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Abstrakt 

V poslednom období sa čoraz viac pozornosti vedeckej komunity sústreďuje na využitie 

primárneho extraktu z plodov pestreca mariánskeho, t.j. silymarínu (štandardizovaná zmes 

flavonolignanov) pri liečbe rôznych ochorení. Predkladaný príspevok je zameraný na 

zosumarizovanie potenciálnych benefičných účinkov uvedeného extraktu na zdravie ľudí a 

zvierat, ktorý štrukturálne pozostáva zo siedmich hlavných flavonolignanov (silybín A, silybín 

B, izosilybín A, izosilybín B, silydianín, silychristín a izosilychristín) a flavonoidu taxifolínu. 

Preventívny a terapeutický účinok silymarínu bol potvrdený u ľudí a rôznych experimentálnych 

zvierat s ochoreniami pečene. Okrem hepatoprotektívneho účinku vykazuje silymarín tiež 

protirakovinové, protizápalové, neuroprotektívne, laktogénne a ďalšie farmakologické 

vlastnosti. Účinnosť pestreca mariánskeho v prevencii a terapii viacerých ochorení predurčuje 

jeho sľubné využitie v rámci alternatívnej medicíny. 

Kľúčové slová: Silybum marianum, flavonolignany, silymarín, hepatoprotekcia, 

farmakologické účinky 

Botanická charakteristika 

Pestrec mariánsky, Silybum (S.) marianum (L.) Gaertn. (čelaď Asteraceae) je uznávaná liečivá 

rastlina, ktorá rastie v teplej a suchej pôde (Abenavoli et al., 2010). Priama stonka tejto 

jednoročnej, príp. dvojročnej rastliny (Habán et al., 2016) dorastá do výšky 0,5 - 1,5 m a jej 

charakteristickým znakom sú striedavé, lesklé, zelené, okolo žilnatiny bielo škvrnité listy, 

obojpohlavné, purpurové alebo bledofialové kvety a sivohnedé nažky (Silybi mariani fructus) 
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s bielym chocholčekom (Habán et al., 2015). Extrakt pestreca mariánskeho sa získava z jeho 

rozdrvených plodov (Wagner et al., 1968).  

Názov S. marianum sa v európskych krajinách spája s menom Panny Márie. Medzi ľuďmi sa 

traduje, že Panna Mária sama povedala ľuďom o liečivých vlastnostiach pestreca mariánskeho 

a biele škvrny na listoch boli dokonca označované ako „mlieko Najsvätejšej Matky Božej“ 

(Abenavoli et al., 2010).  

 

Chemické zloženie extraktu pestreca mariánskeho 

Aktívny komplex pestreca mariánskeho sa označuje ako silymarín (Abenavoli et al., 2010). 

Tento lipofilný extrakt obsahuje množstvo štruktúrne príbuzných flavonolignanov, z ktorých 

silybín A a B, izosilybín A a B, silychristín A, izosilychristín a silydianín spolu s flavonoidom 

taxifolínom sú považované za silymarínové markerové zlúčeniny používané na kvantitatívne 

analýzy (AbouZid et al., 2016). Saller et al. (2001) uvádzajú, že hlavnou a najaktívnejšou 

zložkou uvedených izomérov je silybín (60 - 70 %), po ktorom nasleduje silychristín (20 %), 

silydianín (10 %) a izosilybín (5 %). K ďalším chemickým komponentom plodov S. marianum 

patria podľa Abenavoli et al. (2010) flavonoidy (kvercetín, dihydrokaempferol, kaempferol, 

apigenín, naringín, eriodyktiol, chrysoeriol), proteíny (25 - 30 %), sacharidy (arabinóza, 

ramnóza, xylóza, glukóza), tokoferol, steroly (cholesterol, campesterol, stigmasterol, sitosterol) 

a lipidy (15 - 30 %) vo forme triglyceridov (60 % linolová, 30 % kyselina olejová a 9 % kyselina 

palmitová). 

 

Biologická dostupnosť silymarínu 

Komerčne dostupné extrakty z pestreca mariánskeho obsahujú 70 - 80 % silymarínu (AbouZid 

et al., 2016). Obsah silymarínového komplexu sa v nažkách uvedenej rastliny pohybuje v 

rozmedzí 0,2 - 0,6 % (Habán et al., 2009) v závislosti od jej odrody (Habán et al., 2010). 

