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Predslov
Zborník z 26. ročníka konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou
agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú
tému „Rastlinné silice, významné obsahové zložky jednotlivých rastlinných zdrojov a k ich
rôznorodému využívaniu“ predstavuje selektívny prehľad o niektorých hodnotných
rastlinných zdrojoch pre významovosť využívania cenných obsahových zložiek, v špecifikácií
pre silice a ich multiúčlového využívania v rôznych spotrebiteľských oblastiach. Zameriava
s taktiež na možnosti pestovateľského začleňovania určitých rastlinných reprezentantov
i v podmienkach záhradkárskych osád, v podmienkach prídomových záhrad a súčasného
zužitkovávania okrem iného i pre ich biologicky významné účinky na organizmus užívateľov.
Súčasne sa prierezovo poukazuje na poznatky z vedy, výskumu a praxe o význame,
vlastnostiach, či o jednotlivých účinkoch rastlinných silíc, biologicky významných obsahových
komponentov rastlín a alternatívne sa zdôrazňuje ich aplikovateľnosť taktiež pre širokú
skupinu domácich užívateľov.
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD.
Ing. Janka Sudzinová, PhD.
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RASTLINNÉ SILICE A ICH ZLOŽKY VO VYBRANÝCH POZITÍVNYCH
ÚČINKOCH A POTREBÁCH VYUŽÍVANIA
PLANT ESSENTIAL OILS AND THEIR COMPONENTS IN SELECTED POSITIVE
EFFECTS AND THE NEEDS OF USE

1,2

Kačániová, M.,
Galovičová, L.,
1
Kunová, S.,
1
Borotová, P.,
1
Sudzinová, J.
1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika
2
Univeristy of Rzeszów, Rzeszów, Poland
1

Abstract
The importance of plant sources is quite wide for different areas of use and therefore it is
necessary to point out some specific content components. Plant essential oils and their
components are specifics and still have real importance in different industries and
consumptions of the products. They have selective repellent effects and others which are
valuable part of food industry. The effects are variable and it is adequate to point out also
their antioxidant effect.

Key words

plant essential oils, effects, repellent importance, antioxidant importance, food
industry, use, food

Abstrakt
Význam rastlinných zdrojov je značne široký pre rôzne oblasti využívania, pričom je potrebné
poukazovať na ich špecifické obsahové zložky. Spomedzi nich v neposlednom rade sú
špecifické rastlinné silice a ich obsahové komponenty, ktoré nachádzajú reálny význam
v rôznych oblastiach výroby, spotreby tých – ktorých produktov. Výberovo nemožno
z takýchto účinkov nezdôrazňovať napríklad i repelentný, ale i ďalšie, ktoré sú hodnotnou
súčasťou napríklad v oblasti potravinárstva. Ich spektrum účinkov je rôznorodé, pričom je
adekvátne zdôrazňovať okre iných i významovosť antioxidačnú.
Kľúčové slová: rastlinné silice, rastliny, účinky, repelentný význam, antioxidačný význam,
potravinárstvo, využívanie, potraviny
9

Silice predstavujú súčasť bioaktívnych látok so špecifickými vlastnosťami
a možnosťami rôznorodého využívania v zámeroch užívateľov. Sú súčasťou rôznych druhov,
skupín rastlín, pričom nemožno nespomenúť taktiež aromatické rastliny.
Tieto významné obsahové zložky v súčasti množstva rastlinných organizmov
predstavujú zložité zmesi niekedy i stoviek jednotlivých biosubstancií. Z týchto je namieste
uviesť napríklad fenolické zlúčeniny, seskviterpény, diterpény, či monoterpény. Nielen
množstvo, ale aj ich zloženie a prítomnosť v jednotlivých častiach tých – ktorých rastlinných
organizmov je variabilné. V príkladoch je adekvátne uviesť, že v prípade ich množstva sa
variabilita prejavuje napríklad taktiež v priebehu dňa, v prípade ontogenézy rastlín.
Selektívne z ich množstva účinkov je súčasne dôležité zdôrazniť aj ich repelentný
účinok, a s tým súvisiace aspekty:
 jednotlivým rastlinným organizmom v súčasti obsahových zložiek, v rámci ktorých sú
súčasťou i silice im tieto poskytujú ochranu napríklad proti fytofágnym škodcom,
 jednotlivé zlúčeniny je alternatívne možne zužitkovať v potrebách ochrany proti hmyzu
hematofágnemu,
 niektoré zložky obsiahnuté v rastlinných siliciach pôsobia taktiež diferencovane
v súvislosti s koncentráciou, kde napríklad pri nižších dávkach môžu efektívne pôsobiť
repelentne,
 k nie málo významným rastlinným zástupcom s potenciálom takýchto účinkov patria
jednotlivé druhy → Pelargonium sp.,
 v alternatívach ochrany hospodárskych zvierat a z možností získavaných silíc taktiež
nemožno nepoukázať na rastlinné zdroje v takomto potenciály, akými sú i Mentha sp.,
Pelarganium reseum,
 množstvo rastlinných silíc i v domácom spotrebiteľskom prostredí je využívaných pre
likvidáciu, elimináciu nežiaduceho hmyzu, nakoľko u neho aktivujú špecifické neuróny
čuchových receptorov, kde pach daného repelentu je pre hmyz nežiaduci,
 vysoký obsah monoterpénov v siliciach určitých rastlinných zdrojov sú do značnej miery
a požadovaného účinku repelentné.

10

Obrázok 1 Príkladové rastlinné zdroje s obsahom silíc vyznačujúcich sa vyšším obsahom
monoterpénov so zdôraznením pre účinky repelentne

Szyzygium aromaticum
Mentha x piperita

Rosmarinus
officinalis

Príkladové rastlinné zdroje
s obsahom silíc vyznačujúcich
sa vyšším obsahom
monoterpénov so zdôraznením
pre účinky repelentne

Coriandrum
sativum

Melissa oficinalis

Pinus sylvestris

Zdroj: Spracované autormi príspevku
Zo spektra účinkov silíc a ich využívanie najčastejšie v potrebách medicíny,
farmaceutiky, kozmetického priemyslu, potravinárskeho priemyslu, aromaterapii je z týchto
dôležité poukázať príkladovo na :
 antibakteriálne,
 antioxidačné,
 analgetické,
 sedatívne,
 hojivé.
V poslednom období sa venuje frekventovanejšia pozornosť siliciam pre alternatívne
využívanie v potrebách potravinárskeho priemyslu, pričom sa zdôrazňujú ich jednotlivé
účinky, antioxidačné vlastnosti, a v týchto súvislostiach je namieste uviesť:
 pri vnútornom aplikovaní okrem iného ovplyvňujú sliznicu tráviaceho traktu, ktoré
žalúdočné šťavy uvoľňuje → zlepšenie trávenia,
 do potravinových produktov sa aplikujú i pre účely predlžovania trvanlivosti,
 v prípade silíc korenia → „nositelia aroma - zložiek“ → taktiež aldehydy, ketóny,
alkoholy,
11

 pred degradačnými procesmi → súčasť ochrany potravinárskych surovín,
 zameriava sa na možnosti - potenciál i v prípade využívania balenia čerstvého mäsa
vybraných druhov pre účely znižovania jeho oxidácii, predlžovania doby skladovateľnosti,
pričom význam je možný i pri niektorých rastlinných siliciach vybraných rastlinných
zdrojov – príkladovo Thymus vulgaris, Origanum vulgare,
 v prípade snáh o znižovanie množstva syntetických aditív predstavujú častokrát efektívny
alternatívu.
Schéma 1 Niektoré z aspektov v spojitostiach → rastlinné silice – antioxidačný význam –
potraviny
v rámci niektorých
z nežiaducich
prejavov
v potravinách,
akými sú napríklad
výrazné zmeny
arómy, či farby
týmto antioxidanty
zabraňujú

význam je i pri
spomaľovaní
i oxidácii tukov
v samotných
potravinách

súčasne sú dôležité
pre spomaľovanie
oxidácii enzýmov
v potravinách

dôležitosť
v spojitosti
s predlžovaním
stálosti čerstvej
farby

Niektoré z aspektov v spojitostiach → rastlinné silice – antioxidačný význam –
potraviny

významné sú niektoré zo
zlúčenín rastlinných
zdrojov najčastejšie
využívaných
v potravinárstve, k akým
patria i Syzygium
aromaticum, či
Rosmarinus officinalis

hodnotné zložky
rastlinných
zdrojov
frekventovane
aplikovaných
i pre daný
význam,
vlastnosti →
eugenol,
gingerol, karneol

Zdroj: Spracované autormi príspevku
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rozmanol, rozmadial, karneol,
kyselina rozmarínová, kyselina
karnozová → príkladové zložky
s výraznými antioxidačnými
účinkami
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SAMBUCUS NIGRA – Z VÝZNAMNÝCH OBSAHOVÝCH ZLOŽIEK A K ICH
ÚČNKOM PRE ORGANIZMUS UŽÍVATEĽOV
SAMBUCUS NIGRA - SOME IMPORTANT CONTENT COMPONENTS AND THEIR
EFFECT ON CONSUMERS' ORGANISM

1,2

Kačániová, M.,
Galovičová, L.,
1
Kunová, S.,
1
Borotová, P.,
1
Sudzinová, J.
1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika
2
Univeristy of Rzeszów, Rzeszów, Poland
1

Abstract
Sambucus nigra is the important plant source which can grow in nature as well as in gardens
for its valuable parts and the needs of consumers. It is necessary to focus on some above ground parts which are the source of valuable content components. The important fact is
mainly their importance for consumers organism and the possibilities of its use as well as the
specific properties such as antioxidant properties and others. There are also some biologically
important components which have positive effects on human health such as essential oils.

Key words: nigra, content components, parts for harvest, examples, effects

Abstrakt
Významný rastlinný zdroj, ktorý okrem bežného výskytu vo voľnej prírode je i účelovo
pestovaný kvôli hodnotným častiam pre potreby zužitkovávania v potrebách spotrebiteľov je
Sambucus nigra. Pri tomto zástupcov drevín, je namieste venovať pozornosť významu jeho
jednotlivých nadzemných častí, ktoré sú zdrojom cenných obsahových látok. Z týchto
obsahových zložiek je adekvátne selektívne sa zameriavať na ich význam pre organizmu
užívateľov, na možnosti využívania v jednotlivých potrebách spotrebiteľov, pričom
v neposlednom rade aj ich špecifickým vlastnostiam, akými sú antioxidačné, ale i ďalšie.
Súčasne nemožno opomenúť jednotlivé biologicky významné zložky vo vzťahu k účinkom na
ľudské zdravia a v zdôraznení na silice.
Kľúčové slová: Sambucus nigra, obsahové zložky, časti vhodné pre zber, príklady, účinky
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Sambucus nigra predstavuje významný rastlinný zdroj, ktorého jednotlivé časti sú
v stálom záujme o ich spracovanie, spotrebu, a to pre rôzne zámery, pričom nemožno
nepoukázať na ich účinky pre organizmus užívateľov. Jednotlivé morfologické časti tohto
reprezentanta taktiež skupiny liečivých druhov vegetácie obsahujú významné obsahové
zložky, na ktoré je potrebné pre rôznorodú spotrebiteľskú verejnosť selektívne poukazovať.
V spojitosti s určitými dôležitými obsahovými zložkami jednotlivých vybraných
častí Sambucus nigra, pre ktoré je zameraný zber je dôležité k tomuto uviesť:
 plody – bobule (Fructus sambuci) → vitamín C, cukry, kyselina jablčná, pektín,
triesloviny, vitamín A, vitamín B1, vitamín B12, vitamín B2, vitamín B6,
 kvety (Flos sambuci) → slizy, silice, glykozidy, triesloviny, kyselina octová, kyselina
valérová, kyselina jablčná,
 listy (Folium sambuci) → glykozidy, živica, sambucín.
Selektívne k chemickému zloženiu Sambucus nigra v zameraní na jednotlivé
chemické zlúčeniny a pre účinky špeciálne obsahové látky:
 triesloviny → ich obsah závisí napríklad i od veku daného rastlinného jedinca; ich
schopnosť je zrážať bielkoviny za vzniku určitých zlúčenín rezistentných voči enzýmom
proteolytickým; ich význam je i pri možnostiach využívania pri problematikách
gastrointestinálneho traktu,
 silice → významnými zástupcami chemických zlúčenín sú monocyklické, bicyklické,
acyklické monoterpény; obrovské spektrum účinkov, z ktorých je opodstatnené napríklad
zdôrazniť taktiež podporu chuti do jedla, či vplyv na nervovú sústavu,
 kyseliny → taktiež kyselina linoleová, kyselina olejová, kyselina palmitová, kyselina
stearová, mliečna, kyselina citrónová,
 vitamíny → vitamín C, vitamín B3, vitamín B2, vitamín B1, vitamín A.
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Schéma 1 Prehľad účinných látok prítomných v Sambucus nigra

