
metabolicky´ syndrom

Metabolický syndrom (pojem uží-
vaný od roku 1988) se ve vyspělých
zemích stává stále zřejmější hrozbou.
Tato nozologická jednotka zahrnuje
několik vzájemně provázaných sym-
ptomů (obezita v oblasti břicha, esen-
ciální hypertenze, inzulinová rezisten-
ce, resp. hyperglykemie, a porušený
metabolismus krevních lipidů), které
u disponovaného jedince nemusí vy-
volávat akutní zdravotní obtíže, ale
z dlouhodobějšího hlediska a při ne-
léčení představují velké osobní i spo-
lečenské riziko. Metabolický syndrom může být doprovázen také
hyperurikemií a logicky patří k tzv. chorobám z nadbytku, neboť k jeho
vzniku přispívá zejména přejídání a nevhodná skladba jídelníčku,
nedostatek pohybu a frustrace z pracovní a vztahové reality. 

Mezi nejvýznamnější rostliny s hypotenzním účinkem náleží beze-
sporu hloh obecný (Crataegus oxyacantha L.) a hloh jednosemenný
(Crataegus monogyna Jacq. L.), Rosaceae. Tyto větevnaté keře nebo
stromky s velmi tvrdým dřevem a velkými trny poskytují hned několik
farmakologicky velmi cenných drog – květy, typicky zapáchající trimet-
hylaminem,  sbírané zjara, listy, obvykle trhané spolu s květem, a na
podzim zralé kulovité plody – malvičky. Obsahové látky hlohu (kver-
cetin, vitexin, saponiny, acetylcholin,  kyselina krategolová, ursolová,
oleanolová, puriny adenin a guanin) spolehlivě snižují krevní tlak a te-
povou frekvenci, zlepšují prokrvení věnčitých tepen a odstraňují otoky
končetin. Z květů s listy se připravuje klasický nálev (1 lžíce na šálek
vroucí vody), který se pije 2x denně před jídlem po několik měsíců. Ze
sušených plodů je výhodnější zhotovit tinkturu nebo tekutý extrakt
(perkolací směsí alkoholu a glycerolu), předepisovaný v dávce 10–15
kapek 1–5x denně, kdy vynikne především diuretický účinek hlohu.
V lékárně je hlohový květ (popř. list s květem) k dostání jako mono-
droga nebo je součástí čajových směsí (Valofyt Neo n. s., Alvisan Neo
n. s., Hypotonická čajová směs Megafyt n. s. aj.), suchý extrakt a prá-
šek z květů, listů a plodů je obsažen v Pflanzen-Dragées Kneipp
Weissdorn a tekutý extrakt obsahuje volně prodejné sedativum
Novo-Passit. Na Slovensku se vyráběly kapky Oxycard (ATC nere-
gistrované v ČR). V parcích a alejích pěstovaný hloh šarlatový a plno-
květé variety hlohu jsou terapeuticky bezcenné. 

Druhou zajímavou léčivkou je buřina srdečník (Leonurus
cardiaca L., Lamiaceae). Roste na poněkud nevábných místech podél
cest, plotů a rumišť. Jeho mohutné lodyhy s drobnými růžovofialovými
květy však přitahují pozornost včel, neboť je významnou medo-
nosnou rostlinou. Srdečník obsahuje malé množství silice, dále hoř-
činy, třísloviny, flavonoidy, kys. jablečnou, vinnou, citronovou a bufa-
nolidové glykosidy. Sbírá se kvetoucí nať bez zdřevnatělých částí, z níž
se připravuje nálev (1 lžička na šálek vroucí vody), vypít 2–3x denně
nebo pronikavěji kardiosedativně a hypotenzně působící lihová
tinktura. Nálev je vhodné podávat též při nechutenství a dyspepsiích
provázených průjmem (např. v kombinaci s květem levandule, kozlíkem,
fenyklem a kmínem). Výhodou srdečníku je jeho nejedovatost a prak-
ticky nemožnost předávkování. Prášek z nati je součástí volně pro-
dejných tablet Anti-stress Labofarm, výtažek z čerstvé nati obsahují
kapky Srdečník z řady Herba Vitalis. .

Třetí neopomenutelnou drogou s antihypertenzním účinkem jsou
čerstvé a sušené cibule česneku (Allii sativi bulbus, Liliaceae). Česnek

obsahuje celý komplex látek (fruk-
tany, saponiny, sirné sloučeniny
alliin, resp. allicin) s antibiotickým
a protiplísňovým účinkem. V experi-
mentech na zvířatech byla proká-
zána schopnost snižovat hladinu
cholesterolu a triglyceridů a krátko-
době (na cca 2 hodiny) upravovat
zvýšený krevní tlak podporou syntézy
oxidu dusnatého, účinného vazodi-
latátoru. Klinické studie u lidí však
nevyzněly přesvědčivě, a to hlavně
kvůli metodickým a interpretačním

chybám. Sušené stroužky česneku se v čajových směsích kombinují se
jmelím, plodem hlohu, natí přesličky, rosnatky apod. Česnekový
prášek či výtažek je obsažen v řadě OTC přípravků (Allicor Super tbl.,
Alicin cps. Walmark aj.). U citlivých osob může česnek vyvolat
alergickou reakci, žlučovou koliku a podráždit sliznice trávicího ústrojí.
Nesmějí jej používat ani kuchyňsky pacienti léčení antiko-agulancii
a jedinci s poruchami funkce krevních destiček. 

