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RED CLOVER STAR #2736
Složení produktu

Produkt obsahuje: Red Clover.
Auxilianty: Maltodextrin, Gelatin, Calcium Carbonate, Vegetable Magnesium Stearate, 

Silica.
Energetická hodnota neuvedena.
Z popisu plyne existence jednoho tržního druhu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Květ jetele lučního (Trifolium pratense, Fabaceae, jetel luční, Clover Red blossoms) – 

květy obsahují saponiny (soyasapogenoly B-F), flavonoidy (isorhamnetin, kemferol, kverce-
tin a jejich glykosidy), isoflavonoidy (biochanin A, daidzein, formononetin, genistein, aj.), 
kumariny (kumarin, medikagol), organické kyseliny (kumarovou, faseolovou, salicylovou), 
sacharidy, z dalších látek silici, vitaminy, pryskyřici, tukové a minerální látky.

Hlavními isoflavony jsou biochanin A a formononetin; po přijetí jsou v zažívacím ústrojí 
různě metabolizovány. Glykosidy jsou štěpeny β-glukosidázami v jejunu; v krevním oběhu 
se vyskytuje jen malé množství nehydrolyzovaných glykosidů. Vliv těchto methylovaných isoflavonů na zdraví nebyl dosud 
objasněn. Tyto isoflavony působí jako selektivní SERM, tj. selektivní modulátory estrogenních receptorů (podobně jako 
isoflavony sóji). U premenopauzálních žen s normální hladinou estrogenů mají anti-estrogenní efekt, u postmenopauzálních 
s nízkou úrovní endogenních estrogenů působí jako slabí agonisté. Mají vysokou afinitu k ERβ (estrogenní receptor beta), 
významně nižší k ERα receptorům. Tato aktivita k ERβ určuje jejich převahu účinků na srdce, oběhový systém, kosti, měchýře.

Mohou se významně uplatnit při ovlivňování osteoporózy u postmenopauzálních žen u nichž dochází k postupnému 
poklesu hladin endogenních estrogenů; preventivní účinek vůči osteoporóze lze přičíst jejich slabému estrogennímu efek-
tu. Některé z těchto látek přímo inhibují aktivitu osteoklastů (tj. kostních buněk, jejichž funkcí je resorpce kostní hmoty).

Příjem fytoestrogenů potravou je často dáván do souvislosti se snížením rizika vzniku karcinomu endometria; látky 
z jetele lučního mohou inhibovat aromatasu, která převádí androstendion na estron. Zvýšená hladina tohoto estrogenu je 
spojována s vývojem endometriálních karcinomů. Tyto isoflavony mohou mít také antikarcinogenní aktivitu patrně vlivem 
jak estrogenních, tak neestrogenních mechanizmů. Publikované antiproliferativní efekty nebyly mediovány estrogenními 
receptory (ER), protože tyto efekty byly pozorovány jako ER-pozitivní, tak u ER-negativních buněčných linií.

U jetelových isoflavonů nebylo pozorováno snížení hladin cholesterolu. Stále existují názory, že tyto látky mohou hrát 
roli v prevenci kardiovaskulárních onemocnění zvýšením exkrece žlučových kyselin, zvýšením regulace LDL receptorů 
a zvýšením systémové arteriální kompliance.

Lze konstatovat, že isoflavony mají vliv na činnost předstojné žlázy. Pokusy na zvířat přinesly zkušenost, že mohou 
snižovat velikost prostaty v důsledku svého anti-androgenního efektu. Avšak klinické studie neprokázaly statisticky vý-
znamný vliv na velikost této žlázy. Látky zvyšují apoptózu (smrt) prostatických buněk častěji než buněčnou proliferaci. 
Z výsledků laboratorních studií vyplynulo, že některé isoflavony snižují růst jak buněk benigní hyperplazie, tak kancerózní 
prostatické tkáně.

Průměrná denní terapeutická dávka jsou 4 g drogy, 3× denně.
Droga je v poslední době používána při produkci potravinářských výrobků.

Výrobce doporučuje použití produktu v některých obdobích života, především při změněném metabolizmu choleste-
rolu, k ovlivňování nepříjemných menopauzálních symptomů (návaly horka, cyklické bolesti prsou, mastalgie), k tlumení 
premenstruálního syndromu, prevenci zhoubného bujení, zlepšení trávicích procesů, kašle, astmatu a bronchitidy. Může 
přinést také příznivý efekt u mužů, u nichž se začíná objevovat nezhoubné zbytnění prostaty.