silice
Prehľad
s vysokým obsahom mastných kyselín

účinných
látok

cholín

triesloviny

prítomných

v Sambucus nigra
flavonoidy

Zdroj: Spracované autormi príspevku
K niektorým zo špecifík zastúpenia cenných obsahových zložiek a ich vlastností,
s poukázaním taktiež okrem iných i na antioxidačné v prípade Sambucus nigra:
 antioxidačné vlastnosti → zastúpené značné množstvo fenolových kyselín, katechínov,
flavonoidov, aktívnych obsahových látok - proantokyanidínov,
 potenciál flavonoidov z extraktu → blokovanie infikovania hostiteľských buniek určitými
vírusmi,
 potenciál inhibičných účinkov proti určitým vírusom,
 rastlinné silice → v prípade niektorých baktérií schopnosť zastaviť ich rozmnožovanie.
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K ASPEKTOM VÝZNAMU LIEČIVÝCH RASTLÍN I SO ZDÔRAZNENÍM NA
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IMPORTANCE OF MEDICAL PLANTS WITH THE EMPHASIS ON ESSENTIAL
OIL EFFECTS ON HOME CONSUMERS
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Abstract
There is a need of actual information and the possibilities of effective application of medical
plants in different intentions. This group of plants which are free available in the nature or
grow include some representatives which are used by home consumers very frequently. The
valuable content components mainly essential oils and their substances should be in interest
because of their positive effects on human organism. It is neccesarry to point out some
examples of biologically important substances and their correct application an use in home
processing and consumers' environment.

Key words: medical plants, species, examples, valuable content components, essential oils,
home consumers, effects

Abstrakt
V súvislosti s využívaním liečivých rastlín a domácimi spotrebiteľmi je dôležité prierezovo
sprostredkovávať poznatky, aktuálne informácie o ich možnostiach účelového aplikovania
v jednotlivých zámeroch. Táto skupina rastlín, ktorých množstvo druhov je voľne dostupných
v prírode, či účelovo pestovaných zahŕňa reprezentantov, ktorí frekventovane domáci
spotrebitelia využívajú. Je opodstatnené súčasne venovať pozornosť ich cenným obsahovým
látkam so zdôraznením na silice a ich jednotlivé zložky, ktoré sa vyznačujú spektrom
priaznivých účinkov na organizmus. Z týchto je namieste špecifikovať príkladové biologicky významné látky tak, aby nadväzovali na správnosť i aplikovania a využívania
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jednotlivých reprezentantov tejto skupiny rastlín v domácom spracovateľsko-spotrebiteľskom
prostredí.
Kľúčové slová:

liečivé rastliny, druhy, príklady, obsahovo cenné látky, silice, domáci
spotrebitelia, účinky

Množstvo druhov liečivých rastlín si domáci spotrebitelia zabezpečujú pre
využívanie ich účinkov s pozitívnym vplyvom na organizmu človeka. Je potrebné v súvislosti
s využívaním liečivých rastlín súčasne poukazovať na ich významné obsahové látky, ku
ktorým patria i silice a špecifikovať ich význam a vlastnosti na organizmus užívateľov i so
zdôrazňovaním na jednotlivé druhové vegetačné zdroje tejto skupiny rastlín.
Silice prítomné v jednotlivých častiach takýchto rastlín sa vyznačujú množstvom
liečivých účinkov, vlastností, ktoré v domácom prostredí môžu významne zužitkovávať
užívatelia, pričom pri zameraní na ich zloženie obsahujú predovšetkým alkoholy, estery,
ketóny, seskviterpény, aldehydy, monoterpenické uhľovodíky, ale i ďalšie, akými sú
fenylpropanoidy.
Z dostupnosti určitých zástupcov rastlín s významným zastúpením niektorých silíc,
a súčasne ako rastlinných zdrojov voľne dostupných v prírode, ale i s možnosťami pestovania
napríklad v záhradkárskych podmienkach, v prídomových záhradách v účeloch ich získavania
pre liečivé účinky možno príkladovo zdôrazniť taktiež:
 tymol → Thymus serphyllum (vňať), Thymus vulgaris (vňať), Archangelica officinalis
(koreň),
 pinén → Archangelica officinalis (koreň), Lavandula angustifolia (kvet),
 citral → Melissa officinalis (vňať),
 1,8-cineol → Tilia cordata (kvet), Rosmarinus officinalis (list),
 linalol → Thymus vulgaris (vňať).
Pri zabezpečovaní takýchto rastlinných zdrojov domácimi spracovateľmi je i pri
samotnom zbere potrebné nepozabúdať na nasledovné aspekty, ktoré súvisia napríklad
i v konečnom dôsledku s kvalitou, bioaktivitou cieľovo zabezpečujúcich rastlinných silíc:
stupeň zrelosti zberaných rastlín,
vek daných zástupcov rastlinných jedincov,
taktiež nemožno neakceptovať i príslušnosť odrody,
zdravotný stav rastlín,
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dobu zberu.
Účinky silíc z takýchto rastlinných zdrojov a v zameraní pre zužitkovávania
v domácom liečiteľstve je možné zdôrazniť z hľadiska príkladových - príslušných skupín:
dezinfekčné vlastnosti,
antiseptické vlastnosti,
antihydrotiká,
diaforetiká,
karminatíva,
diuretika,
dezinfekčné antiflogistiká.
Obrázok 1 Príkladové druhy rastlín s liečivým potenciálom a v zameraní pre účinky
antimikrobiálne v možnostiach zužitkovávania domácimi spotrebiteľmi

Príkladové druhy rastlín s liečivým potenciálom a v zameraní pre účinky
antimikrobiálne v možnostiach zužitkovávania domácimi spotrebiteľmi
Filipendula ulmaria

Pimpinella anisum

Archangelica officinalis
Melissa officinalis
Thymus serpyllum
Tilia cordata

Zdroj: Spracované autormi príspevku
V prípade využívania liečivých rastlín v súčasti produkcie domácej kozmetiky
a v spojitosti s niektorými zložkami silíc v tejto spojitosti i pre domácich producentov,
užívateľov je namieste výberovo uviesť:
 tymol → je súčasťou silíc napríklad Thymus vulgaris, Origanum vulgare; používa sa
i v alkoholových roztokoch; vyznačuje sa taktiež fungicídnymi, baktericídnymi účinkami;
 mentol → je súčasťou silíc rôznych zástupcov Mentha sp.; v súčasti domácich
kozmetických prípravkoch a v nadväznosti na vlastnosti je potrebné zdôrazniť okrem iných
napríklad → chladiaci účinok, osviežujúci účinok, znižovanie pocitu svrbenia, na
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podráždenej

pokožke

upokojujúci

pocit; v súčastí

domácich

masážnych

mastí,

stimulačných gélov.
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RASTLINNÉ SILICE – K NIEKTORÝM ICH OBSAHOVÝM ZLOŽKÁM A
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ESSENTIAL OILS - SOME CONTENT COMPONENTS AND THE BIOLOGICAL
ACTIVITY
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Abstract
Essential oils and their use have a big potential for their use in consumer's area so it is
adequate to focus on selective properties, effects of some their components. The attention
should be also paid on the importance and effect of selected biological activities of essential
oils and some specifics of essential oils which are important for home consumer's practice.

Key words: plant essential oils, content components, examples, specifics, importance,
antimicrobial activity, antiviral activity, home consumer

Abstrakt
V súvislosti s využívaním silíc predstavujú tieto výrazný potenciál pre možnosti
zužitkovávania v potrebách spotrebiteľskej oblasti, pričom je namieste venovať selektívnu
pozornosť vlastnostiam, účinkom ich jednotlivých zložiek. Súčasne nemožno v tejto
nadväznosti nevenovať pozornosť aspektom významu, pôsobenia vybraných biologických
aktivít rastlinných silíc, ako i niektorým zo špecifík ohľadom rastlinných silíc pre užívateľov
v domácej spotrebiteľskej praxi.
Kľúčové slová:

rastlinné

silice,

obsahové

zložky,

príklady,

špecifiká,

význam,

antimikrobiálna aktivita, antivirotická aktivita, domáci spotrebiteľ
Rastlinné silice predstavujú výrazný potenciál pre možnosti využívania v potrebách
spotrebiteľskej oblasti, pričom je namieste venovať selektívnu pozornosť vlastnostiam,
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účinkom ich jednotlivých zložiek a rastlinným zdrojom, ktoré významne - efektívne môžu
ovplyvňovať organizmus človeka.
I v súvislosti s výskytom silíc je potrebné zdôrazniť, že množstvo reprezentantov
patrí do čeľadí, akými sú napríklad Myrtaceae, Pinaceae, Rutaceae, Zingiberaceae, Apiaceae,
Lamiaceae.
V značnej miere, a to v jednotlivých zámeroch spotrebiteľov sa okrem iných
zameriava na antimikrobiálny potenciál jednotlivých zložiek, v rámci ktorých nemožno
nezdôrazniť:
 tymol, kavrakrol (fenoly) → proti značnému spektru mikroorganizmov je charakteristická
vysoká účinnosť,
 estragol, anetol → antibakteriálne účinky,
 príkladovo i linalool, tujanol, myrcenol, terpineol, mentol, geraniol → taktiež potenciál
antibakteriálny.
Silice vyvolávajú dôležitú biologickú aktivitu, a to na rôznych orgánových
úrovniach, a s tým súvisiace účinky v závislosti od druhu využívanej silice. Silice z rôznych
častí rastlinných organizmov sú zdrojom pre zabezpečovanie éterických olejov a látky v nich
prítomné vznikajú biogenetickými pochodmi.
Z obsahových zložiek silíc, z ktorých nemožno opomenúť seskviterpény, terpény,
aldehydy, ketóny, alkoholy, estery, predstavujú napríklad terpény zložky spôsobujúcich
špecifickú vôňu. Z priaznivých účinkov na organizmus človeka je možné zdôrazniť
i ovplyvňovanie nervového systému, upokojujúci účinok na nervovú sústavu, avšak nie
všetky zložky pôsobia pozitívne.
Zo skladby biologických aktivít rastlinných silíc prioritne možno zdôrazniť:
 antifungálnu,
 antiviroticku,
 aniparaziticku,
 antioxidačnu,
 antirakovinovu,
 antibakteriálnu,
 insekticídnu.
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Schéma 1 K aspektom významu, pôsobenia vybraných biologických aktivít rastlinných
silíc

vzhľadom na
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ich pôsobenia
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silíc sú
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Gramnegatívnymi
baktériami

účinnosť je
i v inhibícií
mikrobiálneho
rastu

silice →
znižovaním
membránového
potenciálu v prípade
eukaryotických
buniek môžu
vyvolať
depolarizáciu
mitochondriálnych
membrán

mikroskopické
vláknité huby

antimikrobiálna
K aspektom významu, pôsobenia vybraných biologických aktivít rastlinných silíc
antivirotická

prejav →
inaktivácia
vírusu

zamedzovanie
prichytenia na
bunky

zamedzovanie
jeho
následného
šírenia

príkladom
spolupodieľania sa
na inhibícii
replikácie →
príkladovo i
monoterpény,
fenylpropanoidy

Zdroj: Spracované autormi príspevku
K niektorým z aspektov, špecifík rastlinných silíc i pre domácich spotrebiteľov:
skladovaním tmavnú, ľahko oxidujú, okysličujú sa,
silice – v prípade ihličnanov prestupujú celým organizmom rastlín v porovnaní
s množstvom iných, kde zväčša sa koncentrujú v niektorom z rastlinných orgánov,
i v prípade extrémnych - napríklad klimatických podmienok môže súvisieť so zvýšenou
tvorbou silíc,
vlastnosti silíc sa ich „starnutím“ menia,
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vyššia teplota, vlhkosť, svetlo, vzdušný kyslík → vplývajú na chemické zmeny silíc.
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Abstract
The use of essential oils in last years and in different areas has significant position from many
reasons. It is important to focus on these natural products and selective point out the specifics.
Chemical components with some effects, the use of essential oils and the necessity of the use
in some industry areas are the main points of the interest. It is also adequate to share the
knowledge and information about some specific properties of essential oils.

