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OncoVet I
Nutriční podpora pro
onkologické pacienty.
Přípravek obsahuje přírodní
složky, které usnadňují
detoxikaci a vylučování
karcinogenních látek poškozujících
organismus.
Speciﬁcké výživné látky a antioxidanty mají ochranný
účinek proti toxickému působení radiační terapie a chemoterapie. Snižuje se výskyt nežádoucích účinků léčby
tumorů jako jsou obstipace nebo nauzea. Přípravek posiluje imunizaci pacientů, zastavuje tvorbu metastáz a
potlačuje riziko recidivy onemocnění. Dochází ke zlepšení
kvality života u pacientů s nádory.

Složení tablety:
Kyselina L-glutamová: 150 mg, Silybum marianum (extrakt z
ostropestřce mariánského, silymarin): 100 mg, Punica
granatum (granátové jablko): 125 mg, Camellia sinensis
(zelený čaj): 100 mg, Curcuma longa (kurkuma): 50 mg, Vitis
vinifera (hroznová jádra): 20 mg, L-selenomethionin: 1 mg
(selen: 0,02 mg), přídavné látky.

Kyselina L-glutamová
Aminokyselina, která se podílí na četných biochemických
reakcích včetně tvorby nukleotidů, aminokyselin a glykogenu. Jedná se o substrát nezbytný pro počátek syntézy
glutaminu. Ten působí přímo na lymfoidní tkáň ve střevě,
stimuluje imunitní systém a chrání střevní sliznici.
Výtažek z ostropestřce mariánského (Silybum marianum)
Jeho hlavní složkou je silymarin (> 80 %), který má antioxidační účinek. Také zvyšuje endogenní antioxidační kapacitu prostřednictvím vyšší koncentrace glutathionu a aktivity
superoxid dismutázy. Silymarin vykazuje antimetastatický,
antiangiogenický a protizánětlivý účinek. Jeho působením
dochází k zastavení proliferace buněk a navození apoptózy.
Výtažek z granátového jablka (Punica granatum)
Obsahuje velké množství kyseliny elagové (> 40 %), která
se připojuje na několik karcinogenních látek a dokáže je
deaktivovat. Má proto antimutagenní vlastnosti, navíc
dokáže inhibovat angiogenezi a buněčný cyklus. Vykazuje
také protizánětlivé a antioxidační účinky.

Výtažek ze zeleného čaje (Camellia sinensis)
Jedná se o silnou antioxidační látku vzhledem k vysokému
obsahu polyfenolu (> 50 %). Také působí imunomodulačně
a antioxidačně a zároveň dokáže zastavit proliferaci, tvorbu
metastáz a angiogenézi, naopak navozuje apoptózu.
Kurkuma (Curcuma longa)
Má antioxidační a antivirový účinek. Vykazuje protizánětlivé působení prostřednictvím regulace důležitých signálních drah a dokáže navodit programovou buněčnou
odúmrť nádorových buněk. Provedené studie prokázaly,
že posiluje účinek chemoterapie a radiační terapie.
Výtažek z hroznových jader (Vitis vinifera)
Díky vysokému obsahu proanthokyanidinů (> 90 %)
vykazuje silný antioxidační účinek proti volným radikálům
a zabraňuje peroxidaci tuků. Chrání proti vedlejším
účinkům chemoterapie pravděpodobně kvůli svým
antioxidačním vlastnostem. Působí také antimutagenně a
imunomodulačně.
L-Selenomethionin
Působí jako látka vychytávající volné radikály a podporuje
syntézu a činnost endogenních antioxidantů, takže
poskytuje ochranu před poškozením buněk. Stimuluje
imunitní systém, reguluje proliferaci buněk a apoptózu.
Byla popsána i schopnost l-selenomethioninu potlačovat
růst cév dodávajících živiny nádorovým buňkám.