Deklarovaný účinek produktu není v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

Výrobce doporučuje podávat dospělým osobám 2× denně 1 kapsli (ráno a večer). Produkt nesmí být podáván v případech 
přecitlivělost na květy jetele, graviditě, kojení, v případě léčeného karcinomu prsu a jiných hormon-dependentní nádorů; 
nesmí být podáván také dětem do 15 let věku. Relativní kontraindikací jsou poruchy krevní srážlivosti a deficience proteinu S.

Toxicita složek

Složka produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. U vý-
razně citlivých osob může dojít ke tvorbě kožní vyrážky, myalgiím, bolestem hlavy, objevuje se také nauzea, případně 
krvavý vaginální výtok. Jsou popsány vzácné případy endometriální hyperplazie. Tyto projevy však nejsou běžné.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých 
složek

Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
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V případě použití některých léčiv je třeba opatrnosti a to konkrétně: antiagregační/antikoagulační léčiva (kořen andě-
liky, květ hřebíčkovce, kořen šlavěje purpurové, cibule česneku, oddenek zázvoru, list jinanu, kořen všehoje, květ jírov-
ce, oddenek kurkumy a další morfologické části rostlin) – loučasné podání léčivých drog nebo syntetických léčiv, které 
snižují trombocytární agregaci může přinést u některých osob riziko zvýšené krvácivosti; léčiva s estrogenním účinkem 
(nať vojtěšky, kořen ploštičníku, plod drmku, semeno lnu, šištice chmelu, kořen puerárie, oddenek lékořice, semeno sóji; 
ipriflavon, syntetické estrogeny) – isoflavony jetele mohou vykázat aditivní nebo antagonistický účinek (mohou interferovat 
s hormonální terpaií vlivem kompetice na estrogenních receptorech); cytochrom P450 1A2 (CYP 1A2) substráty (amitriptylin, 
haloperidol, ondansetron, teofylin, propranolol, verapamil a další) – při současném podání může teoreticky dojít k inhibici 
uvedeného cytochromu a následnému zvýšení hladin některých léčiv metabolizovaných inkriminovaným enzymovým sys-
témem, efekt však u člověka nebyl dosud prokázán; cytochrom P450 2C19 (CYP 2C19) substráty (omeprazol, lansoprazol, 
pantoprazol, diazepam, karisoprodol, nelfinavir a další) – při současném podání může teoreticky dojít k inhibici uvedeného 
cytochromu a následnému zvýšení hladin některých léčiv metabolizovaných inkriminovaným enzymovým systémem, 
efekt však u člověka nebyl dosud prokázán; cytochrom P450 2C9 (CYP 2C9) substráty (NSAIDs zahrnující diklofenak, 
ibuprofen, meloxikam, piroxikam, celekoxib, dále amitriptylin, warfarin, glipizid, losartan a další) – při současném podání 
může teoreticky dojít k inhibici uvedeného cytochromu a následnému zvýšení hladin některých léčiv metabolizovaných 
inkriminovaným enzymovým systémem, efekt však u člověka nebyl dosud prokázán; cytochrom P450 3A4 (CYP 3A4) 
substráty (lovastatin, ketokonazol, itrakonazol, fexofenadin, triazolam a další) – při současném podání může teoreticky 
dojít k inhibici uvedeného cytochromu a následnému zvýšení hladin některých léčiv metabolizovaných inkriminovaným 
enzymovým systémem, efekt však u člověka nebyl dosud prokázán; kontraceptiva – teoreticky může současné podání 
vyšších dávek extraktů z jetele lučního interferovat s kontraceptivy; tamoxifen – léčivo interaguje s isoflavony v důsledku 
jejich potenciálního estrogenního účinku může dojít k nežádoucímu terapeutickému efektu (genistein může antagonizovat 
antitumorový efekt tamoxifenu).

Není však předpoklad, že by k těmto reakcím docházelo i v tomto případě, protože dávky květů jetele lučního jsou nízké.

Možnost případného zneužití produktu ve smyslu toxikomanie

Toto zneužití není reálné.

Zhodnocení

Výrobek lze bez výhrad doporučit jako doplněk stravy.