Key words: essential oils, chemical components, effects, use, industry, properties, specifics

Abstrakt
Využívanie rastlinných silíc má v poslednom období v rôznych oblastiach výrazne
postavenie, a to z množstva dôvodov. Je dôležité týmto prírodnými produktom sa zaoberať
selektívne a poukazovať na špecifiká ich daností. K týmto nemožno nepozabúdať práve na ich
chemické komponenty s určitými účinkami, použiteľnosť samotných rastlinných silíc,
a zároveň zdôrazňovať opodstatnenosť aplikovateľnosti i v niektorých z oblastí priemyslu.
Súčasne je namieste prierezovo sprostredkovávať poznatky, informácie i o niektorých zo
špecifík ich vlastností.
Kľúčové slová: rastlinné silice, chemické komponenty, účinky, uplatniteľnosť, priemysel,
vlastnosti, špecifiká
Rastlinné silice nachádzajú čoraz širšie uplatnenia v spotrebiteľskej oblasti okrem
iného v potrebách aromaterapie, pričom napríklad významne ovplyvňujú hypofýzu,
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hypotalamus a v nadväznosti na ich zaobstarávanie v jednotlivých potrebách i domácnosti –
užívateľov na prírodné zdroje danej esencie.
Tieto produkty získavané z rastlinných zdrojov majú diferencované chemické
zloženie a vlastnosti, ktorými sú „nositeľmi“, a ktoré vykazujú na základe zastúpenia, obsahu
chemických zložiek. Z variant ich využívania však v priorite je namieste zdôrazniť práve
potravinárstvo, zdravotníctvo, kozmetický priemysel, farmaceutický priemysel. V oblasti
aromaterapie predstavujú dôležité liečebné činidla.
Tieto aromatické zlúčeniny izolované z organizmov jednotlivých rastlinných
zástupcov sú charakteristické špecifickými biologickými vlastnosťami a ich aplikácia vo
vzťahu k organizmu užívateľov je najčastejšie napríklad prostredníctvom masáží, kúpeľov,
inhalácií.
Z chemických komponentov rastlinných silíc je adekvátne selektívne zdôrazniť:
 terpény,
 monoterpenické alkoholy,
 aldehydy,
 fenoly,
 ketóny,
 estery,
 étery,
 laktóny.
Z významu – účinkov rastlinných silíc využívaných v jednotlivých oblastiach potrieb
je namieste prierezovo poukázať i na:
 antimykotické účinky → príkladovo rastlinná silica Allium sativum,
 antiparazitálne účinky → príkladovo rastlinná silica z Lavandula angustifolia,
 antivirotické účinky → príkladovo rastlinná silica z Aloysia triphylla,
 antibakteriálne účinky → príkladovo rastlinná silica z Thymus vulgaris.
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Schéma 1 Selektívne - prehľad uplatniteľnosti rastlinných silíc v zameraní na oblasti
priemyslu

Selektívne – prehľad uplatniteľnosti rastlinných silíc v zameraní na oblasti priemyslu

potravinársky priemysel

kozmetický priemysel

začleňovanie i pri produkcii
nealkoholických nápojov,
kde príkladovo možno
zdôrazniť rastlinné druhy,
ktoré sú pre tieto oleje
zdrojom ich produkcie →
Mentha x piperinta, Zingiber
officinale

do kozmetických produktov sú aplikované ako funkčné
prísady; zo spektra produktov v najširšom rozsahu
taktiež v prípade mydiel, produktov určených pre
ošetrenie pleti po holení, či pleťové vody

farmaceutický priemysel

i z dôvodov účinkov, spomedzi ktorých dominujú
napríklad antimikrobiálne k frekventovane využívaným
patria taktiež oleje z Matricaria chamomilla, Mentha x
piperinta

Zdroj: Spracované autormi príspevku
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Obrázok 1 Špecifiká niektorých z vlastností rastlinných silíc
Špecifiká
i 2-ročnú trvanlivosť
majú oleje napríklad z
Cymbopogon citratus
z reprezentantov olejov
s najdlhšou trvanlivosťou
taktiež z Pogostemon
cablin

niektorých
z vlastností
rastlinných

mladšie ako 4 roky
v odporúčaniach pre
využívania olejov pre účely
terapeutické

silíc

príklady olejov
stredne prchavých

pochádzajúce z rastlinných
zdrojov → Pimpinella
anisum, Juniperus
communis, Pinus silvestris,
Canarium luzonicum,
Foeniculum vulgare,
Pelargonium graveolens,
Cinnamomum camphora

Zdroj: Spracované autormi príspevku
Poďakovanie
„Táto publikácia vznikla vďaka podpore projektu APVV-20-0058 Potenciál rastlinných silíc z
aromatických rastlín na lekárske použitie a na konzerváciu potravín“.
Kontaktná adresa:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tulipánová 7
949 76 Nitra
Slovenská republika

e-mail: miroslava.kacaniova@gmail.com

29

K OBSAHOVÝM ZLOŽKÁM SILÍC NIEKTORÝCH REPREZENTANTOV
IHLIČANTÝCH DREVÍN A K ICH ŠPECIFICKÝM ÚČINKOM VO VZŤAHU
K ORGANIZMU ČLOVEKA
CONTENT COMPONENTS OF ESSENTIAL OILS OF SOME REPRESENTATIVES
OF CONIFEROUS TREES AND THEIR SPECIFIC EFFECTS ON HUMAN
ORGANISM
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Abstract
The essential oils of some plant representatives have specific and differentiated effects on
human organism due to their healing effects. The attention should be paid on the
representatives of coniferous trees and their essential oils and their content components.
These essential oils have significant use mainly for consumers intentions - effective potential
of the use because of their properties and effects such as antiviral and antifungal effects.

Key words: essential oils, coniferous trees, species, examples, essential oils components,
antifungal effect, antiviral activity, effects, human organism

Abstrakt
Silice rôznych rastlinných reprezentantov sa vyznačujú špecifickými, diferencovanými
účinkami na organizmus človeka v prípade ich účelového využívania i pre liečivé účinky.
Samostatnú pozornosť je potrebné venovať taktiež v tejto súvislosti reprezentantom
ihličnatých drevín v spojitosti so silicami a ich obsahovými zložkami. Tieto nachádzajú
výraznú uplatniteľnosť práve v spotrebiteľských zámeroch – efektívneho potenciálu
zužitkovávania pre spektrum ich vlastností, účinkov, spomedzi ktorých k nie málo
významným sú napríklad antivirotické, antimykotické.
Kľúčové slová: silice, ihličnaté dreviny, druhy, príklady, zložky silíc, antimykotický účinok,
antivirotická aktivita, účinky, organizmus človeka
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Silice predstavujú značne rozmanitú skupinu látok vyznačujúcu sa okrem iného
pestrou možnosťou zužitkovávania i v súčastí liečiv. V rámci biogenézy látok prírodných,
podľa štruktúry je možné silice rozdeliť na fenylpropanoidy a izoprenoidy.
K významných zástupcom so špecifickými účinkami a pri zdôraznení na silice, ktoré
sú súčasťou práve ihličnatých druhov drevín, ktoré nachádzajú významné zužitkovávanie
i v prípade domácich spotrebiteľov možno poukázať na Pinus sylvestris, Picea pungens, Abies
alba, či Picea abies.
Zo spektra ich jednotlivých účinkov je adekvátne zdôrazniť:
 podporu liečby antimykotickej,
 možnosti pri začleňovaní v liečbach antibakteriálnych,
 ich účinky sa využívajú taktiež pri inhaláciách v prípade niektorých ochorení horných
dýchacích ciest,
 upravujú celkový zdravotný stav.
Príkladoví zástupcovia ihličnatých drevín v zameraní na významovosť zastúpenia
silíc a ich jednotlivých zložiek:
 Pinus sylvestris → felandrén, pinén, limonén, kamfén, kadinén, myrcén, silvestrén, karén,
cymén, bornylacetát,
 Picea abies → bornylacetát, limonén, kamfén, α- a β-pinén,
 Abies alba → α-pinén, β-pinén, imonén, verbenon,
 Cupressus sempervirens → α-pinén, β-pinén, sabinén, kamfén, silvestrén.
V zameraní na antimykotický účinok silíc, k jednotlivým obsahovým zložkám
a v nadväznosti na ich zdroje v reprezentácii ihličnatých druhov drevín je namieste uviesť
taktiež:
 Pinus brutia → antimykotická aktivita – potenciál v prípade Candida albicans → α-pinén,
β-pinén, karyofylén,
 Pinus pinea → antimykotická aktivita – potenciál v prípade Candida albicans → β-pinén,
karyofylén, α-pinén
V prípade poukázania na potenciál silíc v súčasti zástupcov ihličnatých druhov
rastlín a významných - jednotlivých obsahových zložiek s antivirotickou aktivitou:
 α-himachalén,
 β-himachalén,
 himachalol,
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 γ-himachalén.
Schéma 1 Príkladoví zástupcovia ihličnatých drevín s poukázaním na účinky silíc a ich
zložiek v zameraní na vybrané účinky – pozitívne vplyvy na organizmus človeka
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pozitívny vplyv pri
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Zdroj: Spracované autormi príspevku
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PRÍKLADOVÍ RASTLINNÍ ZÁSTUPCOVIA V MOŽNOSTIACH VYUŽÍVANIA I V
OBLASTI PRODUKCIE KONZUMNÝCH VÝROBKOV A K PREHĽADU
NIEKTORÝCH HLAVNÝCH ZLOŽIEK SILÍC
SOME PLANT REPRESENTATIVES AND THE POSSIBILITIES OF THE USE IN
SOME AREA OF PRODUCTION AND SOME MAIN COMPONENTS OF
ESSENTIAL OILS

1,2

Kačániová, M.,
Galovičová, L.,
1
Kunová, S.,
1
Borotová, P.,
1
Sudzinová, J.
1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika
2
Univeristy of Rzeszów, Rzeszów, Poland
1

Abstract
There are a lot of representatives of plant sources with specific effects and properties which
are used for food production. It is necessary to point out selectively on suitable plant
representatives and their use in food industry or for gastronomy needs due to their positive
effects of food and products. It is also adequate to point out their individual components such
as essential oils which are valuable for the use in this are.