Podávání:
1 tableta na 10 kg hmotnosti 2 x denně.
Balení:
• lahvička s 60 tabletami
• lahvička pro klinická pracoviště s 300 tabletami
• blistrové balení pro klinická pracoviště s 300 tabletami
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Přípravek
s obsahem aminokyselin, vitamínů,
antioxidantů a minerálů, doplňující organismu
a
živiny, které se ztrácejí v důsledku onkologických
ži
problémů i jejich léčby. Cílem OncoVetu II je posílit
p
imunitní systém pacienta a zlepšit kvalitu života.
im

Dietní doplněk obsahující esenciální živiny, které vykazují
synergický účinek, působí přímo na nádorové buňky a
posilují extracelulární matrix. Přípravek se vhodně kombinuje s antioxidačními a antitumorózními účinky OncoVetu
I. Nádorové buňky produkují enzymy schopné natrávit
kolagen, což ovlivňuje pojivovou tkáň a usnadňuje růst a
invazivní charakter tumorů. Aminokyseliny lyzin a prolin
spolu s účinkem vitamínu C zesilují strukturu kolagenu a
potlačují funkci enzymů nádorových buněk. Proto při
působení přípravku dochází k zesílení pojivové tkáně a
preventivnímu účinku na průnik buněk tumoru.

L-prolin
Jedná se o podmíněně esenciální aminokyselinu. Organismus je tedy schopen ji vytvořit, ale za určitých podmínek
(onemocnění, stres...) se požadavky na využití této
aminokyseliny zvyšují a dochází ke vstřebávání L-prolinu z
potravy. Prolin příznivě ovlivňuje tvorbu kolagenu tak, že
posiluje extracelulární matrix a znemožňuje buňkám
nádoru pronikat do okolní tkáně. Navíc při odbourávání
kolagenu dochází k uvolňování prolinu, který je zachycován
buňkami tumoru. Při jeho metabolizaci vznikají reaktivní
formy kyslíku schopné navodit širokou škálu účinků včetně
blokády buněčného cyklu, autofagie a apoptózy.

Složení (ve 3 gramech):
Syrovátkový protein: 2000 mg, L-prolin: 75 mg, L-lyzin: 50
mg, L-arginin: 150 mg, niacinamid (vitamín B3): 200 mg,
askorbát sodný (vitamín C): 300 mg, vitamín D3: 300 UI,
vitamín K3: 3 mcg, lipoidní kyseliny: 10 mg, glukonát hořečnatý: 100 mg (hořčík: 5,4 mg), chelát zinku: 30 mg (zinek: 6
mg), přídatné látky.

L-lyzin
Tato esenciální aminokyselina se nesyntetizuje v organismu, a proto je nutno ji přijmout v potravě. Představuje další
zásadní součást kolagenních vláken, takže jejím působením je příznivě ovlivněna tvorba kolagenu spolu se zesílením ECM. Lyzin také inhibuje účinek plazminu, což je
protein zodpovědný za spuštění aktivace kolagenáz a
dalších enzymů, jež rozpouští extracelulární matrix. Výsledkem je účinek potlačující diseminaci nádorových buněk do
dalších tkání.

Celkový obsah aminokyselin
(syrovátkový protein AA + přidaný AA) ve 3 g:
Arg: 196,2 mg, Pro: 189,8 mg, Lys: 229,4 mg, Ala: 95,8 mg,
Asn: 214,4 mg, Cys: 43,6 mg, Phe: 61,6 mg, Gly: 34,8 mg, Gln:
379 mg, His: 52,6 mg, Ile: 115,4 mg, Leu: 207,4 mg, Met: 42,6
mg, Ser: 99,6 mg, Tyr: 43,8 mg, Thr: 135,4 mg, Trp: 32 mg,
Val: 102 mg.

Syrovátkový protein
Mezi důležité biologické látky, které se nachází v syrovátkovém proteinu, patří laktoferin, α-laktoglobulin, β-globulin
a další imunoglobuliny vždy s imunomodulačními
vlastnostmi. Laktoferin také dokáže navodit apoptózu,
inhibovat angiogenezi a upravovat aktivitu enzymů metabolizujících karcinogenní látky. Syrovátkový protein
vykazuje antioxidační účinky na zdravé buňky a podporuje
zvýšenou syntézu glutathionu. Naproti tomu v nádorových
buňkách je koncentrace glutathionu snížená, což způsobuje jejich vysokou citlivost na chemoterapii.