Abenavoli et al. (2010) poukazujú na skutočnosť, že absorpcia silymarínu v gastrointestinálnom 

trakte človeka je pomerne nízka (20 - 50 %). Všetky farmakokinetické parametre silymarínu 

boli stanovené vzhľadom na jeho najaktívnejšiu zložku, t.j. silybín (Javed et al., 2011). Zistilo 

sa, že po perorálnej absorpcii sa približne 80 % dávky silybínu vylučuje do žlče (Abenavoli et 

al., 2010) vo forme sulfátov a konjugátov glukuronidu (Saller et al., 2001) a približne 10 % 

vstupuje do enterohepatickej cirkulácie (Abenavoli et al., 2010). V pečeňových bunkách sa 

metabolizuje na o-demetylovaný silybín (hlavný metabolit) a mono- a dihydroxy-silybín 

(minoritné) metabolity (Jančová et al., 2007). Počas II fázy biotransformácie vznikajú ďalšie 

konjugáty silybínu, a to: silybín monoglukuronid, silybín diglukuronid, silybín monosulfát a 
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silybín diglukuronid sulfát (Javed et al., 2011). Po perorálnej aplikácii boli maximálne 

koncentrácie silymarínu v plazme ľudí pozorované v priebehu 1,5 - 4 hod. Okrem exkrécie 

žlčou sa približne 5 % silymarínu vylučuje do moču ako celkový silymarín (s renálnym 

klírensom približne 30 ml/min; Corchete, 2008) a jeho neabsorbovaná časť sa vylučuje stolicou.  

Účinná denná dávka silymarínu sa u dospelých ľudí pohybuje v rozmedzí 240 - 600 mg (Saller 

et al., 2001). Žiadne symptómy intoxikácie, či vedľajšie účinky neboli zaznamenané u 

dospelých ľudí ani pri dennej dávke 900 mg silymarínu, rozdelenej do dvoch alebo troch dávok. 

Avšak pri dávkach presahujúcich 1500 mg/deň sa môžu objaviť laxatívne účinky silymarínu so 

zvýšenou sekréciou žlče (Abenavoli et al., 2010).    

 

Účinky silymarínu na ľudské zdravie a ich molekulárne mechanizmy  

Hepatoprotektívna aktivita 

Silymarín je známy najmä vďaka svojim regeneračným a chemoprotektívnym účinkom na 

pečeň, vďaka čomu je často vyhľadávaným a používaným hepatoprotektívnym agensom 

(Testino et al., 2013). Vzhľadom na jeho schopnosť regenerovať pečeňové bunky sa používa 

pri liečbe rôznych ochorení tohto detoxikačného orgánu, ako je alkoholové poškodenie pečene, 

nealkoholové tukové ochorenie pečene, vírusová hepatitída, poškodenie pečene v dôsledku 

intoxikácie xenobiotikami a hubami, steatohepatitída a cirhóza pečene (Abenavoli et al., 2018). 

Základný molekulárny mechanizmus hepatoprotektívnej aktivity silymarínu je prisudzovaný 

najmä jeho antioxidačným (Borsari et al., 2001), antivírusovým, protizápalovým a 

imunomodulačným účinkom (Wagoner a kol., 2010). Navyše, výsledky viacerých prác 

preukázali, že silymarín je schopný vytvárať komplexy s toxínmi, zabraňujúc ich vstupu do 

hepatocytov, metabolicky stimulovať hepatocyty (Morales-González et al., 2013), zvyšovať 

syntézu proteínov v hepatocytoch stimuláciou aktivity RNA polymerázy I (Vargas-Mendoza et 

al., 2014) a pôsobiť ako chelátor železa (Borsari et al., 2001). 

 

Antikarcinogénne účinky 

Antikarcinogénny účinok silymarínu bol preukázaný vo viacerých in vivo a in vitro štúdiách pri 

rôznych typoch nádorových ochorení (Post-White et al. 2007; Won et al., 2018). 