Key words: plant essential oils, use, importance, food products, plant representatives,
examples

Abstrakt
V zámeroch využívania jednotlivých rastlinných zdrojov pri produkcii konzumných výrobkov
je množstvo zástupcov so špecifickými účinkami, vlastnosťami. Je potrebné selektívne
zameriavať sa na vhodných zástupcov rastlín pre využiteľnosť i práve v oblasti
potravinárstva, či v gastronomických potrebách, ktoré sú vo vhodnosti napríklad pre pozitívne
ovplyvňovanie potravín, produktov. Súčasne je namieste poukazovať i na ich jednotlivé
zložky, akými sú silice, a ktoré sú hodnotnými pre zužitkovania v tejto oblasti využívania.
Kľúčové slová: rastlinné silice, využitie, význam, konzumné výrobky, rastlinní zástupcovia,
príklady
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Silice rôznych druhov rastlín sú hodnotnými pre alternatívne využívanie ich účinkov
antimikrobiálnych, a to v rôznych oblastiach potrieb prostredia producentov jednotlivých
výrobkov, či v individuálnych zámeroch samotných spotrebiteľov.
Rastlinami produkované spektrum antimikrobiálnych látok je v potenciáloch
využívania pre likvidáciu, inhibovanie rastu nežiadúcich mikroorganizmov, pričom práve
v oblasti potravinárstva je zvyšujúci záujem zužitkovania práve vhodných zástupcov rastlín
s účinkami napríklad antibakteriálnymi, fungicídnymi, antimykotickými.
Takéto vhodné rastlinné zdroje a ich účinky sú zámerom v možnostiach aplikovania
v oblasti potravinárskeho priemyslu, či pri domácich spracovateľov – producentov určitých
potravinových výrobkov, ktoré by predstavovali účinnosť pri potrebách napríklad úpravy
potravín, či predlžovania skladovateľnosti surovín.
V zdôraznení významu a súvisiacich aspektov využívania určitých rastlinných silíc
v oblasti produkcie potravín je adekvátne uviesť okrem iného taktiež:
 sú zložkami korenia,
 ovplyvňujú chuťové vlastnosti pokrmov,
 môžu pozitívne pôsobiť na trávenie,
 môžu byť súčasťou i vonných zložiek pri produkcii nápojov,
 vyrovnávanie vôni potravín,
 pri aromatizácii cukroviniek.
Z jednotlivých - príkladových morfologických častí druhov aromatických rastlín
vhodných pre využívanie ako korenín i vo vyššie uvedenej oblasti priemyslu v ich
možnostiach aplikovania je namieste poukázať na:
 Syzygium aromaticum → kvety,
 Cinnamomum verum → kôra,
 Origanum majorana → listy,
 Foeniculum vulgare → semená,
 Petroselinum crispum → listy,
 Coriandrum sativum → semená,
 Carum carvi → semená.
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Schéma 1 Príkladoví rastlinní zástupcovia v možnostiach využívania i v oblasti
produkcie konzumných výrobkov a k prehľadu niektorých hlavných zložiek silíc

látky silice taktiež obsahujú antimikrobiálne účinky, pričom
z hlavných zložiek je adekvátne poukázať na eugenol, acetylleugenol;
ingrediencia do cukrárenských výrobkov – perníky, vhodný
v prípravách mäsových pokrmov taktiež z rybieho mäsa, do kečupov,
ako súčasť pri konzervovaní zeleniny

Syzygium aromaticum
Príkladoví rastlinní zástupcovia v možnostiach využívania i v oblasti produkcie
konzumných výrobkov a k prehľadu niektorých hlavných zložiek silíc
Laurus nobilis
1,8-cineol, α-terpinén, sabinén → dôležité zložky silice; zo spektra
využívania v prípravách konzumných výrobkov, gastronomického
zužitkovania → v prípravách polievok, do marinád, ingrediencia
k rôznym druhom mäsa technologicky upraveného hlavne pečením,
pri konzervácií uhoriek a húb

Zdroj: Spracované autormi príspevku
Z iných významných rastlinných zástupcov s poukázaním i na zastúpenie silíc a ich
aplikovateľnosť v potrebách zabezpečovania konzumných výrobkov, a to nielen v oblasti
produkcie výrobkov z oblasti potravinárstva je namieste zdôrazniť taktiež:
 Ocimum basilicum → linalol, metylchavikol sú hlavnými zložkami silice; predstavuje
účinný zdroj i pre účinky antimikrobiálne a aromatické zlúčeniny; zastúpené obsahové
látky súčasne podporujú chuť do jedla; v produkcii konzumných výrobkov je vhodná
taktiež jej kombinácia zo zástupcami plodovej zeleniny - Solanum lycopersicum, silice sú
využiteľné i v prípravách cukroviniek, do koreniacich zmesí, ako ingrediencia v prípravách
polievok,
 Petroselinum crispum → z látok zastúpených v silici koreňovej časti nemožno nepoukázať
i na apiol, myristicín, β-felandrén a v prípade listovej časti beta-felandrén, myrcén,
myristicín, limonén; za antimikrobiálnu aktivitu → predovšetkým obsahové zložky –
myristicín, apiol; zo spektra aplikovateľnosti okrem iného i v súčasti konzumných
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výrobkov → do dusených pokrmov, do zeleninových šalátov, do mletého mäsa, do
mäsových pokrmov upravených grilovaním, do marinád a omáčok.
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SATUREJA HORTENSIS – PESTOVATEĽSKÉ UPLATŇOVANIE ZÁHRADKÁRMI
A DOMÁCE MOŽNOSTI ZUŽITKOVANIA I VO VZŤAHU K ZASTÚPENIU SILÍC
SATUREJA HORTENSIS - THE USE FOR GARDENERS AND POSSIBILITIES OF
HOME USE DUE TO ESSENTIAL OIL CONTENT
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Abstract
Satureja hortensis belongs to valuable and favorite species in gardens and growers of
productive vegetation. It is an important representative of plants with alternative use as well
as for home gastronomy or use intentions for home alternative medicine. It is important
mainly for consumers to show the content of valuable content components, essential oils or
specifics which influence their production.

Key words: Satureja hortensis, cultivation, gardeners, essential oils, content components,
productive specifics, home use

Abstrakt
V záhradkárskom pestovateľskom prostredí, v prostredí domácich pestovateľov úžitkovej
vegetácie k hodnotným a obľúbeným druhom patrí Satureja hortensis. Predstavuje
významného zástupcu rastlín v alternatívnom využívania i v potrebách domácej gastronómie,
či v zámeroch pre zužitkovávanie v rámci domáceho liečiteľstva. Pre samotných
spotrebiteľov i tohto rastlinného zdroja je potrebné poukázať na zastúpenie cenných
obsahových zložiek, silíc, či špecifiká ovplyvňujúce ich tvorbu.
Kľúčové slová:

Satureja hortensis, pestovanie, záhradkári, silice, zastúpené obsahové
komponenty, špecifiká tvorby, domáce využitie
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Satureja hortensis predstavuje významného zástupcu rastlín v alternatívnom
využívaní i v potrebách domácej gastronómie, či v zámeroch pre zužitkovávanie v rámci
domáceho liečiteľstva. V prostredí domácich pestovateľov, záhradkárov je súčasťou vegetácie
v obľube pestovateľsky začleňovanej i pre významovosť – účinky jej obsahových zložiek
K jej možnostiam v začleňovaní pri potrebách pestovania záhradkármi je dôležité
selektívne uviesť:
vyhovujú jej južné expozície pozemku a pestovateľské uplatňovanie predovšetkým
v teplejších oblastiach,
k vhodným predplodinám patria napríklad strukoviny, či vyhnojené okopaniny,
pestovateľský priestor je pred samotným začleňovaním potrebné dôkladne odburiniť,
vyhovujú jej i hlinité, dostatočne priepustné pôdy,
pri vhodných teplotných pomeroch a dostatočne prehriatej pôdy výsev je možný od konca
marca do riadkov vzdialených v odporúčaniach 0,30 m a hĺbky 10 -15 mm,
efektívne je využívanie predpestovaných priesad, ktoré sa sebestačne môžu predpestovať
i v pareniskách výsevmi v mesiaci marec, apríl,
priesady sa môžu po 15. máji vysádzať na upravené záhony záhrad na vzdialenosť 0,30 x
0,20 m,
výhodou jej, že nie je takmer vôbec poškodzovaná chorobami, škodcami,
vňať sa zberá už pri dosiahnutí výšky približne 0,20 m, v plnom kvete.
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Schéma1 Prehľad hlavných zložiek, silíc Satureja hortensis
silice, fenolické látky, taníny, betasitosterol, kyselina linolová, kyselina
stearová, kyselina linolenová, kyselina
ursolová, slizy, minerálne látky

základné komponenty predovšetkým
→ karvakrol, p-cymén, γ-terpinén, α
-terpinén

hlavné zložky
silice

Prehľad hlavných
zložiek, silíc
Satureja hortensis

ďalšie príkladové zastúpené obsahové komponenty

α-pinén, β-pinén, myrcén, β-karyofylén, β-bisabolén

Zdroj: Spracované autormi príspevku
Schéma 2 Satureja hortensis - k špecifikám tvorby silíc, obsahových komponentov
a z dôvodov ovplyvňujúcich ich obsah
Satureja hortensis - k špecifikám tvorby silíc, obsahových komponentov a z dôvodov
ovplyvňujúcich ich obsah

vyššie
priemerné
teploty

vplyv Nhnojenia

vyššia tvorba
silíc

pre výnos rastlinnej
silice

ovplyvňovanie
množstva,
zloženia silíc

oneskorenie
termínu zberu

zníženie
obsahu silíc

Zdroj: Spracované autormi príspevku
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Schéma 1 Zo spektra možností domáceho využívania Satureja hortensis
jemne horká, korenistá chuť po bylinkách

ako korenina
v gastronomickom
využití

v prípravách
šalátov;
polievok;
omáčok;
cestovinových,
zemiakových,
mäsových
pokrmov

nielen čerstvé, ale
i mrazené listy sú
špecifické pre
prípravu šalátov
z listovej zeleniny
a v kombinácii
s fazuľou,
rajčiakmi

sušené listy sú
vhodné
i v prípravách
zemiakových
placiek

Zo spektra možností domáceho využívania Satureja hortensis

z liečivých
účinkov

v prípravách
čajov ako
preventívny
prostriedok

protizápalové,
močopudné,
antibakteriálne
pôsobenie

čistenie mastnej
pleti → taktiež
dezinfekčné
účinky

podpora chuti
do jedla

pri poruchách
trávenia

hypointenzívny
účinok

antikvasinkové
účinky

Zdroj: Spracované autormi príspevku
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Abstract
Medical plants are important plant sources because of their content of essential oils. It is
necessary to pay attention on some different species due to their healing effects. They also
contain components with positive effects on human organism. There are many home
consumers of medical plants and therefore there is importance to ensure home healing
components and tea and pay an adequate attention on them.

Key words: essential oils, medical plants, species, content components, healing effects,
home consumers, tea mixture

Abstrakt
Z rastlinných zdrojov významných pre zastúpenie silíc patria liečivé rastliny k významným
reprezentantom, pričom je potrebné v rámci jednotlivých druhov venovať týmto zvýšenú
pozornosť pre ich potenciál v zámeroch využívania pre liečivé účinky. Nemožno súčasne
nezdôrazňovať zastúpenosť špecifických obsahových komponentov silíc s významovosťou
pre pozitívne účinky na organizmu človeka. I v prostredí domácich užívateľov je množstvo
spotrebiteľov liečivých rastlín pre účely i napríklad zabezpečovania liečivých domácich
komponentov, liečivých domácich čajových zmesí, ktorým okrem iného je namieste týmto
venovať adekvátnu pozornosť.
Kľúčové slová: silice, liečivé rastliny, druhy, obsahové zložky, liečivé účinky, domáci
užívatelia, čajové zmesi
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Silice z liečivých rastlín sú charakteristické rôznorodou účinnosťou na ľudských
organizmus, variabilitou v možnostiach ich terapeutického využívania a špecifickým
zastúpením tých – ktorých obsahových zložiek s významným - pozitívnym potenciálom na
organizmus človeka. Množstvo liečivých rastlín v spojitosti so zámerom spotrebiteľov
jednotlivých oblastí, či domácich užívateľov je selektívne zabezpečované a využívané podľa
zámerov potrieb. Je potrebné prierezovo poukazovať na jednotlivých zástupcov takýchto
rastlín, ktorí sa vyznačujú obsahovými látkami – silicami, ktoré možno efektívne aplikovať
v jednotlivých zámeroch – účelov vzhľadom na ich vlastnosti.
Silice predstavujú súčasť účinných látok v množstve druhov liečivých rastlín
využívaných v špecifických potrebách človeka, pričom v poukázaní na niektoré z hodnotných
obsahových zložiek a príslušných rastlinných zdrojov je adekvátne uviesť taktiež:
 Angelica archangelica, Valeriana officinalis → pinén,
 Verbena officinalis, Melissa officinalis → citral,
 Tilia cordata, Rosmarinus officinalis → 1,8-cineol,
 Cinnamomum camphora, Salvia officinalis → gáfor,
 Thymus serphyllum, Origanum vulgare → tymol,
 Mentha crispa, Carum carvi → limonén,
 Lavandula angustifolia, Thymus vulgaris→ linalol.
Z iných nie menej významných rastlinných reprezentantov s obsahom silíc
a i účelovo pestovaných v špecializovaných farmách nemožno nezdôrazniť selektívne:
 Malva sylvestris var. mauritania ’Krajový‘ → príklady – fytoterapeutické skupiny →
expektorans, antiflogistikum,
 Lavandula angustifolia ’Beta‘ → príklady – fytoterapeutické skupiny → nervinum,
sedativum,
 Melissa offilcinalis ’Citra‘ → príklady – fytoterapeutické skupiny → stomachikum,
spasmolytikum, karminativum,
 Mentha x piperita ’Perpeta‘ → príklady – fytoterapeutické skupiny → spasmolytikum,
karminativum, desinfeciens, cholagogum.
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Schéma 1 Odporúčaný prehľad možnosti uplatňovania niektorých zástupcov rastlín
s liečivými účinkami a so zdôraznením na súčasť obsahových zložiek – silice
v podmienkach domácich spracovateľov, spotrebiteľov týchto rastlinných zdrojov
v príkladových alternatívach
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v prípravách domácich čajových zmesí pre priaznivé pôsobenie na priedušky a na
uvoľňovanie dýchacích ciest

Odporúčaný prehľad možnosti uplatňovania niektorých zástupcov rastlín s liečivými
účinkami a so zdôraznením na súčasť obsahových zložiek – silice v podmienkach
domácich spracovateľov, spotrebiteľov týchto rastlinných zdrojov v príkladových
alternatívach
v prípravách domácich čajových zmesí pre podporu činnosti tráviacej sústavy
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Zdroj: Spracované autormi príspevku
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Abstract
Plant essential oils are important natural products which are use in different areas of
consumption. It is necessary to focus on some species and the specifics of their effects. It is
adequate to bring knowledge and information about their properties so they will use by
consumer as much as it possible.

