu markeru CD Activity Index /CDAI/ a hladinu IL-6 
v plazmě.6 U zánětlivých chorob dutiny ústní se využívá jeho protizánětli-
vý, antiseptický a hojivý účinek, například u zánětů dásní a paradentózy.7 V 
jedné ze studií byl prokázán baktericidní účinek vůči bakterii Streptococcus 
mutans, již autoři považují za hlavní příčinu zubního kazu.8 Titíž autoři ve stu-
dii z roku 2007 doporučují užívat mastichu jako prevenci infekcí dutiny ústní 
v pacientů s fixními ortodontickými aparáty.9

Extrakt z mastichy obsažený v přípravku je zpracován tzv. hydr-
oenzymatickou extrakcí. Tento postup (označovaný výrobcem zkrat-
kou E.I.E. – Estratto Idro-Enzimatico), je metoda zaměřená na získání 
účinných složek z léčivých rostlin v maximální kvantitě při zachování 
jejich účinné formy, za použití selektivních enzymatických procesů. 
Organická rozpouštědla (včetně alkoholu) nejsou při této metodě 
používána. Výsledkem hydroenzymatické extrakce je vodný roztok 
obsahující fytokomplex nemodifikovaných účinných a komplemen-
tárních složek, jak jsou původně obsaženy v extrahované rostlině. Pří-
pravek se vyrábí v souladu s normou EN ISO 9001:2008, která splňuje 
evropské nároky na výrobu. 

Účinná složka: Pistacia lenticus – hydroenzymatický extrakt z pryskyřice

Hlavním etiologickým faktorem vzniku vředové choroby žaludku 
a duodena je infekce Helicobacter pylori – bakterií, která koloni-
zuje žaludeční sliznici. Infekce touto bakterií je jednou z nejčastější 
infekcí vůbec. Prevalence infekce se v naší populaci odhaduje na 
30–55 %, vzrůstá s věkem. U pacientů s vředem dvanáctníku se 
tato infekce se objevuje až v 95 %, u pacientů s žaludečním vře-
dem až v 80 %. Kolonizace sliznice gastroduodena vede ke vzniku 
chronické gastritidy, která může způsobit atrofii sliznice a vznik 
intestinální metaplázie, nejčastějšího prekurzoru adenokarcino-
mu žaludku intestinálního typu. 
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Oblast použití
Komplementární podávání při vředové chorobě žaludku, při infekci 

Helicobacter pylori , při terapii pacientů trpících Crohnovou chorobou, u 
zánětlivých chorob dutiny ústní , například u zánětů dásní a paradentózy. 

Kontraindikace

Těhotenství, laktace, přecitlivělost na některou ze složek přípravku.

Dávkování

Dospělí: 15 kapek 2krát denně. Komplementární podávání při infek-
ci bakterií Helicobacter pylori: 20 kapek na prázdný žaludek 2krát den-
ně, žádné jídlo po dobu následujících 2 hodin. Děti: 3–5 kapek 2krát až 
3krát denně. Ústní voda: 20 kapek do 100 ml vody. 

Balení

Lahvička 30 ml.

Výrobce

Adamah, Itálie
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Poznámka: Statut přípravku: doplněk stravy, není hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. 

Text profilu vypracovala odborná redakce Edukafarm.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář  

MD KOLAGENOVÉ INJEKCE  
– ÚČINNÁ A BEZPEČNÁ LÉČBA  

BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
Datum: 5.10.2018 od 15:30 hodin

Místo: Restaurant Salabka,  K Bohnicím 2, Praha 7 – Trója
Hlavní přednášející: Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie  a traumatologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole 

PROGRAM:
15:30–15:45    občerstvení
15:45–16:00     úvodní slovo ředitele společnosti Edukafarm
16:00–16:30    prof. MUDr. Tomáš Trč
16:30–17:00    MUDr. Tomáš Nedělka
17:00–17:30    MUDr. Pavel Homolka
17:30–18:00    přestávka, občerstvení
18:00–18:30    MUDr. Vladimír Medek
18:30–20:00    praktické ukázky aplikací, diskuze, závěr
20:00–22:00    raut

Součástí závěrečného rautu bude ochutnávka tekutých plodů z Vinice sv. Kláry, 
která se nalézá v přilehlém areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy  

a na níž se pěstovalo víno již za časů císaře a krále Karla IV. Jsme přesvědčeni, že 
seminář bude pro Vás jak odborným, tak gastronomickým zážitkem. 

Parkování je zajištěno, omezená kapacita pro 30 míst.
Registrace na www.edukafarm.cz

Pořadatelem akce jsou společnosti Edukafarm ve spolupráci s inPHARM Clinic.
Akce je ohodnocena 4 kredity ČLK.

Registrační poplatek: 600 Kč.
c l i n i c
S A F E  T R E A T M E N T  C E N T E R

Pořadatel:


