
ANTISEKREČNÍ FAKTOR (AF) 
 

 
 je regulační multifunkční endogenní bílkovina objevená v roce 1984 ve Švédsku 

 

 vyskytuje se ve většině tkání všech savců 
 

 byl potvrzen také v epiteliální výstelce endolymfatického prostoru vnitřního ucha 
 

 je pravděpodobně neaktivní u zdravých jedinců 
 

 aktivuje se ve střevě jako odpověď organizmu na střevní hypersekreci, 

       vyvolanou bakteriálními toxiny nebo určitými složkami potravy 
 

 v aktivované formě se vylučuje do krve, žluči a mateřského mléka  
 

 působí v různých orgánech těla a to hlavně prostřednictvím nervové stimulace 
 

 má prokázané antisekreční a protizánětlivé účinky  
 

 reguluje transport tekutin a iontů přes buněčné membrány 
 

 moduluje homeostázu tělních tekutin 
 

 jeho klinický význam byl prokázán u pacientů: 

- se zánětlivými střevními onemocněními  

- s mastitidou 

- s Meniérovou chorobou 

 



HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 
V důsledku eskalujícího vývoje antibiotické rezistence u hospodářských zvířat, zakázalo Švédsko v 
roce 1986 používání antibiotik v krmivech, což vedlo ke zvýšené prevalenci průjmu, snížení váhových 
přírůstků a vysoké mortalitě zejména u odstavovaných selat a telat. Proto byl zahájen vědecký 
projekt s cílem najít alternativní krmivo, které by mohlo nahradit krmné směsi s antibiotiky a 
eliminovat tak nežádoucí účinky předčasného odstavení.1,2 

 

OBJEVENÍ AF 
Protože je známo, že jedinci, kteří přežili choleru, si vůči jejímu původci bakterii Vibrio cholerae 
vytvářejí dlouhodobou rezistenci, hledali švédští vědci imunogenní látku proti toxinu této bakterie a 
to nejprve u krys3 a uprasat.4 Objevili endogenní systém, který reagoval rychleji než systém imunitní a 
předpokládali, že za vznik rezistence je odpovědná endogenní látka, která byla citlivá na různé typy 
stimulace. Zjistili, že se jedná o regulační bílkovinu, která se tvoří v hypofýze. Protože tato bílkovina 
normalizuje střevní hypersekreci vyvolanou toxinem bakterie Vibrio cholerae byla nazvána 
antisekreční faktor (AF).5 

 

CHARAKTERISTIKA AF 
AF byl izolován nejprve z hypofýzy a střevní sliznice krys a prasat6. V roce 1995 byl naklonován AF 
lidské hypofýzy7 a jeho sekvenování ukázalo, že má molekulovou hmotnost 41 kDa a jeho 
antisekreční aktivita je vázána na malý fragment složený z 8 aminokyselin lokalizovaný na N–konci 
bílkoviny.8,9 

MECHANIZMUS ÚČINKU AF 
AF je nejúčinnější dosud známá látka proti průjmu, která inhibuje střevní hypersekreci způsobenou 
nejen toxinem cholery, ale i celou řadou dalších známých toxinů (např. toxinů E.coli10, Clostridium 
difficile8,11,12 a mořskýchbiotoxinů např. kyseliny okadaové13), a to jak u zvířat, tak i u lidí.2 
Antisekreční účinek AF je pravděpodobně zprostředkován nervově a spočívá v blokaci chloridových 
kanálů,které se podílejí na membránovém transportu vody a iontů v epiteliálních střevních buňkách. 
AF tak ovlivňujerovnováhu tekutin a elektrolytů v těchto buňkách a působí proti nadměrné sekreci 
tekutin do lumen střeva. 14,15,16,17,18,19,20,21,22 

Po vystavení bakteriálním toxinům se plazmatická hladina aktivovaného AF během několika hodin 
rychle zvyšuje, a jak jeho plazmatická hladina, tak jeho distribuce se mění v průběhu imunologické 
odpovědi. To naznačuje, že AF může hrát roli v imunitním systému jako protizánětlivý faktor.23 

 