Key words: plant essential oils, plant species, effects, use, antimicrobial potential

Abstrakt
Rastlinné silice predstavujú významné prírodné produkty využívané v rôznych oblastiach
spotreby. V rámci spektra ich jednotlivých druhov je pre bežných užívateľov potrebné
zameriavať sa na špecifiká ich účinkov. Je preto adekvátne venovať pozornosť a prinášať
poznatky, informácie o ich vlastnostiach tak, aby boli pre spotrebiteľa v jeho zámeroch
aplikácie čo najefektívnejšie zužitkovávané.
Kľúčové slová: rastlinné silice, druhy rastlín, účinky, využívanie, antimikrobiálny potenciál
Rastlinné silice sú súčasťou prírodných produktov, získavané z rôznych rastlinných
zdrojov a vyznačujúce sa špecifickými vlastnosťami, pričom je potrebné zameriavať sa na ich
jednotlivé obsahové zložky a spektrum účinkov, ktoré sú významnými pre rôzne zámery
využívania.
Rastlinné silice sa stali súčasťou každodenného využívania u rôznych spotrebiteľov,
pričom ich zužitkovávanie i napríklad tohto istého druhu môže byť aplikované tak pre
relaxačne, ako i pre liečebné účely. K najčastejším metódam, akým sú tieto oleje absorbované
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do tela možno zdôrazniť príkladovo kúpeľ, masáž, inhalácie, výplachy. Zloženie rastlinných
silíc je variabilné i vzhľadom k tomu, ktoré morfologické častí rastlín sú ich zdrojom pre
získavanie.
Okrem množstva faktorov, ktoré vplývajú na zloženie rastlinných silíc nemožno
nezdôrazniť i to, že napríklad silice získavané destiláciou je ich zloženie závislé nielen na
teplote, ale i od času samotnej destilácie a od toho, koľkokrát bola realizovaná destilácia
silice.
K širokému spektru vlastností rastlinných silíc je adekvátne k týmto selektívne
uviesť:
 antimikrobiálna aktivita → význam z dôvodov prítomných taktiež obsahových zložiek,
akými sú karvakrol, tymol, p-cymén, γ-terpinén,
 antivírusové účinky → tieto účinky sú významné i v prípade silíc z Origanum vulgare, či
Thymus vulgaris, pričom v prípade jednotlivých monoterpénov ich aktivita nie je rovnaká,
 antioxidačné účinky → k príkladovým zástupcom olejov patria z rastlinného zdroja
Rosmarinus officinalis, pričom zo spektra významných obsahových zložiek je potrebné
poukázať i na rosmadifenol, ako súčasť fenolytických zlúčenín,
 antiparazitálne účinky → príkladom sú i silice Thymus vulgaris → toxicita proti
trypanozómom,
 insekticídne účinky → k významným – príkladovým rastlinných silíc možno uviesť
súčasne rastlinných zástupcov, ktorí sú ich zdrojom pre produkciu - Thymus vulgaris,
Origanum majorana.
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Schéma 1 K využívaniu a účinkom niektorých príkladových zástupcov rastlinných silíc
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Zdroj: Spracované autormi príspevku
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Obrázok 1 Prehľad vybraných rastlinných zdrojov pre produkciu rastlinných silíc
v zameraní na antimikrobiálny potenciál
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Zdroj: Spracované autormi príspevku
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MYRTUS COMMUNIS – Z MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA I V DOMÁCOM PROSTREDÍ
SPOTREBITEĽOV A K VÝZNAMU ÉTERICKÉHO OLEJA V POTENCIÁLY
POZITÍVNYCH ÚČINKOV PRE UŽÍVATEĽOV
MYRTUS COMMUNIS - THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN HOME CONSUMER
ENVIRONMENT AND THE IMPORTANCE OF ESSENTIAL OIL AND ITS
POSITIVE EFFECTS ON CONSUMERS
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Abstract
Myrtus communis is one of important plant sources in wide spectrum of essential oils with
specific content components. It has a lot of healing effects, positive effects on consumer
organis what is important to emphasize mainly for home consumers. It is also adequate to
point out some important properties of this plant source due to its therapeutic potential.

Key words: Myrtus communis, effects, importance, properties, healing effects, important
content components, home consumers, essential oil

Abstrakt
V spektre využívania éterických olejov predstavuje Myrtus communis významný rastlinný
zdroj, ktorý má špecifické obsahové látky. Vyznačuje sa spektrom liečivých účinkov,
pozitívnych vplyvov na organizmus užívateľov, čo je potrebné zdôrazniť práve domácim
spotrebiteľov. Súčasne je adekvátne poukazovať na niektoré z významných vlastností tohto
rastlinného zdroja pre jeho terapeutický potenciál.
Kľúčové slová: Myrtus communis, účinky, význam, vlastnosti, liečivé účinky, dôležité
obsahové zložky, domáci užívatelia, éterický olej
Myrtus communis je reprezentantom významných zástupcov drevín, ktoré sa
vyznačujú biologicky hodnotnými zložkami a možnosťami zužitkovávania pre rôzne
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spektrum zámerov spotrebiteľov. Táto i pestovateľsky atraktívna drevina sa vyznačuje
tuhými, lesklými a špicatými listami, pričom atraktivita sa zvyšuje i tvorbou bielych kvetov,
z ktorých sa vytvárajú modročierne, prípadne čierne bobule s priemerom približne 10 mm. Pri
pestovateľskom začleňovaní je možnosť i vo výberoch jednotlivých odrôd vyznačujúcich sa
napríklad panašovaným sfarbením, rôznym habitusom, a z ktorých možno príkladovo uviesť
'Variegata', 'Acutifolia', 'Buxifolia', 'Italica', 'Latifolia', 'Leucocarpa', 'Compacta'.
Pre zdôraznenie jeho významných obsahových zložiek je potrebné poukázať na:
 myricetín,
 quercetín,
 katechíny,
 flavonoidy,
 kyselinu jablčnú,
 kyselinu citrónovú,
 triesloviny.
V rámci jeho aplikovania i domácimi spotrebiteľmi je však z jeho účinkov, významu
pre organizmus človeka potrebné zdôrazniť taktiež:
 protizápalové účinky,
 antibakteriálne účinky,
 tonizačné účinky,
 súčasne pôsobí i ako:
 aromatikum,
 astringens,
 antibiotikum,
 antiseptikum.
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Schéma 1 Z prehľadu využívania Myrtus communis v zameraní pre účinky liečivé
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Zdroj: Spracované autormi príspevku
Obrázok 1 Éterický olej - Myrtus communis – z prehľadu hlavných obsahových zložiek
eukalyptol
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Zdroj: Spracované autormi príspevku
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Z POTENCIÁLU SLÍC, K ÚČINNÝM OBSAHOVÝM ZLOŽKÁM A VYUŽÍVANIU
MATRICARIA RECUTITA
THE POTENTIAL OF ESSENTIAL OILS, EFFECTIVE CONTENT COMPONENTS
AND THE USE OF MATRICARIA RECUTITA
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Abstract
Matricaria recutita is one of the most use kind of medical plants in different areas of industry
and in home consumer environment too. It is a plant source of valuable content components,
essential oils so there must be an attention paid on them and emphasize the importance and
potential of different effects.

Key words: Matricaria recutita, essential oils, effective content components, importance,
effects, therapeutic properties, home consumer, cosmetics use

Abstrakt
K najvyužívanejším druhom liečivých rastlín v rôznych oblastiach priemyslu a v domácom
spotrebiteľskom prostredí patrí Matricaria recutita. Je rastlinným zdrojom cenných
obsahových zložiek, silíc, ktorým je potrebné venovať pozornosť a zdôrazňovať ich význam
a potenciál jednotlivých účinkov. I pre domácu sféru užívateľov tohto rastlinného
reprezentanta je opodstatnené prierezovo informovať, sprostredkovávať poznatky o jeho
terapeutickom potenciál a zužitkovávaní.
Kľúčové slová:

Matricaria recutita, silice, účinné obsahové zložky, význam, účinky,
terapeutické vlastnosti, domáci spotrebiteľ, kozmetické využitie

K jedným z najvyužívanejších druhov liečivých rastlín v rôznych oblastiach
priemyslu a v domácom spotrebiteľskom prostredí patrí Matricaria recutita. Významná
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súčasť dôležitá pre liečebné účinky je tvorená silicou. Kvetné úbory tohto rastlinného
zástupcu a účinné látky éterického oleja sú dôležité pre fytoterapeutické využitie.
K niektorým z aspektov významu daného zástupcu liečivých rastlín v zameraní pre
terapeutické využívanie, a s tým spojenými súvislosťami je možno príkladovo uviesť:
 predmetom zberu je Matricariae flos,
 nielen množstvom obsahových látok, ale i zložením sa jednotlivé chemokultivary odlišujú,
 k hlavným obsahových zložkám chemokultivarov patria bisabololoxidy, bisabololoxidy, αbisabolo, α-bisabolonoxid A,
 z hlavných silíc chemokultivarov → azulén, cis-én-indicycloéter,
 droga má predovšetkým protikŕčové, protizápalové, karminatívne účinky,
 (-)-α-bisabolol, cis-en-in-dicykloether → súčasť protizápalových zložiek silice,
 v prípade gramnegatívnych baktérií → taktiež protibakteriálne účinky silice,
 v zameraní na apigenín → význam pri protikŕčových účinkoch,
 pri plnom rozkvitnutí je obsah silice výrazne vysoký.
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Obrázok 1 Zo spektra obsahových a účinných zložiek silice Matricaria recutita

seskviterpénové látky → azulén, chamazulén

Zo spektra
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Zdroj: Spracované autormi príspevku
Z účinkov, významu a využitiu Matricaria recutita je okrem iného adekvátne uviesť
i pre domácich spotrebiteľov a v špecifikácii pre kozmetické účely taktiež:
 regenerácia pleti,
 pleť → obnova pevnosti,
 lupiny → ochrana pred ich vznikom,
 pleť → protizápalový efekt,
 zosvetlenie pleti → možnosti využitia odvarov,
 významný potenciál predovšetkým pri citlivých typoch pleti,
 redukuje začervenanie pleti,
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 zmiernenie vypadávaniu vlasov,
 uľahčuje vlasový styling.
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HYPERICIUM PERFORATUM - ZDROJ SILÍC, SKUPÍN BIOLOGICKY
AKTÍVNYCH LÁTOK A POZTÍVNYCH ÚČINKOV NA ORGANIZMU ČLOVEKA
HYPERICIUM PERFORATUM - THE SOURCE OF ESSENTIAL OILS, GROUPS OF
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES AND POSITIVE EFFECTS ON HUMAN
ORGANISM
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Abstract
Hypericium perforatum is a part of plant sources with the possibilities of wide use due to
biologically important effects on human organism. It is specific and contains valuable content
components not only essential oils but also other groups of biologically active substances. It is
necessary also for common consumers of raw material of plant origin with these properties to
get know the knowledge about their properties and effects on human.

