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Abstrakt: Výsledky nedávných studiích o účincích čaje (Camellia sinensis) na 

lidské zdraví jsou zde shrnuty a diskutují se některé mechanistické 

přístupy. Ačkoli je zde nesrovnalost mezi některými výsledky studií u zvířat 

a u epidemiologických studií, dost možná bude tato nesrovnalost v brzké 

budoucnosti objasněna. Obrázek 2 shrnuje zdravotní účinky čaje. 
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Jak lidé začali pít čaj pro jeho účinky 

Existuje mnoho legend o tom, proč lidé ve starověké Číně začali pít čaj. Jedna z 

nich mluví o dávném čínském panovníkovi Wan Tuovi, který byl za svou krutost a 

terorizující vládu vyhnán do jižní oblasti Číny (snad provincie Unnan). Jednoho dne 

seděl pod větším keřem a pil horkou vodu, ve které plavalo několik lístků. Po vypití 

nápoje se cítil nabuzený a zbavený únavy [1]. 

Je známo, že čajové lístky (Camellia sinensis) obsahují kofein (2-4% v suchých 

listech) a theobromin (přibližně 0.1%), dvě látky rozpustné v horké vodě a mající 

různé fyziologické účinky, např. stimulaci centrálního nervového systému. 

Čajové lístky také obsahují velké množství katechinů (8-20% suché váhy), z 

nichž nejdůležitější je (-)-epigallokatechin-3-O-gallát (EGCG) (Obrázek 1). Chuť čaje 

je poměrně specifická, hořká a svíravá právě díky obsahu výše zmíněných látek. Může 

stát za zmínku, že obsah těchto látek se liší v závislosti na druhu čajovníků (Camellia). 

Listy C. sinensis, C. taliensis a C. irawaidiensis obsahují kofein, theobromin a 

katechiny, zatímco jiné druhy, jako např. C. furfuraceae a C.sasanqua tyto látky 

nemají [2]. Čajové lístky rovněž obsahují theanin (0.5-3%), který se nachází v 

rostlinné říši ojediněle. 

 



 

 

OBRÁZEK 1: Struktury čajových katechinů 

 

Silné antioxidační účinky čaje a jejich souvislost s předcházení nemocem 

Jelikož má pití čaje tradicí starší 3000 let, bylo již provedeno poměrně dost 

studií, jaká která složka je zodpovídá za chuť, barvu, vůni a fyziologický projev. 

Nicméně, až v pozdním 20. století byl proveden výzkum o čaji, jako o funkčním 

nápoji. Bylo to v době zjištění, že kyslíkové radikály, např. superoxidový radikál 

(anion O2-∙) a hydroxylový radikál (∙OH), vznikající z vnějších podnětů, mohou 

způsobit degenerativní choroby a stárnutí. Pojem oxidační stres se stal známým a 

věřilo se, že je hlavní příčinou rozvojových nemocí jako jsou rakovina, ateroskleróza, 

mozková mrtvice, srdeční onemocnění a cukrovka. Negativní souvislost mezi úmrtími 

na tyto nemoci a konzumací ovoce a zeleniny bohaté na flavonoidy coby antioxidanty 

jen prohloubila zájem vědců o tuto oblast výzkumu [3]. Cao G a kol. ukázal, že čaj má 

v porovnání s běžnou zeleninou velmi silnou antioxidační aktivitu v tzv. systémech 



ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity / schopnost pohlcení kyslíkových 

radikálů) [4]. 

 

 

 

OBRÁZEK 2: Čaj a jeho možné zdravotní účinky 

 

Rovněž jsme zjistili, že čajové extrakty, stejně jako jejich hlavní složka EGCG 

a jejich metabolity, vykazují silné antioxidační vlastnosti u krys [5]. Rozvoj 

vyhodnocovacích metod k detekci antioxidační aktivity a použití biomarkerů (TBARS, 

izoprostan, 8-OHdG) významně pomohly v této oblasti výzkumu. 

V jiném výzkumu se využilo běžných bakteriích Salmonella typhimurium TA a 

Escherichia coli WP2 k detekování mutagenních a anti-mutagenních složek. Prvotní 

práce ohledně anti-mutagenních vlastností čajových extraktů byly zveřejněny v letech 

1984-1985 (viz přehled [6]). Rovněž byly prezentovány jejich protirakovinné účinky 

ve fázi počátku a rozšiřování nemoci. Tyto anti-mutagenní a protirakovinné účinky 

byly diskutovány na První mezinárodní konferenci (ICMAA) pořádanou Univerzitou v 

Kansasu v říjnu 1985. Závěry prací, zdá se, vyvolaly zájem o pokračování výzkumu 

v dalších oblastech. Výzkumy o čaji za posledních 30 let ukázaly, že zelený a černý 

čaj jsou nejběžnějšími a nejdostupnějšími nápoji k prevenci nebo snížení rizik 

chronických onemocnění (Obrázek 2). Je dobře známo, že katechiny z čerstvých 

čajových lístků lehce oxidují na theaflaviny, theasinensiny, thearubiginy a 



proantokyanidiny polyfenolovou oxidázou při výrobě černého čaje. Je pozoruhodné, 

že theaflavin vykazuje téměř stejnou míru antioxidační aktivity jako katechin (EGCG), 

v in vitro pokusu, molárně [5]. 