Prostredníctvom interferencie s expresiou regulátorov bunkového cyklu a proteínov 

podieľajúcich sa na apoptóze buniek sú silymarín a silybín schopné narušiť rovnováhu medzi 

viabilitou buniek a ich apoptózou (Tyagi et al., 2002). Won et al. (2018) vo svojej štúdii 

zaznamenali silymarínom indukovanú apoptózu v nádorových  bunkových líniách ústnej dutiny 

(HSC-4, YD15 a Ca9.22) prostredníctvom aktivácie kaspázy-8 a receptora smrti 5. 
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Antikarcinogénny účinok silybínu je sprostredkovaný aj mechanizmami cielenej proliferácie 

buniek, inflamácie, angiogenézy a metabolizmom nádorových buniek (Deep a Agarwal, 2010).  

  

Protizápalové účinky 

Viaceré štúdie demonštrujú benefičný účinok silymarínu i pri rôznych experimentálnych 

modeloch akútneho a chronického zápalu, napr. u potkanov s edémom končatiny vyvolaným 

účinkom formalínu (Juma et al., 2009), pri alergických zápaloch dýchacích ciest, atopickej 

dermatitíde, či alergickej rinitíde (Bakhshaee et al., 2011; Choi et al., 2012; Mady et al., 2016). 

Protizápalové účinky silymarínu sú prisudzované jeho schopnosti potlačiť metabolickú dráhu 

5-lipoxygenázy, zapríčiňujúc inhibíciu syntézy leukotriénov  (Saller et al., 2001), inhibovať 

mRNA viacerých prozápalových proteínov a komponentov signálnych dráh, ako je nukleárny 

faktor kappa B (NF-KB), transkripčný faktor forkhead box O (FOXO;  Lovelace et al., 2015), 

cyklooxygenáza 2 (COX-2), lipoxygenáza (LOX), inducibilná syntáza oxidu dusnatého 

(iNOS), faktor nádorovej nekrózy (TNF) a interleukín 1 (IL-1) (Agarwal et al., 2006). 

 

Neuroprotektívne účinky 

Silymarín je neoceniteľným potenciálnym agensom v prevencii vzniku mnohých 

neurologických ochorení vrátane Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, cerebrálnej 

ischémie (Borah et al., 2013) a obsedantno-kompulzívnej poruchy. Medzi hlavné mechanizmy 

neuroprotektívneho účinku silymarínu patria inhibícia aktivity monoaminooxidázy (MAO, 

katalyzujúcej oxidačnú deamináciu monoamínov; Yin et al., 2011), inhibícia oxidačného stresu 

a zápalových reakcií generovaných v priebehu neurodegeneratívnych procesov, bunkovej 

apoptózy, modulácia viacerých kináz zapojených do signálnych dráh buniek a neurotropné 

účinky (Borah et al., 2013). 

 

Laktogénny účinok 

Vo viacerých experimentálnych prácach bol preukázaný potenciálny laktogénny účinok 

silymarínu v zmysle zvýšenej produkcie mlieka u ľudí a zvierat (kravy a potkany; Peila et al., 

2015). Uvedená skutočnosť by mohla byť asociovaná s vplyvom tohto extraktu na zvýšenie 

hladín prolaktínu, ktoré bolo zaznamenané u samíc potkanov (Capasso, 2014) a ošípaných, 

ktoré boli kŕmené silymarínom (Farmer et al., 2014). Zvyšovanie hladiny prolaktínu vplyvom 

silymarínu by mohlo aspoň čiastočne súvisieť s jeho vplyvom na dopamínový D2 receptor 

(Capasso, 2014). 
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Záver  

Súčasné experimentálne a klinické výskumy naznačujú, že silymarín, t.j. komplex aktívnych 

zložiek extraktu z plodov pestreca mariánskeho vykazuje benefičné účinky na ľudské zdravie. 

Silymarínové flavonolignanové a flavonoidné zložky, izolované z tejto rastliny, sú predmetom 

záujmu viacerých vedeckých štúdií, ktoré umožnili určiť ich hepatoprotektívne, 

protirakovinové, protizápalové, neuroprotektívne a laktogénne účinky, potenciálne využiteľné 

pre terapeutické účely.  Extrakty z pestreca mariánskeho sú bezpečné a dobre tolerované, s 

minimálnymi toxickými alebo nepriaznivými účinkami na organizmus ľudí a zvierat. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa pestrecový výťažok čoraz viac aplikuje vo 

farmaceutickom priemysle, alternatívnej medicíne, potravinárstve, vo veterinárnej praxi a 

výžive zvierat. 
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