Key words: Hypericium perforatum, groups of biologically active substances, specifics,
biological effects, positive effects, use

Abstrakt
Hypericium

perforatum

je

súčasťou

rastlinných

zdrojov

s možnosťami

širokého

zužitkovávania pre biologicky významné účinky na ľudský organizmu. Je špecifický
i zastúpenými – hodnotnými obsahovými zložkami, spomedzi ktorých nemožno opomenúť
nielen silice, ale i ďalšie skupiny biologicky aktívnych látok. Je potrebné i pre bežných
užívateľov, spotrebiteľov surovín rastlinného pôvodu s takýmito špecifikami sa oboznamovať
a zabezpečovať poznatky o ich vlastnostiach, účinkoch pre človeka.
Kľúčové slová: Hypericium perforatum, skupiny biologicky aktívnych látok, špecifiká,
biologické účinky, pozitívne účinky, využívanie

59

Zo zástupcov rastlinných zdrojov predstavuje Hypericium perforatum významného
reprezentanta, ktorý je špecifický vo využívaní v jednotlivých potrebách užívateľov
vzhľadom na zastúpenie cenných biologických látok, a kde je potrebné poukázať i na
zastúpenie silíc.
K chemickému zloženiu a z niektorých z prítomných skupín biologicky aktívnych
látok tohto druhu je adekvátne selektívne poukázať na:
 naftodiantróny,
 fenolické kyseliny,
 floroglucinoly,
 triesloviny,
 prokyanidíny,
 xantóny,
 aminokyseliny,
 silice,
 flavonoidy.
V rámci jednotlivých konkrétnych zástupcov zo skupín biologicky aktívnych látok je
dôležité zdôrazniť okrem iných:
protohypericín,
hypericín,
pseudohypericín,
adhyperforín,
hyperforín,
katechín,
epikatechínové polyméry,
prokyanidín,
terpény,
alkoholy,
noratyriol.
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Schéma 1 Zo špecifík vybraných obsahových zložiek Hypericium perforatum v rámci
chemického zloženia
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Zo špecifík vybraných obsahových zložiek Hypericium perforatum v rámci
chemického zloženia
pseudohypericín

výrazne prispieva k protizápalovému pôsobeniu

Zdroj: Spracované autormi príspevku
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Schéma 2 Prehľad niektorých zo zložiek silice z rastlinného zdroja Hypericium
perforatum

výskyt → kvety, listy

terpény

Prehľad niektorých zo zložiek silice
z rastlinného zdroja Hypericium
perforatum

alkoholy

Zdroj: Spracované autormi príspevku
Schéma 3 Hypericium perforatum - z vybraných biologických účinkov, priaznivých
účinkov na ľudský organizmus

prírodné
antibiotikum

zlepšovanie
krvného obehu

možnosti
využívania i pri
chronických
srdcových
ochoreniach

posilňovanie ciev

Hypericium perforatum - z vybraných biologických účinkov, priaznivých účinkov
na ľudský organizmus

cytotoxické
účinky

antidiabetické
účinky

protizápalové
účinky

protikŕčové účinky

antioxidačné
účinky

analgetické účinky

Zdroj: Spracované autormi príspevku
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Abstract
Hyssopus officinalis is an important representative of shrubs and belongs to often grown
representatives in gardens due to its multipurpose possibilities of use. It is adequate to focus
on this representative because of its use in different intentions for home consumers such as
healing effects, phytotherapy and gastronomy application as well as the content of valuable
content components and other active biological substances.

Key words: Hyssopus officinalis, cultivation, gardeners, plant using, active content
substances, hyssop's essential oil, use, alternative, effects, home consumer

Abstrakt
Z pestovateľského hľadiska v prípade častého využívania napríklad samotnými záhradkármi
v podmienkach Slovenska, ale i vzhľadom k multiúčelovým možnostiam využívania
v domácom spotrebiteľskom prostredí patrí poloker Hyssopus officinalis k významným
zástupcom. Pre efektivitu jeho zužitkovania v rôznych zámeroch taktiež domácich užívateľov,
z ktorých dominujú liečivé účinky, samotná fytoterapia, ale i gastronomická aplikácia je
adekvátne nadväzujúco zaoberať sa významom účinkov, zastúpením hodnotných obsahových
zložiek, akými sú i silice, či ďalšími obsahovo aktívnymi biologickými komponentmi.
Kľúčové slová: Hyssopus officinalis, pestovanie, záhradkári, využívanie rastliny, aktívne
obsahové komponenty, yzopová silica, zužitkovanie, alternatíva, účinky,
domáci spotrebiteľ
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K významným nielen z pestovateľského hľadiska v prípade častého využívania
napríklad samotnými

záhradkármi

v podmienkach

Slovenska,

i vzhľadom

ale

k

multiúčelovým možnostiam využívania v domácom spotrebiteľskom prostredí patrí poloker
Hyssopus officinalis. Vyznačuje sa tak sadovníckou atraktívnosťou pre zužitkovávania
v pestovateľských štruktúrach záhradkárskych osád, v prídomových záhradách a zastúpením
cenných obsahových zložiek, spomedzi ktorých nemožno nezdôrazniť i silice.
V prípade

voľby

pre

jeho

pestovateľské

začleňovania

i v podmienkach

záhradkárskych osád, či prídomových záhrad možno k týmto súvislostiam výberovo uviesť:
 patrí medzi suchovzdorné, pestovateľsky menej náročné rozkonárené polodreviny,
 tomuto mrazuvzdornému druhu vyhovujú slnečné stanoviská záhrad,
 vyhovujúce sú ľahké pôdy, stredne ťažké pôdy, vápenaté, priepustné, taktiež
hlinitopiesočnaté pôdy,
 v prípade výsevov je možné tieto realizovať od mesiaca marec do mája,
 pri výsadbe sa môže uplatňovať spon 0,45 x 0,45 m,
 je vhodný i pre pestovanie v trvalkových záhonoch, v skalkách, ale i v súčasti mobilnej
zeleni,
 listy, vňať s kvetmi sa zberá od mesiaca jún až do nástupu zimy.
Zo spektra aktívnych obsahových komponentov s potenciálom i liečebným je
potrebné zdôrazniť:
 silica,
 kyselina oleanová,
 kyselina ursolová,
 minerálne soli,
 triesloviny,
 flavonoidy,
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Schéma 1 Potenciál multiúčelových možnosti zužitkovávania Hyssopus officinalis pri
zohľadnení i zastúpených silíc a ďalších cenných obsahových komponentov taktiež v
podmienkach domácich spotrebiteľov

fytoterapia, liečivé účinky

využitie pri
potrebách
znižovania
potenia

centrálne účinné
antihydrotikum

zlepšovanie
trávenia →
silica,
flavonoidy

stimulovanie
tráviaceho
systému

i z dôvodu
zastúpenia silice
→ pri
zápalových
ochoreniach
dýchacích
orgánov zahlienenie

pri zápaloch
močových ciest

podpora chuti do
jedla

Potenciál multiúčelových možnosti zužitkovávania Hyssopus officinalis pri
zohľadnení i zastúpených silíc a ďalších cenných obsahových komponentov
taktiež v podmienkach domácich spotrebiteľov
domáce gastronomické zužitkovanie

v prípravách
aromatických
čajov → listy

listy ako
ingrediencia
do
zeleninových
pokrmov

ako korenie
v prípravách
pikantnejších
pokrmov
z hydinového
mäsa

Zdroj: Spracované autormi príspevku
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pre
dochucovanie
omáčok, ale
i kandizovaných
výrobkov

Obrázok 1 Z jednotlivých alternatív zužitkovania yzopovej silice a k jej účinkom

účinná pri ťažkostiach s nádchou
alternatívne aplikovanie i pri
ťažkostiach s angínou
vhodné uplatňovanie pri
problematikách s astmou

pri produkcii cukroviniek

Z jednotlivých
alternatív
zužitkovania
yzopovej silice a k jej
účinkom

využitie pri infekciách
dýchacích ciest

yzopová silica, extrakt – taktiež do
likérov
špeciálna silica v rámci kozmetiky do
produktov, akými sú mydlá, krémy,
parfúmov

Zdroj: Spracované autormi príspevku
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RASTLINNÉ SILICE – K ICH VÝZNAMNÝM PRÍKLADOVÝM OBSAHOVÝM
KOMPONENTOM, K POSTUPOM IZOLÁCIE A K VYUŽÍVANIU
PLANT ESSENTIAL OILS - IMPORTANT CONTENT COMPONENTS, THE
PROCEDURE OF ISOLATION AND THE USE
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Abstract
The use of essential oils due to their content components is different also for home
consumers. It is necessary to focus on plant essential oils due to their content components and
properties. The knowledge and its sharing is a part of process how to ensure effective
application for different groups of consumers. There must be an attention paid on essential
oils and their use and the possibilities of their use such as aromatherapy.

Key words: essential oils, content components, the procedure of essential oil isolation,
properties, use, aromatherapy, plant sources, home consumer

Abstrakt
Využívanie silíc vzhľadom k ich obsahovým zložkám je značne rôznorodé, čo je príznačné
i u domácich spotrebiteľov. Je namieste venovať pozornosť rastlinným siliciam, a to
i z aspektov ich jednotlivých obsahových zložiek, či vlastnosti. Pre zabezpečovanie účelov ich
efektívneho spektra aplikácií je potrebné sprostredkovávať poznatky pre rôzne skupiny
užívateľov a zmeriavať sa napríklad na možnosti ich získavania, na príkladové rastlinné
zdroje a na výberové oblasti zužitkovávania, ku ktorým patrí i aromaterapia.
Kľúčové slová: silice, obsahové komponenty, postupy izolácie silíc, vlastnosti, užívanie,
aromaterapia, rastlinné zdroje, domáci spotrebiteľ
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V rôznych druhoch rastlinných zdrojov je výskyt silíc veľmi častý, pričom
z príkladových reprezentantov možno zdôrazniť čeľade, akými sú i Lauraceae, Rutaceae,
Myrtaceae, Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae, či Zingiberaceae, avšak ich ukladanie je
v rámci čeľadí špecifické. Ich využívanie je značne rôznorodé v potrebách spotrebiteľskej
oblasti i vzhľadom na vlastnosti zastúpených obsahových zložiek silíc, pričom v prípade ich
štruktúry je adekvátne uviesť, že je charakteristická heterogenitou.
V rámci jednotlivých zložiek silíc je potrebné uviesť, že k bežným „zástupcom“
patria monoterpénové uhľovodíky, aldehydy, alkoholy, ketóny, kyseliny, estery, étery,
fenylpropanoidy, seskviterpenoidy.
Z prehľadu príkladových – príslušných obsahových komponentov v rámci typu
zložiek silíc je namieste zdôrazniť taktiež:
 alkoholy → monocyklické → mentol,
 aldehydy → acyklické → geranial, citral,
 ketóny → bicyklické→ gáfor,
 fenoly → tymol, eugenol,
 estery → salicylan metylový,
 fenolové étery → safrol.
Silice ako organické zlúčeniny, ktoré sú i aromatické, alebo bez vône v prípade
skladovania podliehajú určitej oxidácii a súčasne dochádza taktiež k určitým zmenám,
spomedzi ktorých možno uviesť tak sfarbenie, či hustotu. V prípade silíc s vyšším obsahom
esterov sa obsah kyselín v priebehu skladovania zvyšuje.
Obrázok 1 K prehľadu najčastejšie využívaných postupov izolácií silíc
extrakcia organickými
rozpúšťadlami

anfleráž

destilácia vodou

K prehľadu najčastejšie využívaných postupov
izolácií silíc

destilácia vodnou parou

lisovanie

Zdroj: Spracované autormi príspevku
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Vzhľadom na základnú štruktúru v rámci biogenézy prírodných látok možno silice
rozdeliť na:
 isoprenoidy,
 fenylpropanoidy.
V značnom rozsahu sa silice práve pre rôznorodosť a široké spektrum vlastností tak
fyziologických, ako i farmakologických pomerne rozsiahlo využívajú v preventívnej
medicíne. I v súvislosti s prchavosťou týchto prírodných produktov, je namieste uviesť, že
táto je napríklad dôležitá pri výrobe vonných kompozícií napríklad do aromatických
preparátov, pričom ako fixátory vône sú označované tie, ktoré sa vyznačujú nízkou
prchavosťou.
V nie malej miere sa práve v domácom prostredí užívateľov tieto produkty
výraznejšie zužitkovávajú a v zdôraznení na aromaterapiu a na ich aplikáciu pri kúpeľoch je
selektívne namieste uviesť taktiež, že sú využívané i ako:
 osviežujúce,
 afrodiziakálne,
 relaxačné,
 stimulačné,
 tonizujúce.
V nadväznosti na silice - jednotlivé rastlinné zdroje – aromaterapiu a ich vlastnosti
vzhľadom k aplikácii i pre spotrebiteľov v domácnostiach ja nie málo dôležité príkladovo
uviesť nasledovné:
 Pinus silvestris → z vlastností → dezinfekčné, antiseptické,
 Citrus limonum → z vlastností → stimulačné, antiseptické,
 Cedrus libanii → z vlastností → antiseptické, sedatívne, antidepresívne,
 Cympobogon nardus → z vlastností → osviežujúce, vzpružujúce, protistresové,
 Eukalyptus globulus → z vlastností → antivírusové, stimulačné,
 Jasminum officinalie → z vlastností → sedatívne, antidepresívne.
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Abstract
Natural essential oils are quite wide use and favourite substances because of their different
effects and intentions. It is important to bring knowledge and information about their use in
home consumer's environment and point out some instructions to their use. There are also
some possibilities for use of additional essential oils and their effects on organism.