BUNĚČNÁ EXPRESE A DISTRIBUCE AF 
AF se vyskytuje nejen ve střevě, ale i ve většině tkání všech savců2, 24, 25 a tvoří se např. ve slizničním 
epitelu gastrointestinálního traktu, dýchacího ústrojí a urogenitálních orgánů, dále v hypofýze, 
zejména v jejích endokrinních buňkách a v centrálních a periferních nervových tkáních.1,26 Ve všech 
zkoumaných tkáních je vysoká exprese AF omezena na specifické a dobře definované populace 
buněk, které zahrnují určité epiteliální buňky, podskupiny leukocytů, některé endokrinní buňky a 
neurony, a které mají schopnost AF jak syntetizovat, tak i skladovat.10,26 
Přítomnost AF byla imunohistochemicky potvrzena také v epiteliální výstelce endolymfatického 
prostoru vnitřního ucha a vědci předpokládají, že AF by mohl hrát klíčovou roli v regulaci obratu 
endolymfy a zmírňovat tak alespoň některé symptomy Meniérovy choroby.27 U zdravých jedinců je 
AF vylučován do plazmy a dalších tkání zřejmě v biologicky neaktivní formě.1 
 

 
 
 
 



AKTIVACE AF 
Aktivace plazmatického AF je pravděpodobně přirozeným obranným mechanizmem organizmu proti 
látkám, vyvolávajícím střevní hypersekreci.2 K aktivaci AF dochází nejprve v periferních orgánech, 
zejména ve střevě6, 28 a informace o lokální aktivaci AF je ve formě nervového signálu vedena k ose 
hypothalamus-hypofýza.14, 29, 30 Při střevní hypersekreci je nervový signál veden aferentní drahou 
bloudivého nervu do hypofýzy, která následně uvolňuje aktivovaný AF do portálního systému v 
adenohypofýze. Aktivovaný AF je krevním oběhem distribuován do periferních orgánů, kde aktivuje 
lokální AF,2, 31 který se společně s imunitním systémem podílí na ukončení sekreční reakce a přispívá 
tak k příznivému klinickému výsledku.1 
Aktivovaný AF se vylučuje nejen do krve, ale i do žluči a mateřského mléka32 a koncentruje se také ve 
slepičím vaječném žloutku.33 

 

 
 

AKTIVACE AF INDUKOVANÁ NUTRIENTY 
K aktivaci AF může vést střevní hypersekrece vyvolaná nejen bakteriálními toxiny, ale i určitými 
složkami potravy. Syntéza AF v hypofýze krys byla stimulována při střevní sekreci indukované 
hyperosmotickými roztoky (500 mg manózy, sorbitolu nebo některých aminokyselin), které jim byly 
aplikovány injekčně do žaludku.34  
Přidání určitých jednoduchých sacharidů a aminokyseliny do krmiv pro odstavovaná selata vedlo k 
signifikantnímuzvýšení aktivity plazmatického AF, které statisticky významně korelovalo se sníženým 
výskytem průjmových onemocnění.35 Na začátku roku 1990 zavedlo proto Švédsko užívání krmiv 
indukujících tvorbu endogenního AF u mláďat hospodářských zvířat po odstavení, jako vhodnou 
alternativu zakázaných antibiotik, což vedlo k redukci průjmových onemocnění, vyšším váhovým 
přírůstkům a nižší mortalitě.2,36,37 
Zjištění, že střevní hypersekreci a tím i indukci endogenního AF mohou vyvolávat nejen patogenní 
faktory, ale i určité složky potravy, vedlo nejen k vývoji speciálně upravených krmiv pro hospodářská 
zvířata, ale i potravin pro zvláštní lékařské účely. 
 

 



POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY - SPC-Flakes® a Salovum® 
Salovum® a SPC-Flakes® jsou chráněny patenty a registrovanými ochrannými známkami společnosti 
Lantmännen AS-Faktor AB, Box 30192, SE-104 25 Stockholm, Sweden. 
Výsledky řady klinických studií prokázaly, že perorální podávání přípravků SPC-Flakes® a Salovum® 
zvyšuje plazmatickou hladinu AF, buď díky stimulaci endogenní syntézy AF (SPC-Flakes®) nebo 
formou suplementace exogenního AF (Salovum®).1,26 

 

 

         Potraviny pro zvláštní lékařské účely 
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