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Lapacho – obsahové látky a léčivé účinky
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta UK Praha
Lapacho (Tabebuia impetiginosa) je tropický vždyzelený strom původem z Jižní Ameriky. Jeho kůra se odedávna používá v tradiční medicíně k léčbě mnoha zdravotních komplikací, především nádorových onemocnění, bakteriálních, virových i houbových infekcí a poruch
imunitního systému, jako jsou alergie, revmatismus či lupénka. Hlavními účinnými látkami kůry lapacho jsou chinony lapachol a β-lapachon
a v současné době probíhá řada studií, které potvrzují jejich léčivé účinky. Perspektivní je především protinádorový a imunomodulační
účinek. Klinické studie však zatím chybí.
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Lapacho – active compounds and therapeutic effects
Lapacho (Tabebuia impetiginosa) is a tropical evergreen tree originating from South America. Its bark is used in traditional medicine
especially for cancer, infections a immunity disorders, such as allergy, revmatism, and psoriasis. The main active compounds of lapacho
are quinones lapachol and β-lapachon and recent studies confirm its therapeutic effects. The most promising is their anti-tumor and
immunomodulatory activity. However, clinical trials are still lacking.
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Úvod

Tropické deštné lesy patří mezi
místa s největší biodiverzitou na Zemi.
Předpokládá se, že jen amazonský deštný les zahrnuje 10–15 % světové biodiverzity, přitom velká část zdejších
druhů rostlin i živočichů dosud nebyla
vědecky popsána. Původní obyvatelé
Amazonie používají řadu druhů rostlin
k léčebným účelům a farmakologické účinky často potvrzují i odborné
studie. Jednou z rostlin, která je v současné době předmětem výzkumu, je
Tabebuia impetiginosa neboli lapacho
(1, 2).

Botanická charakteristika

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex
DC.) Standl. syn. Tabebuia avellanedae,
rostlina známá pod jmény červené lapacho, taheebo či pau d´arco, je vždyzelený, až 25 m vysoký strom z čeledi
trubačovitých (Bignoniaceae). Rostliny
mají dlanitě složené listy a atraktivní
růžové, červené nebo fialové trubkovité květy uspořádané v květenstvích.
Plodem je podlouhlá tobolka obsahující
plochá okřídlená semena. Strom lapacho pochází z tropických deštných lesů
Amazonie, rozšířen je v tropických oblastech Střední a Jižní Ameriky od severního Mexika až po Argentinu. Stromy
se pěstují jako okrasné dřeviny a jako
zdroj kvalitního dřeva, navíc jejich kůra

vykazuje řadu léčivých účinků a hojně se
využívá v tradiční medicíně. Používají
se i některé další druhy rodu Tabebuia.
K léčebným účelům se používá vnitřní
kůra (Tabebuiae cortex, obrázek 1), která
se získává především sběrem v přírodě
a připravuje se z ní čaj. Nazýván je „čaj
Inků“ (Inka Tea) (3).

Obr. 1. Kůra lapacho pro přípravu odvaru

Tradiční medicína

V Jižní Americe se kůra lapacho odedávna používá jako „všelék“ – především k léčbě nádorových
onemocnění, bakteriálních, virových
a kvasinkových infekcí, alergií, astmatu, nachlazení, horečky, bolestí hlavy
a zubů, revmatismu, cukrovky, žaludečních vředů, zácpy, žlučníkových
onemocnění, malárie, spavé nemoci,
leishmaniózy, svrabu, ekzému, lupénky, bércových vředů, hadího uštknutí
a také na zlepšení fyzické a psychické
výkonnosti (4, 5).

Obsahové látky

Kůra lapacho obsahuje řadu biologicky aktivních látek, nejvýznamnější jsou anthrachinony a naftochinony,
z nich pak zejména naftochinon lapachol,
který je obsažen v množství 2–7 %, a β-lapachon. Z dalších látek kůra obsahuje
deriváty kyseliny benzoové, kumariny,
lignany, steroidní látky, flavonoidy, iridoidní glykosidy a aromatické látky (vanilin,
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karvon). Vysoký obsah účinných látek
má také dřevo. Lapachol a β-lapachon
(Obr. 2) jsou pouze omezeně rozpustné
ve vodě, proto je třeba kůru před použitím povařit (5).

Léčivé účinky

Léčivé účinky kůry lapacho byly
popsány již v druhé polovině 19. století;
intenzivně jsou studovány od 60. let 20.
století, kdy byl v brazilském tisku popsán
případ „zázračného“ vyléčení rakoviny
kůrou lapacho (1967). Klinická studie (6),
která zkoumala protinádorový účinek
lapacholu, však tyto výsledky nepotvrdila. Později byla zjištěna celá řada
farmakologických účinků kůry lapacho
a jejích obsahových látek. Experimenty
však byly provedeny vesměs in vitro a na
zvířatech, klinických studií je zatím minimum (5).
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Protinádorový účinek

K nejperspektivnějším a nejlépe
prozkoumaným účinkům kůry lapacho
a jejích obsahových látek patří účinek
protinádorový. Testován byl v řadě in
vitro studií i v experimentech na zvířatech. Účinek byl zjištěn proti řadě typů
nádorových buněk: karcinom prostaty,
prsu, vaječníků, plic, děložního čípku,
osteosarkom, maligní melanom, leukemie. Protinádorový účinek je zprostředkován více mechanismy – regulací
buněčného cyklu, indukcí apoptózy a inhibicí tvorby metastáz, podílí se na něm
i imunostimulační účinek. Za hlavní látky
s protinádorovým účinkem se považují
lapachol a β-lapachon. Přestože získané
výsledky jsou perspektivní, jsou potřeba
ještě další studie, které by tyto účinky
ověřily. Chybí především klinické studie
(5, 7, 8, 9, 10).
V současné době probíhá intenzivní výzkum protinádorových účinků
lapacholu, β-lapachonu a jeho přírodních
i syntetických analogů a je možné, že
tyto látky najdou v budoucnosti využití
při léčbě nádorových onemocnění (11).