Key words: plant essential oils, use, common consumers, instructions of the use, additional
plant essential oils, species, effects

Abstrakt
Prírodné rastlinné silice sú pomerne široko uplatňované a výrazne obľúbené pre rôzne
spektrum ich účinkov a zámerov užívateľov. Je dôležité sprostredkovávať poznatky,
informácie o ich využívaní v domácom spotrebiteľskom prostredí a poukazovať na niektoré
z inštrukcií ich uplatňovania. Nemožno súčasne nepoukazovať i na možnosti zužitkovania
doplnkových rastlinných silíc s poukazovaním na ich využitie, účinky na organizmus.
Kľúčové slová: rastlinné silice, využívanie, bežní užívatelia, inštrukcie uplatňovania,
doplnkové rastlinné silice, príkladové druhy, účinky
Využívanie prírodných rastlinných silíc je pomerne široko uplatňované a výrazne
obľúbené pre rôzne spektrum ich účinkov a zámerov užívateľov. K najznámejšiemu
používaniu týchto olejov patrí aromatické a lokálne použitie.
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V rámci bežných užívateľov týchto olejov je potrebné uviesť, že i v rámci ich
základných skupín – prchavé, neprchavé sa tieto vyznačujú diferencovaným chemickým
zložením a rôznymi terapeutickými vlastnosťami. Dominantnou súčasťou rastlinných silíc sú
terpény obsahujúce viacero izoprénových jednotiek.
I z hľadiska vekových kategórií je možné selektovať alternatívy a vhodnosti
využívania rastlinných silíc. Z hľadiska možností ich používania možno zdôrazniť jednotlivé
kategórie → vnútorná aplikácia, lokálna aplikácia a difúzovanie, pričom je možno uviesť, že
difúzovanie je súčasťou najpoužívanejších foriem.
Pre bežných užívateľov rastlinných silíc a s poukázaním na ich lokálnu aplikáciu je
táto realizovaná predovšetkým ako:
 kúpeľ,
 aplikácia na pokožku – lokálna,
 obklady,
 masky na tvár,
 zábaly,
 telové maslá.
V prípade niektorých z inštrukcií uplatňovania pre bežných užívateľov rastlinných
silíc je adekvátne príkladovo uviesť:
 neriedené nevyužívať na pokožku,
 vylúčiť opakované aplikovanie rastlinných silíc pri výskyte podráždenia, nežiadúcich
účinkov,
 i v spojitosti s ich skladovaní je potrebné ich umiestňovať mimo dosahu tak detí, ako
i zvierat, a to neriedené rastlinné silice,
 kratšiu trvanlivosť z dôvodov oxidácie → v prípade ihličnatých, citrusových rastlinných
silíc,
 dodržiavanie predpísaných – odporúčaných dávok rastlinných silíc,
 je vhodné ich i riediť so základným rastlinným olejom bez vône,
 fľaštičky s týmto olejom je vhodné skladovať na tmavom, chladnejšom mieste,
 ich terapeutický účinok je výrazný, pokiaľ sa zamedzuje ich vyparovaniu.
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Obrázok 1 Prehľad odporúčaných - príkladových doplnkových rastlinných silíc
s možnosťami širšieho spektra využívania v domácom prostredí spotrebiteľov

Rosa damascena

Cinnamomum
zevlancium

Pogostemon
cablin

Rosmarinus
officinalis

Cymbopogon
martinii

Prehľad odporúčaných príkladových doplnkových
rastlinných silíc
s možnosťami širšieho
spektra využívania
v domácom prostredí
spotrebiteľov

Citrus reticulata
Citrus paradisi

Zdroj: Spracované autormi príspevku
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Citrus
aurantium

Tabuľka 1 Prehľad účinkov a využívania niektorých doplnkových rastlinných silíc
v potrebách domácich užívateľov
Prehľad účinkov a využívania niektorých doplnkových rastlinných silíc v potrebách
domácich užívateľov
Rastlinná silica - rastlinný
Účinky
Využitie
zdroj
pri bolestiach hlavy; i pri
antiseptické, anticelulitídne,
potrebe dezinfekcií;
Citrus paradisi
antidepresívne účinky
alternatívne i pri
problematikách s
reumatizmom
fungicídny, baktericídny
pri problematikách kožných
účinok; na pokožku
ochorení; v prípade
Cymbopogon martinii
regeneračné pôsobenie;
seboroickej pokožky hlavy;
pozitívny vplyv na nervový
možnosti i pre stimuláciu
systém; periférny krvný obeh
lymfatického obehu;
→ inhibuje
zmiernenie únavy
zdroj: Spracované autormi príspevku
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PRÍKLADOVÉ DOPLNKOVÉ RASTLINNÉ SILICE VO VYUŽÍVANÍ DOMÁCIMI
SPOTREBITEĽMI
ADDITIONAL ESSENTIAL OILS AND THEIR USE BY HOME CONSUMERS
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Abstract
The use of plant essential oils is widespread by common home consumers. Many of the are
regularly used as additional essential oils for different occasions. There are some specific
content components which plant essential oils contain therefore it is important to focus on this
group of essential oils and point out their importance and effect so the effectivity is directly
aimed for home using needs.

Key words: additional plant essential oils, Citrus reticulata, Pogostemon cablin,
Cinnamomum zevlancium, home consumer, effects, use, importance

Abstrakt
U bežných domácich spotrebiteľov je pomerne často rozšírené využívanie rastlinných silíc.
Množstvo z nich je pravidelne aplikovaných, avšak v rámci doplnkových sú tieto
zužitkovávané príležitosti. Je však namieste i tejto skupine rastlinných silíc venovať zvýšenú
pozornosť, nakoľko ich špecifické obsahové zložky sú v značnom rozsahu významné pre
organizmus užívateľov. Je potrebné výberovo z týchto druhov poukazovať na ich význam,
zameriavať sa na jednotlivé účinky tak, aby ich efektivita bola čo najvýstižnejšia pre potreby
v domácom využívaní.
Kľúčové slová:

doplnkové rastlinných silíc, Citrus reticulata, Pogostemon cablin,
Cinnamomum zevlancium, domáci spotrebiteľ, účinky, využívanie,
význam
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V spektre využívania rastlinných silíc u bežných domácich spotrebiteľov je
množstvo druhov frekventovane aplikovaných, avšak v sortimente týchto prírodných
produktov je dostatočné zastúpenie menej často zužitkovávaných – doplnkových, ktoré sa
taktiež vyznačujú hodnotnými, špecifickými vlastnosťami a efektivitou v účeloch ich
zužitkovávania.
Využívanie, účinky takýchto druhov olejov sú značne rôznorodé, pričom taktiež
nemožno nespomenúť ich súčasť okrem iného práve v medicínskych, terapeutických
výhodách.
Citrus reticulata – rastlinná silica
Príkladový zástupca takýchto olejov vyznačujúci sa ostrou, sviežou a citrusovou
vôňou, pričom z hlavných chemických zložiek je adekvátne uviesť gamma-terpinén, či
limonén.
Zo spektra jeho použitia domácimi užívateľmi selektívne je namieste uviesť taktiež
nasledovné:
 príslušné množstvo kvapiek je možné používať i v gastronomických receptoch zameraných
napríklad pre cukrárenskú produkciu domácich výrobkov,
 v závislosti od odporúčaného dávkovania je alternatívne jeho využitie i v prípravách
nápojov, akými sú čaje, smoothies.
Z jednotlivých účinkov, z významu tohto oleja je dôležité zdôrazniť:
 nervový systém → upokojujúce účinky,
 podporuje tráviace funkcie,
 pozitívny vplyv na imunitný systém,
 podpora energetickej nálady,
 metabolizmus → podpora,
 zvyšovanie nálady → aróma,
 pozitívne ovplyvňuje chuť do jedla,
 z iných pre využívanie psychických účinkov → pri problematikách s nespavosťou, pri
depresiách, pri pocitoch smútku.
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Pogostemon cablin – rastlinná silíca
Reprezentant doplnkových rastlinných silíc vyznačujúci sa hlavnými biochemickými
zlúčeninami, akými sú pačulol, alfa-bulnezén, alpha-guaién s charakteristickou zemitou,
dymovou, sladkou vôňou.
K jeho alternatívnym použitiam v domácom prostredí užívateľov je adekvátne uviesť
okrem iného taktiež do aromalámp, na použitie do sáun, do relaxačných kúpeľov, pri
udržiavaní hygieny a čistoty posteľných bielizní, v potrebách kozmetického použitia.
Zo základných terapeutických vlastností nemožno nepoukázať na:
o protizápalové,
o antiseptické,
o antivírusové,
o protiplesňové,
o antibakteriálne.
Z pozitívnych účinkov na organizmus užívateľov je dôležité v konkretizácii
zdôrazniť i:
 v potrebách hydratácie pokožky,
 pri poruchách trávenia,
 pri problematikách s lupinami,
 pri výskyte ekzémov,
 alternatívne pri problémoch s celulitídou,
 pri potrebách znižovania horúčky,
 ako antidepresívum,
 pre docielenie harmonizácie nálady,
 pri problematikách s kŕčovými žilami,
 pozitívne účinky pri psychickom vyčerpaní.
Zo špecifík významu niektorých z jeho hlavných zložiek:
 pačulol → gastroprotektívne pôsobenie; pred UV žiarením → ochrana; pôsobenie
antiaterogénne; význam i antivírusový, antibakteriálny,
 alfa-bulnezén → protizápalové pôsobenie.
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Cinnamomum zevlancium – rastlinná silica
V prípade tohto rastlinného oleja je vhodné zdôraznenie jeho obsahových zložiek,
spomedzi ktorých je podstatné príkladovo uviesť cinnamaldehyd, cinnamyl acetát, eugenol.
Vyznačuje sa korenistou, sladkastou a škoricovou vôňou.
V praxi domácich užívateľov je jeho použitie zamerané predovšetkým:
 do aromatických lámp,
 do kúpeľov,
 pri masážach a potieraní.
K zdôrazneniu účinkov je vhodné poukázať i na:
 antiseptické,
 dezinfekčné,
 antibiotické.
V konkretizácii aplikovania v zámeroch a špecifikácií príkladových účinkov je
opodstatnené pre užívateľov v domácom spotrebiteľskom prostredí uviesť taktiež:
 pri nachladnutí,
 účinný pri zlepšovaní psychického stavu,
 pôsobenie ako afrodiziakum,
 zmierňovanie dôsledkov astmy,
 efektívny pri respiračných ochoreniach,
 podpora cirkulácie krvi,
 zintenzívňuje aktivitu iných olejov,
 optimalizácia črevnej flóry,
 napomáha správnej funkcii vnútorných procesov.