Měli bychom ovšem zodpovědět tuto otázku: Proč jsou antioxidační účinky 

např. katechinů a theaflavinů tak dobré, když jejich vstřebatelnost tělem je omezená? 

Uvádí se, že po příjmu je vstřebáno méně než 2-3%, přičemž maximální koncentrace 

EGCG v krvi je pouhých 0.03-0.38µmol/l (T 1/2 = 2.5-5.1 hodin), což je málo pro 

přímou antioxidační aktivitu. 

 

Jak katechiny působí na nemoci související se životním stylem pomocí 

antioxidačních vlastností? 

Abychom (mechanisticky) pochopili katechiny jako biologické antioxidanty, 

které mají souvislost s prevencí před nemocemi, musíme vzít v potaz nedávná zjištění 

několika výzkumníků ohledně vlivu katechinů na vnitrobuněčnou komunikaci a 

genovou expresi. 

A to z toho důvodu, že katechin se za jistých experimentálních podmínek 

choval jako prooxidant (a ne pouze jako antioxidant) a vytvářel in vitro a in vivo 

peroxid vodíku [4]. Peroxid vodíku (H2O2) je dnes už známý důležitý přenašeč II. 

řádu, řídicí převod oxidativního vzruchu na biologickou odezvu za pomocí 

posttranslační změny proteinu. Pokud je vytvářen nadbytek H2O2, může to zapříčinit 

poškození funkcí oběhového systému a napomoci vzniku nemocem oběhového 

systému různými mechanismy [7]. Nežádoucím účinkem je pak kromě poškození jater 

díky této řízené vysoké koncentraci, také potlačení antioxidačních enzymů (superoxid 

dismutáza, kataláza a glutathion peroxidáza) a tím další zvýšení tvorby H2O2. 

Ohledně problematiky vlivu EGCG na hepatotoxicitu a ohledně bezpečnosti 

pravidelného pití čaje je potřeba prostudovat např. [8,9].  

Na druhou stranu bylo v poslední době objeveno mnoho specificky vazebných 

molekul na EGCG (67kDa laminin receptor, vimentin, IGF1R, Fyn, PP2A). Odhaduje 

se, že by v budoucnu mohly pomoci vysvětlit, proč je katechin tak silný antioxidant i v 

malém množství in vivo. Úlohou katechinu je aktivovat Nrf2 (transkripční faktor – 

protein, který reguluje expresi antioxidačních proteinů) a ARE (anti-oxidant response 

element – element antioxidační odezvy) [10]. 

 

 

 



 

OBRÁZEK 3: Počet článků zmiňujících čajové katechiny a theaniny v 

nadpise/abstraktu od roku 1985 

 

"Onko-chishin" - Ten, kdo ví, co bude, musí zohlednit co bylo. 

 

Původně bylo pití čaje přivedeno do Japonska několika slavnými 

buddhistickými mnichy, kteří studovali věrouku v Číně. Jedním z nich byl Eisai. Čínu 

navštívil a pobýval v ní dvakrát (1167 a 1187 n.l.) a studoval do hloubky zenový 

buddhismus. Vedle odhodlání, které věnoval zenu, byl rovněž oddán čaji, který mu 

pomáhal zůstat vzhůru a udržoval jej ve zdraví. Ve svých 71 letech v roce 1211 napsal 

"Kissa Youjouki" (Jak předcházet nemocem pitím čaje). Odkazováním na čínskou 

literaturu vysvětloval, proč věří, že čaj je prospěšný zdraví. V knize je i jedno odvážné 

tvrzení; a sice, že každý lék je na jednu konkrétní chorobu, zatímco čaj předchází všem 

nemocem (panacea). 

Účinky čaje na fyzické a psychické zdraví se vědecky studuje posledních 30 let. 

Četnost anglických článků na téma čajových katechinů a theaninu viz Obrázek 3. 

Ačkoli je patrný jistý nesoulad mezi výzkumy provedenými na buňkách či zvířatech a 

výzkumy epidemiologickými, určitě se v budoucnu tyto rozdíly vyjasní. Zájemce o 

hlubší pochopení vlivu čaje na lidské zdraví odkazujeme na výborné články [11-18]. 
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