Kvetoucí nať rozrazilu lékařského (Veronica officinalis L.),
Scrophulariaceae), patří díky obsahovým látkám (hořčiny, třísloviny,
kys. askorbová, saponiny, stopy silice) k drogám, jež jsou připomínány
zejména poslední dobou jako metabolikum a vhodná součást
čajových směsí upravujících trávení a podporujících diurézu, resp.
vylučování  zplodin látkové výměny s příznivým účinkem při léčbě
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V terapii metabolického syndromu se mohou 
dobře uplatňovat také některé domácí 

i cizokrajné léčivé rostliny s účinky
hypolipidemickými, antidiabetickými,

antioxidačními a s působením na krevní tlak.
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obezity, hypertenze, dny a hypercholesterolemie. Klinické ověření účin-
nosti však zatím není k dispozici. Volně prodejné jsou kapky s výtažkem
z čerstvé nati Rozrazil z řady Herba Vitalis.

V asijské kuchyni oblíbený oddenek (kořen) zázvoru lékařského
(Zingiber officinale Rosc., Zingiberaceae), se získává z pěstovaných
rostlin v celém tropickém pásmu Země. Oloupaný se pak suší na slunci
a mele na prášek. V obchodech je však k dostání i vcelku a čerstvý.
Obsahuje silici, škrob a fenolické ketony. Sušený kořen je podáván
v kapslích k profylaxi kinetóz (OTC Avioplant cps.) a zvracení po
chemoterapii a operacích (až 1 g pro dosi), v lízátkách při hyperemesis
gravidarum. Zároveň je doporučován při meteorismu a cefalgiích
(např. jako Ginger Root cps.). Díky periferně vazodilatačnímu působení
mírně snižuje krevní tlak, hypocholesterolemický účinek nebyl dosud
ověřen. Ve starých lékárnách se ze zázvoru připravovala tinktura a si-
rup. Odvar z čerstvého kořene s citronovou šťávou a medem zmírňuje
příznaky nachlazení. Kontraindikací je užívání antikoagulancií,
peptický vřed a koagulopatie.

Bazalka posvátná (Ocimum sanctum L., Lamiaceae), se ve velkém
pěstuje v Indii. Sklízí se nať, která obsahuje mj. flavonoidy a látky
sterolové povahy. Vědci z University of Illinois, Chicago, popsali její
hypoglykemický, antioxidační a protizánětlivý účinek při metabolic-
kém syndromu. Zároveň uvádějí slibné výsledky recentní studie zamě-

řující se na ovlivnění sérových koncentrací celkového a LDL – choleste-
rolu a ochranné působení bazalky před srdečním infarktem se zároveň
dodržovanou dietou a vhodnou pohybovou aktivitou.

Maka, řeřicha peruánská (Lepidium meyenii Walp., Brassicaceae),
vytváří řepovitou kořenovou bulvu, připomínající tuřín. Bulva obsahuje
velké množství účinných látek: alkaloidy (macain I - IV), glukosinoláty
(zasahující do regulace hormonálních procesů) a izothiokyanáty
(profylaktika maligního bujení), a vedle toho též sacharidy, bílkoviny,
esenciální aminokyseliny (serin, arginin, valin atd.), vitaminy B a C, váp-
ník, železo a jod. Používá se jako tonikum a imunomodulans, při chro-
nickém únavovém syndromu a anemiích, hypertenzi, impotenci, a na-
dějně se jeví její použití při metabolickém syndromu. V ČR jsou do-
stupné OTC přípravky Maca tbl., Eregma power tbl. aj.  

Extrakt z plodů gardenie jasmínové (Gardenia jasminoides El.,
Rubiaceae), má velkou perspektivu ve vývoji nových léků pro diabe-
tiky. Obsahuje zejména β-sitosterol a iridoidní glykosidy, které
v experimentu na myších podporují sekreci inzulinu zablokováním
aktivity tzv. uncoupling proteinu 2 v buňkách pankreatu.

