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NOVINKY VE FARMAKOTERAPIIGASTROENTEROLOGIE

Funkční dyspepsie, vředová 
choroba žaludku a dvanáctní-
ku, Crohnova choroba – to 
jsou onemocnění s narůs-
tající prevalencí i incidencí, 
avšak často bez jednoznačně 
vymezitelné příčiny. V terapii 
se proto využívá řada léčeb-
ných postupů, přičemž algo-
ritmus léčby zaznamenává 
dynamické proměny. Jednou 
z novinek je např. uvedení 
tzv. mastixu u těchto indikací 
jako tzv. speciální potraviny 
pro lékařské účely.

Mastix neboli také masticha je exudát 

(pryskyřice) mízy z rostliny řečík lentišek (nebo 

také pistácie lentišku, Pistacia lentiscus L), z če-

ledi Anacardiaceae. Jde o stálezelený keř rozší-

řený zejména ve východní části středomořské 

oblasti, kde často tvoří běžnou vegetaci. Jeho 

varianta Chia, pěstovaná na stejnojmenném 

řeckém ostrově, je díky specifi ckým půdním 

a klimatickým podmínkám zdrojem pryskyři-

ce unikátního složení, která se už ve starověku 

využívala zejména pro léčbu potíží trávicího 

traktu. Aktuální vědecké studie potvrzují, že 

obsahuje komplex biologicky aktivních látek 

s významný antibakteriálním, protizánětlivým, 

analgetizujícím, imunomodulačním a regene-

račním účinkem.1,2  Klinická praxe pak ukazuje, 

že slibné výsledky lze očekávat od mastixu prá-

vě v případech onemocnění trávicího traktu 

s nespecifi ckou příčinou, na nichž se význam-

ně podílí nadměrný stres (funkční dyspepsie), 

nebo jsou autoimunitního původu, jako např. 

Crohnova choroba. 

Mastix a funkční dyspepsie

Jako funkční dyspepsie se označuje sou-

bor symptomů zahrnující nespecifi ckou bo-

lest nebo dyskomfort v epigastriu, zpravidla 

vázaný na příjem potravy a trvající déle než 

měsíc. Symptomy musí být přítomny po více 

než 25 % této doby, zároveň se nesmí vysky-

tovat klinické, biochemické, endoskopické či 

jiné známky organického onemocnění. Jde 

zřejmě o generalizovanou autonomní po-

ruchu (poruchy motility na různých etážích 

trávicí trubice, viscerální hypersenzitivita), 

s nejasným příspěvkem bakteriální koloniza-

ce (Helicobacter pylori) a psychogenní složkou 

(stres, anxieta, psychotrauma). Popis nazna-

čuje, že terapie bude obtížná. 

Tradiční terapeutický potenciál mastixu 

v dané situaci zajímavě dokumentuje pro-

spektivní randomizovaná, dvojitě zaslepená 

a placebem kontrolovaná klinická studie.3 

Pacientům (n = 184) s funkční dyspepsií 

splňující Římská kritéria II bylo po dobu 3 

týdnů podáváno 350 mg mastixu nebo pla-

cebo. Při hodnocení symptomového skóre 

podle Hongkongského indexu došlo při uží-

vání mastixu oproti placebu k významnému 

ústupu příznaků (skóre 14,78 ± 1,78 vs. 19,96 

± 1,83; p < 0,05). Citelné zlepšení zazname-

nalo 77 % pacientů užívajících mastix, a to 

zejména u obecných bolestí žaludku, tupých 

bolestí v horní oblasti břicha, bolestí žaludku 

při anxietě a pálení záhy (ve všech případech 

p < 0,05 oproti placebu).

Mastix a Helicobacter pylori

Využití známých antibakteriálních účin-

ků4 mastixu v gastroenterologické klinické 

praxi ověřovala pilotní randomizovaná stu-

die u pacientů s potvrzenou infekcí Heli-

cobacter pylori ( jakožto známým rizikovým 

faktorem žaludečních a duodenálních vře-

dů nebo funkční dyspepsie).5 Pacientům 

byl po dobu 14 dnů podáván buď samotný 

mastix v souhrnné denní dávce 1050 mg 

(jako jedna dávka nebo rozděleno do 3 

dávek), nebo 350 mg mastixu v kombina-

ci s 20 mg pantoprazolu, nebo standardní 

trojkombinace pantoprazol-amoxicilin-kla-

rytromycin. Eradikace Helicobacter pylori 

byla potvrzena u 4, resp. 5 z 13 pacientů 

užívajících mastix (vyšší účinnost pozoro-

vaná při jedné nerozdělené dávce) a u 10 

z 13 pacientů užívajících trojkombinaci. 

U pacientů se samotným pantoprazolem 

nebyl pozorován žádný antibakteriální úči-

nek. Studie tak potvrdila baktericidní účin-

ky mastixu na Helicobacter pylori v podmín-

kách in vivo, přičemž léčba mastixem byla 

velmi dobře snášena a nebyly zaznamená-

ny žádné vážné nežádoucí účinky.  

Mastix 
potvrzený terapeutický potenciál pro trávicí trakt
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Mastix a Crohnova choroba

Protizánětlivý a imunomodulační účinek mastixu 

v gastroenterologické praxi ověřovala studie u pacientů 

s Crohnovou chorobou.6 Při užívání mastixu (2,2 g denně) 

po dobu 4 týdnů došlo u pacientů s aktivní Crohnovou 

chorobou k signifi kantnímu snížení příslušných standardi-

zovaných skórovacích indexů příznaků, jakož i ke snížení 

produkce zánětlivých mediátorů, jako jsou interleukin-6 

(IL-6), C-reaktivní protein (CRP) a tumor nekrotizující faktor 

alfa (TNF-α). Zároveň došlo k významnému snížení migra-

ce monocytů a makrofágů v důsledku zvýšení tvorby fak-

toru inhibujícího migraci makrofágů (MIF)7 a k významné-

mu navýšení celkového antioxidačního potenciálu buněk. 

Celkově pak tato léčba vedla k remisi u 7 z deseti pacientů 

studie a k významnému zlepšení jejich nutričního stavu.

Legislativní status

Vlastnosti mastixu jako farmaceutické látky 

a jeho kvalitativní parametry defi nuje nejen ak-

tuální vydání Evropského lékopisu v článku 1876 

(Mastic),8 ale také např. britský lékopis. I když v sou-

časné době není na trhu EU dostupný žádný léčivý 

přípravek s touto účinnou látkou, aktuálně byl vy-

dán návrh hodnotící zprávy Evropské lékové agen-

tury, jež poskytuje velmi podrobný farmakologický 

i bezpečnostní profi l této substance a která dyspeptické 

potíže zahrnuje mezi tradiční indikace (well-established 

use) mastixu.9  Dostupné informace a klinické zkušenos-

ti zatím u mastixu vedly k získání statutu potraviny pro 

speciální lékařské účely, pod nímž je mastix dostupný 

i v České republice.
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