L-arginin
Je to podmíněně esenciální kyselina. Mimo své nejznámější
funkce v cyklu močoviny dokáže arginin také posílit imunitní systém. Jedná se o esenciální živinu pro buňky s
cytolytickou aktivitou, která zároveň ochraňuje organismus před implantací nádorových buněk. Bylo prokázáno,
že přidávání argininu omezuje růst tumoru, výskyt metastáz a potenciál karcinogenů k tvorbě nádorů.
Niacinamid (vitamín B3)
Niacinamid nebo nikotinamid je amidem niacinu (kyselina
nikotinová nebo vitamín B3). Představuje primární prekurzor NAD+, což je esenciální koenzym při produkci ATP. U
onkologických pacientů často niacin chybí. Vysoký obsah
NAD+ je nezbytný pro udržení stability genomu, protože
usnadňuje reparaci DNA. Přidávání niacinamidu proto
omezuje výskyt krátko- a dlouhodobých nežádoucích
účinků chemoterapie.

Askorbát sodný (vitamín C)
Vitamín C má příznivé účinky při prevenci i léčbě rakoviny.
Působí jako antioxidační látka, která neutralizuje volné
radikály. Jedná se též o imunomodulační substanci zlepšující aktivitu leukocytů. Zároveň vitamín C poskytuje leukocytům ochranu před oxidačním poškozením, které by
mohlo vzniknout na základě jejich cytolytické aktivity. Ani
tvorba kolagenu se bez tohoto vitamínu neobejde: spolu s
prolinem a lyzinem posiluje extracelulární matrix, a tak
zastavuje invazi nádorových buněk do okolních tkání.
Vitamín D3
Vitamín D3 přímo i nepřímo upravuje působení více jak
2000 genů včetně mnoha procesů: je schopen posilovat
apoptózu a potlačovat proliferaci buněk, tvorbu nových
cév a metastáz. Působí protizánětlivě. Zánět je součástí
mnoha onemocnění včetně nádorových procesů. U psů,
stejně jako u lidí, bylo prokázáno, že nízké hladiny
vitamínu D korelují s vyšším výskytem rakoviny. Navíc
vitamín D posiluje protinádorové účinky několika chemoterapeutik, zvyšuje odpověď na protirakovinnou léčbu a
celkově zlepšuje zdraví zvířat.
Vitamín K3
Nedávno provedené studie ukázaly, že použití vitamínu K3
jako speciﬁcké výživové látky má smysl téměř ve všech
vývojových fázích různých typů nádorových onemocnění.
Vitamín K3 navozuje onkózu, typ buněčné odúmrti v důsledku ischémie, na kterou jsou buňky tumoru zvláště citlivé.
Také byly objeveny další tři protinádorové účinky zprostředkované vitamínem K3, všechny fungující synergickým
způsobem. Navíc tento vitamín blokuje angiogenezi, takže
dále komplikuje postup nádorových procesů.
Alfa-lipoová kyselina
Je známa jako ”univerzální antioxidační látka“. Působí
antioxidačně, zvyšuje syntézu glutathionu a dokáže
recyklovat endogenní antioxidanty, zvláště pak vitamíny C
a E. Kyselina alfa-lipoová je lipoﬁlní a hydroﬁlní, takže
vykazuje působení jak na membrány, tak uvnitř buněk.
Navíc funguje i jako chelát pro ionty kovů. Dokáže regulo-