Z hlediska léčby metabolického syndromu vyznívají nadějně také
obsahové látky stromu kochlospermum révolisté (působí hypogly-
kemicky, vazodilatačně a hepatoprotektivně), pelyňku kozalce,
yaconu a pivoňky dřevité. 
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POSUN 
V KATEGORII LÉČIV 

S OMEZENÍM

O důvodech vzniku tzv. 3.kategorie léčiv bylo popsána již spousta papírů. Debata nad materiálem SÚKL zveřejněným 7.8.2008 na www.sukl.cz měla také
daleko k diskuzi odborníků postavené na faktech. Vítězily v ní spíš dojmy a lobistické zájmy (mnohdy zkreslené špatnou informovaností o smyslu a hlavně
legislativním zakotvení kategorie „s omezením“), než realistický pohled na potřeby pacienta. Po zářijové mediální masáži, jsme se za ČLK pokusili prolomit ledy
a začali diskutovat s představiteli lékařských odborných společností. K našemu překvapení jsme zjistili, že je vyděsil spíš nekompletní a zavádějící materiál SÚKL
než představa „nové“ kategorie. Toto zjištění položilo základní kámen pro racionální debatu. Jejím výsledkem je v poločase se rýsující šance na shodu. Základním
smyslem a cílem pro zavedení kategorie výdej s omezením je dle všech diskutujících možnost zabezpečit pacienta léky v případě jejich akutní potřeby a dále
rozšíření dostupnosti registrovaných léčivých přípravků pro samoléčbu pacientů. 

Pro kategorii „Výdej léčiv s omezením“ existují 2 důležité oblasti,
které si zaslouží samostatnou debatu:

1. LÉČIVA PRO POHOTOVOSTNÍ POTŘEBU (EMERGENCY SUPPLY)
Cílem je držení lékařem nastavené optimální farmakoterapie cestou zajištění léčivého

přípravku pro pacienta v „mezní“ situaci (zapomenuté, ztracené lék apod.). Přípravek, dávku
a způsob užívání určuje v takovémto případě vždy lékař. Farmaceut ověří a následně vydá
nejmenší balení (max. na dobu 1měsíce) na základě validních informací (centrální datové úložiště
CDÚ, lékařská zpráva apod.). O výdeje provede záznam do CDÚ. Výdej není možné opakovat. Shoda
takřka jednoznačná byla také v tom, že tímto způsobem výdeje by bylo možné pro zajištění
urgentní potřeby vydat jakýkoliv léčivý přípravek (s výjimkou návykových látek), jehož vysazení by
mohlo výrazně komplikovat zdravotní stav pacienta. Veškeré náklady spojené s výdejem léčivého
přípravku „Hradí nemocný“. Takovouto změnu s největší pravděpodobností nepůjde realizovat na
základě platné legislativy a bude třeba novelizovat Zákon o léčivech.

2. LÉČIVA PRO SAMOLÉČBU
Cílem této skupiny by mělo být rozšíření spektra léčivých přípravků dostupných pro sa-

moléčení, jako uznávané součásti systému zdravotní péče ve světě. Logické by mělo být 

rozčlenění přípravků do jednotlivých podskupin lišících se podmínkami výdeje, způsobem
evidence, nutností existence primopreskribce lékařem apod.

NÁVRH ATC SKUPIN A JEDNOTLIVÝCH PODSKUPIN:
a) Omezení „pouze“ evidencí (centrální datové úložiště - CDU) a

dohledem farmaceuta:
Příklady: omeprazol 20mg, nufuroxazid, NSAID v terapeutických dávkách, lokální formy

ATB, lokální antimykotika (flutrimazol, amorolfin), trimethoprim, ASA 100mg, silymarin, jodovaný
povidon (vaginální léková forma), postkoitální kontraceptivum a dále zrušit omezení počtu tablet
u antihistaminik, rozšířit o levocetirizin a desloratadin

Alternativním cestou realizace této skupiny léčiv je uvolnění přípravků do OTC prodeje.
Nevýhodou tohoto řešení je výrazné oslabení farmamovigilančních aktivit SÚKL. 
Na základě centrální registrace bude do OTC zařazen také orlistat v síle 60mg (přípravek ALLI).

ČLK by u této účinné látky vzhledem k jejímu charakteru a nutnosti důkladné edukace pacienta
preferovala její zařazení do kategorie „výdeje s omezením“.

b) Léčiva s potenciálem zneužívání (evidence, dohled, a omezení
celkové dávky, počtu balení v závislosti na čase):

Kombinace s kodeinem, tramadolem, butylscopolaminem, pseudoefedrinem (PSE)
c) Léčiva s určenou diagnozou a nutností stanovení dalších podmínek

výdeje odbornými společnostmi:
Příklady: metamizol+pitofenon, triptany, ostatní léčiva pro terapii BHP (fytofarmaka),

flukonazol 150mg atd.

A CO ŘÍCI ZÁVĚREM?
Věnujte pozornost aktuálnímu vývoji v této oblasti.
Od 1.1.2009 s téměř 100% pravděpodobností v této kategorii nebude zařazen žádný

přípravek. Velmi reálné je ale uvedení přípravků s obsahem PSE od 2.čtvrtletí. 
To, s čím se budete muset ale vypořádat nejdříve, je připojení lékáren k CDU na SÚKL.

Komunikace s tímto úložištěm je totiž nezbytnou podmínkou pro výdej léčiv s omezením. 
Mgr. Michal Hojný
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