Hojivý účinek

V experimentech na myších působil β-lapachon hojivě u popálenin (12).
Perspektivní výsledky přinesla klinická
studie, která zkoumala účinky přípravku
Orasol Plus, který se skládá z lapacha
a dalších bylinných extraktů. Použit byl
u pacientů s nádorovým onemocněním
hlavy či krku, kteří prodělávali radioterapii. Přípravek byl podáván 3× denně po
celou dobu ozařování. Pouze u 11 pacientů (27,5 %) se vyvinula orální mukositida
(zánět v dutině ústní s postižením sliznice a podslizniční tkáně) 2. stupně, u 4
(10 %) mukositida 3. stupně. Mukositida
4. stupně se nevyskytla u žádného pacienta, žádný pacient také nepřerušil radioterapii. Lapacho tak může sloužit jako
účinný a bezpečný prostředek k prevenci
a léčbě takových komplikací (13).

Protizánětlivý účinek

Kůra lapacho se tradičně používá
k léčbě poruch imunitního systému, jako je revmatismus, psoriáza a alergická
onemocnění. Protizánětlivý a analgetický účinek potvrdily studie na zvířatech
(14, 15).

In vitro studie na lidských keratinocytech naznačuje, že kůra lapacho
by mohla působit příznivě u pacientů
s psoriázou. To potvrzuje její tradiční používání k léčbě tohoto onemocnění (16).

Obr. 2. Chemická struktura lapacholu a lapachonu

Antimikrobiální účinek

Lapacho působí rovněž antimikrobiálně proti některým patogenním
bakteriím a houbám, což podporuje tradiční používání k léčbě infekcí, a také
proti parazitickým prvokům způsobujícím závažná tropická onemocnění, jako
je leishmanióza, malárie či spavá nemoc
(4, 17, 18).
V jedné studii byl použit β-lapachon v kombinaci s různými antibiotiky proti MRSA (meticilin-rezistentní
Staphylococcus aureus). β-lapachon působil synergicky s β-laktamovými antibiotiky, karbapenemy a fluorochinolony
(19). Látky izolované z kůry lapacho působily také proti bakterii Helicobacter
pylori, původci žaludečních vředů (20).

Dávkování, kontraindikace
a nežádoucí účinky

Doporučené dávkování se pohybuje podle různých autorů od 1,5 do 20 g
kůry denně nebo odpovídající množství
extraktu. Obvyklá denní dávka činí 2 g
(4, 21).
Kůra lapacho je kontraindikována během těhotenství, protože může
způsobit vznik vrozených vad nebo vyvolat potrat. Při užívání během kojení
je třeba opatrnosti. Vzhledem k antiko
agulačnímu účinku by lapacho neměli
používat pacienti, kteří užívají léky
snižující srážlivost krve. Z nežádoucích
účinků se mohou objevit alergické reakce (zejména při zevním použití), nevolnost a zvracení. Lapachol je ve vyšších
dávkách toxický (LD50 u myší 1 600 mg/
kg při i. p. podání), proto by se neměla
překračovat doporučená denní dávka
(22, 23).

Přípravky

Lapacho je na trhu ve formě
doplňků stravy (PM Nachové lapacho
cps., Naděje Červené lapacho tinktura,
Serafin Rudé lapacho tinktura, Solgar
Lapacho cps., Salvia Paradise Lapacho
cps. a tinktura, Nature´s Answers Rudé
lapacho tinktura, Milota Červené lapa-
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cho tinktura, Hepatica Lapacho extrakt
cps.), nejčastěji se však používá drcená
kůra pro přípravu odvaru. Ten se připravuje ze 2 lžiček kůry (cca 2 gramy)
a 1 litru vroucí vody. Vaří se 5 minut a poté nechá 15 minut stát, pije se 3× denně.
Odvar k zevnímu použití se připravuje
z 5 g kůry na 1 litr vody.

Závěr

Lapacho patří mezi rostliny, které
se odedávna používají v tradiční medicíně. Hlavními indikacemi jsou nádorová
onemocnění, bakteriální, virové i houbové infekce a poruchy imunitního systému, jako jsou alergie, revmatismus či
lupénka. Přestože existuje řada in vitro
studií i experimentů na zvířatech, které
podporují tradiční využívání lapacha,
klinické studie zatím chybí. Ověřit je
třeba zejména protizánětlivý a protinádorový účinek lapacha a jeho obsahových látek. Perspektivní jsou především
chinony lapachol a β-lapachon a jejich
přírodní i syntetické deriváty.
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