vat klíčové enzymy metabolismu. Díky těmto funkcím je
kyselina schopna zpomalit postup nádorového onemocnění pomocí metabolického přeprogramování buněk
tumoru a její další funkcí je regulace různých signálních
cest pro buňky.
Má antimetastatické a protizánětlivé účinky a při podávání
této látky dochází ke sníženému výskytu nežádoucích
dopadů konvenční chemoterapie.
Hořčík
Existuje jednoznačný epidemiologický vztah mezi nedostatkem hořčíku a rakovinou. Většina chemoterapeutických
ošetření navozuje nedostatek hořčíku, což podmiňuje
přeměnu prekancerózních buněk. Hořčík působí jako
kofaktor více jak 300 enzymů, které vykazují silný vliv na
karbohydráty, aminokyseliny, nukleové kyseliny a metabolismus proteinů. Úloha hořčíku v metabolismu mastných
kyselin a fosfolipidů je zásadní pro udržení správné
propustnosti buněčných membrán.
Zinek
Nedostatek zinku je u pacientů s rakovinou velmi častý a
představuje dobrý indikátor úrovně výživy nemocného.
Zinek zlepšuje funkci buněčné imunity jako je například
aktivita buněk, které nazýváme přirození zabijáci. Slouží
jako antioxidační látka, která dokáže navodit tvorbu zánětlivých cytokinů a podporuje apoptózu maligních buněk.

Podávání:
• Malá zvířata:
0,6 g / 2 kg hmotnosti 2 x denně.
• Střední a velká zvířata:
3 g / 10 kg hmotnosti 2 x denně.
Balení:
• Malá zvířata:
120 g lahvička s odměrkou o velikosti 0,6 g.
• Střední a velká zvířata:
240 g lahvička s odměrkou o velikosti 3 g.

CÍLE ORTOMOLEKULÁRNÍ VÝŽIVY
U PACIENTŮ S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM

• nahradit nutriční nedostatky
• podpořit fázi detoxiﬁkace jater
• zaměřit se na základní charakteristiky nádorových buněk: apoptóza,
•
•
•

proliferace, zánět, genomická stabilita, angiogeneze a tvorba metastáz
modulovat aktivitu imunitního systému
potlačit nežádoucí účinky léčby nádorů
zlepšit kvalitu života pacientů

Sledovat
video

http://bit.ly/2xC49Du

MECHANISMUS ÚČINKU

Jak působí přípravky
Oncovet I & II?
Nádor vzniká v důsledku nekontrolované proliferace
buněk schopných napadnout okolní tkáně a rozšiřovat se
do dalších částí organismu. Mezi zásadní vlastnosti těchto
buněk patří genomická nestabilita (což jim umožňuje
podléhat mutacím), neustálá proliferace, schopnost
vyhnout se apoptóze, možnost tvořit metastázy atd.
Přípravky OncoVet I & II jsou připraveny z látek
vykazující protirakovinné účinky, jako jsou inhibice
proliferace buněk nádoru či navození apoptózy
V současnosti se považuje vztah nádorových buněk k jejich
bezprostřednímu okolí a interakce se zdravými buňkami za
velmi důležitou součást terapie rakoviny. Cílem je pochopit
a léčit nádorová onemocnění pomocí širšího pohledu na
tento problém. Pokud chceme úspěšně zasáhnout proti
rakovině, musíme vzít v úvahu různé aspekty stavu
organismu, nádorové i nenádorové. Mezi ně patří:
- stav imunitního systému: obranné mechanismy organismu jsou schopny rozeznat, kdy je buňka abnormální a
přivodit její odúmrť. Nádorové buňky jsou schopny se
obranným metodám imunitního systému vyhnout.
- zánět: chronický zánět dokáže vyvolat rakovinu. Zánětlivá
tkáň obsahuje molekuly, které usnadňují růst tumoru.

Někteří lidé se domnívají, že doplněním chybějících živin
podporujeme růst nádoru, protože tyto látky mohou
využít i nádorové buňky. Musíme ovšem vzít v úvahu
skutečnost, jak u rakoviny dochází k neustálým mutacím a
buňky získávají nové schopnosti, jež jim pomáhají k růstu i
v nevhodných podmínkách. Například tumorózní buňky
často vykazují nadměrnou expresi receptorů glukózy. V
případě nízké přítomnosti této molekuly ji dokáží nádorové buňky účinně zachycovat. Dalším příkladem je situace,
kdy při nedostatku živin buňky tumoru rozkládají svalovou
a tukovou tkáň, aby získaly energii. Proto jsou nádory
schopny získávat výživu velmi efektivním způsobem.
Dokáží si obstarat zdroje energie, i když to znamená ponechat zdravé buňky bez ní. Pomocí přídavku výživných látek
lze, posílit zdravé buňky organismu a celkové zdraví
pacienta. Další vlastností přípravků typu OncoVet, zvláště
OncoVet I, je antioxidační kapacita. Anitoxidanty neutralizují formy reaktivního kyslíku (ROS). Tyto molekuly vznikají
například v játrech, která se velmi snaží detoxikovat
organismus od xenobiotik (během chemoterapie odbourávají léky…).
Složení přípravků OncoVet pomáhá zdravým buňkám
k ochraně před oxidačním poraněním, které může
vzniknout v důsledku růstu tumoru nebo léčby nádorového onemocnění

Karcinom navozuje změny metabolismu jak na úrovni
buněčné, tak na úrovni organismu. V něm dochází ke
zvýšené potřebě energie, protože mnohé složky tkání musí
stále růst. Navíc je nádor často provázen sníženým příjmem
potravy v důsledku samotné patologie (například nádory
dutiny ústní), či kvůli nežádoucím účinkům léčby (nauzea
atd.). Tak vznikají nedostatky živin u mnoha nádorových
pacientů (mimo jiné hořčík, zinek, vitamín D). Dalším cílem
přípravků OncoVet I & II je nahradit chybějící živiny a zlepšit
celkový stav pacienta, aby byl schopen vyrovnat se s nádorovým onemocněním.

Použití antioxidantů při léčbě rakoviny je stále kontroverzní
téma. Způsobují antioxidanty snížení účinnosti chemoterapie? Radiační terapie a některá chemoterapeutika vyvolávají buněčnou odúmrť, protože se podílí na tvorbě
reaktivních forem kyslíku (ROS), takže antioxidační látky
mohou tyto způsoby léčby narušit. Musíme ovšem vzít v
úvahu, že nádorové buňky mají vysokou hladinu ROS
stejně jako vysoké množství antioxidantů k jejich neutralizaci, což funguje jako obranný mechanismus. Navíc mnoho
chemoterapeutických látek navozuje odúmrť buněk bez
toho, že by bylo nezbytné zvýšit hladinu ROS. Jako následek odúmrti buněk lze zjistit větší množství ROS, nejde ale
o mechanismus účinku těchto forem kyslíku. Proto lze
přidáním antioxidantů chránit pacienta před nežádoucími
účinky léčby rakoviny bez narušení mechanismu účinku
terapeutických látek. Existuje mnoho klinických studií,
které potvrzují příznivé působení společného podávání
chemoterapeutik a antioxidantů, jako je doxorubicin a
koenzym Q10 nebo cisplatina a glutathion. Bylo prokázáno, že vitamín C snižuje výskyt nežádoucích účinků a
zlepšuje kvalitu života pacientů s nádorovým onemocněním. Také působí jako prooxidační látka na nádorové
buňky. Na závěr můžeme říci, že přidávání přípravků OncoVet I & II usnadňuje detoxikaci organismu, snižuje výskyt
nežádoucích účinků a posiluje imunitní systém v boji proti
nádorovému onemocnění.

Připraveno s cílem nahradit chybějící živiny spojené s
postupem a léčbou tumoru

Konečným cílem je zlepšit zdravotní stav pacienta a
tak zvýšit kvalitu jeho života

Imunomodulační a protizánětlivé vlastnosti přípravků
OncoVet I & II přispívají k boji s rakovinou
- Angiogeneze: jedná se o tvorbu nových cév, které
poskytují kyslík a živiny nádorovým buňkám a umožňují
jim rozšiřovat se do dalších částí těla. Potlačení angiogeneze zablokuje toto zásobování, což může zpomalit růst
tumoru a omezit jeho metastatický potenciál.
Několik látek obsažených v přípravcích OncoVet I & II
dokáže inhibovat angiogenezi, a tak poškozovat zásobování živinami a schopnost tvorby metastáz u tumorů
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