79

Poďakovanie
„Táto publikácia vznikla vďaka podpore projektu APVV-20-0058 Potenciál rastlinných silíc z
aromatických rastlín na lekárske použitie a na konzerváciu potravín“.
Kontaktná adresa:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tulipánová 7
949 76 Nitra
Slovenská republika

e-mail: miroslava.kacaniova@gmail.com

80
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Abstract
Colorectal cancer (CRC) is one of the most common types of cancer in the world with a high
mortality rate. One of the main risk factors for the development of CRC is diet. Several
studies have confirmed the positive effect of the Mediterranean diet (MedD) on human health.
The basic foods of this diet include olive oil, red wine and tomatoes. Higher levels of active
substances (polyphenols, resveratrol, lycopene) from these foods correlate with a reduced risk
of CRC.

Key words: colorectal carcinoma, mediterranean diet, polyphenols, resveratrol, lykopen

Abstrakt
Kolorektálny karcinóm (CRC) je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich typov rakoviny na
svete s vysokou úmrtnosťou. Jedným z hlavných rizikových faktorov pre jeho vývoj je strava.
Viaceré štúdie potvrdili pozitívny vplyv mediteránnej stravy (MedD) na zdravotný status ľudí.
Medzi základné potraviny tejto stravy patrí olivový olej, červené víno a paradajky. Vyššie
hladiny aktívnych látok (polyfenoly, resveratrol, lykopén) z týchto potravín korelujú so
zníženým rizikom CRC.
Kľučové slová: kolorektálny karcinóm, mediteránna strava, polyfenoly, resveratrol, lykopén
Úvod
Kolorektálny karcinóm (CRC; Colorectal Carcinoma) je 3. najfrekventovanejším
onkologickýcm ochorením, rozšíreným špeciálne v rozvinutých krajinách, kde tvorí až 60%
všetkých prípadov rakoviny (Rawla a kol., 2019). Existujú dôkazy o vyššom riziku vzniku
81

CRC u ľudí tzv. západnej spoločnosti, ktorí majú vyššiu tendenciu jesť červené a spracované
mäso ako tí, ktorí žijú pozdĺž pobrežia Stredozemného mora. Zdravšie stravovacie návyky,
ktoré predstavuje stredomorská strava (MedD; Mediterranean Diet), korelujú so zníženou
celkovou úmrtnosťou na rakovinu (Vieira a kol., 2017).
Stredomorská strava bola v roku 2010 organizáciou UNESCO vyhlásená za
,,nehmotné kultúrne dedičstvo" Grécka, Talianska, Španielska a Maroka a to z viacerých
dôvodov, pričom medzi hlavné sa zaradili zdravotné výhody tejto stravy počínajúc znížením
rizika vzniku CRC, či znížením úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia (Mattioli a kol., 2011).
MedD sa vyznačuje vysokou spotrebou čerstvého ovocia, zeleniny, komplexných
sacharidov a naopak nízkou spotrebou mäsa. Povolený je jeden pohár červeného vína denne,
namiesto sladených nápojov čistá voda. Hlavným zdrojom tuku je v tomto spôsobe
stravovania olivový olej. Mnohé štúdie preukázali, že vláknina a ďalšie rastlinné zložky
významne obsiahnuté v MedD majú silnú chemopreventívnu úlohu pri nástupe CRC
(Ventriglio a kol., 2020).
V roku 2015 bola v Taliansku zisťovaná prevalencia výskytu CRC v jednotlivých
regiónoch. Zistilo sa, že prevalencia CRC v severovýchodných regiónoch Talianska bola 775
prípadov a v severozápadnych regiónoch 764 prípadov, zatiaľ čo južnej časti Talianska sa v
roku 2015 vyskytlo len 437 prípadov CRC. Významné rozdiely môžu byť spôsobené
odlišným životným štýlom a predovšetkým odlišnými stravovacími návykmi, keďže väčšina
obyvateľstva južného Talianska dodržuje MedD (AIRTUM, 2015).
Predklinické štúdie zohrávajú kľúčovú úlohu pri pochopení toho, ako môže jediná
súčasť MedD modifikovať molekulárne signalizačné dráhy v líniách ľudských buniek
hrubého čreva tak, aby sa zabránilo nástupu CRC. Tento prehľad sa zameral na olivový olej
(polyfenoly), červené hrozno (resveratrol) a paradajky (lykopén) na zhodnotenie korelácie
medzi ich hladinami a výskytom CRC v klinických štúdiách kvôli podpore ideálnej
chemoprevenčnej stratégie s rutinnou konzumáciou makro- a mikroživín zahrnutých v MedD.
Olivový olej a polyfenoly
Olivový olej je centrálnou zložkou v MedD a je hlavným zdrojom tuku v potrave.
Práve vysokým obsahom tukov je MedD odlíšiteľná od ostatných modelov zdravého
stravovania (Ventriglio a kol., 2020). Veľa experimentálnych štúdií načrtáva biologické a
molekulárne mechanizmy, ktorými by každá zložka olivového oleja mohla iniciovať, či
podporovať prejavy vo forme zdravotných benefitov (Gorzynik-Debicka a kol., 2018).
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Konzumácia olivového oleja má ochranný účinok pri znižovaní rizika CRC (Borzi a kol.,
2019) i ďalších typov rakoviny, vrátane rakoviny prostaty (Capurso a Vendemiale, 2017) a
prsníka (Sealy a kol., 2021). Táto vlastnosť je pripisovaná mononenasýteným tukom v
olivovom oleji, najmä kyseliny olejovej (Obr.1.) Olivový olej je však komplexná potravina,
ktorá obsahuje mnoho minoritných bioaktívnych látok, vrátane tokoferolov, skvalénu a
mnohých polyfenolov (oleuropeín, hydroxytyrozol, tyrozol) (Obr.1). Hoci špecifické
mechanizmy účinku ostávajú neisté, predklinické štúdie pripisujú mnohé chemopreventívne
účinky zložkám olivového oleja väčšinou preto, že narúšajú dráhy iniciácie, progresie a
podpory kancerogenézy (Giulitti a kol., 2021).

Obrázok 1 Štruktúry tyrozolu, hydroxytyrozolu a kyseliny octovej

Tuk v potrave má na rozvoj rakoviny vplyv tak pozitívny, ako aj negatívny. Na
určenie korelácie medzi rakovinou tráviaceho systému (žalúdok, hrubé črevo, konečník,
pankreas) a konzumáciou olivového oleja bolo vykonaných mnoho štúdií (Terzuoli a kol.,
2016, Borzi a kol., 2019). Psaltopoulou a kol. (2011) vykonali metaanalýzu, v ktorej si vybrali
8 takýchto štúdií a zistili, že vysoký príjem olivového oleja môže viesť k výrazne, až o 30%
nižšej pravdepodobnosti vývoja rakoviny v porovnaní s nižším príjmom olivového oleja
(31%).
Vo veľkej prípadovej štúdií prebiehajúcej v Taliansku, ktorej sa zúčastnilo 1953
pacientov s CRC (1 225 hrubého čreva a 728 konečníka) a 4 154 zdravých kontrol, boli
pomery pravdepodobností (OR; Odds Ratio) pre po sebe nasledujúce tertily v porovnaní s
najnižšími 0,87 (95% interval spoľahlivosti [CI; Confidence Interval]; 0,75-1,01) a 0,83 (95%
CI; 0,70-0,99; p=0,03) pri CRC. Analýzou separátne rakoviny hrubého čreva a konečníka
výskumníci určili OR 0,82 (95% CI; 0,68-0,98) a 0,81 (95% CI; 0,66-0,99; p=0,04),
respektíve 0,96 (95% CI; 0,77-1,19) a 0,88 (95% CI; 0,66-1,12). V tejto populácii sa príjem
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mononenasýtených tukov javil ako významný (Braga a kol., 1998). OR pre prírastok jednej
vyprážanej porcie jedla za týždeň bol 0,89 pre rakovinu hrubého čreva, 0,97 pre rakovinu
konečníka a 0,97 pre kolorektálny karcinóm (Galeone a kol., 2007). Metaanalýza
prospektívnych kohortových štúdií naznačuje, že morbidita a úmrtnosť na rakovinu sú nižšie
v mediteránnych krajinách, kde olivový olej predstavuje dôležitý zdroj tuku v potrave (Sofi
a kol., 2010).
Pomocou jednoduchého vzorca navrhnutého Wahrendorfom (Wahrendorf, 1987),
Trichopolou a kol. (2000) došli k záveru, že ľudia z industriálnych krajín by mohli znížiť
riziko CRC o približne 25% prechodom z tzv. západnej stravy na MedD.
Stoneham a kol. (2000) vykonali ekologickú štúdiu s využitím medzinárodných
databáz z 28 krajín sveta. Ich cieľom bolo vypočítať vzťah medzi CRC a stravovacími
faktormi, pričom dospeli k záveru, že 76% medzištátnych rozdielov v incidencii CRC môže
byť spôsobených troma hlavnými potravinami, a to mäsom, rybami a olivovým olejom.
Pozitívna asociácia bola výsledkom pre mäso a ryby, zatiaľ čo medzi olivovým olejom a
rizikom CRC bola zistená inverzná korelácia. Olivový olej teda podľa nich môže mať
protektívny účinok, ovplyvňujúc metabolizmus polyamínov v bunkách vedúci k zníženiu
progresie kancerogenézy.
Steck a kol. (2015) porovnávali riziko CRC, index MedD a index zdravého
stravovania (HEI; Healthy Eating Index) a definovali nový stravovací zápalový index (DII;
Dietary Inflammatory Index). Porovnávaním publikovaných štúdií (s pacientami z Európy a z
USA) autori dospeli k záveru, že vyššie MedD a HEI skóre boli spojené s nižším rizikom
CRC (8-54%, respektíve 20-56%).
Červené hrozno a resveratrol
Resveratrol je fenolová zlúčenina (Obr.2) nachádzajúca sa hlavne vo vonkajšej šupke
červeného hrozna, ale aj v iných potravinách (napr. v orechoch). V MedD je resveratrol
zastúpený najmä v červenom víne. Jeho koncentrácia vo víne sa však značne líši v závislosti
od kvality druhu červeného hrozna a podnebia, v ktorom sa hrozno pestovalo (Akter a kol.,
2021).

84

Obrázok 2 Štruktúra resveratrolu

Resveratrol má pleiotropné farmakologické vlastnosti, medzi ktoré patrí potlačenie
agregácie krvných doštičiek a syntézy eikozanoidov. Podporuje ochranu pred poškodením
reaktívnymi formami kyslíka, čo podporuje protirakovinovú aktivitu (Jia a kol., 2021).
Predpokladá sa, že podávanie resveratrolu a iných prírodných látok je užitočné v pokročilých
štádiách rakoviny, pretože deregulujú viaceré dráhy ovplyvňujúce rast rakovinových buniek a
onkogénnu signalizáciu (Ren a kol., 2021; Mu a Najafi, 2021).
Niekoľko predklinických a klinických štúdií prezentuje priaznivé účinky resveratrolu
v prevencií nádorov (Akter a kol., 2021; Jia a kol., 2021). Jedna z hlavných skúmaných
otázok je často presné množstvo červeného vína, ktoré by malo tieto priaznivé účinky. Zistilo
sa, že resveratrol je bezpečný a dobre tolerovaný pri dávke 5g denne a to buď jednorázovo
alebo viacnásobným denným dávkovaním (Patel a kol., 2010). Tieto zistenia podporujú
hypotézu, že resveratrol ako zložka MedD pôsobí ako chemoprotektívna látka, aj keď tieto
dávky nie sú dosiahnuteľné bežnou spotrebou červeného vína.
Kontou a kol. (2012) vo svojej štúdii 250 pacientov s CRC z Grécka prostredníctvom
dotazníkov

vyhodnotili

klinické

charakteristiky,

charakteristiky životného

štýlu

a

dodržiavanie MedD. Štúdia preukázala, že príjem alkoholu <12 g/deň výrazne znížil riziko
CRC, pričom resveratrol sa ukázal pri tomto znížení ako významný faktor hlavne u mužov.
Crockett a kol. (2011) vykonali retrospektívnu štúdiu u 1 033 pacientov s CRC a 1
011 kontrol zo Severnej Karolíny. Zistili, že mierny príjem alkoholu (najmä vína) bol
negatívne spojený s rakovinou distálnej časti hrubého čreva a rakovinou konečníka. Naopak,
kohortová štúdia od Park a kol. (2009) vykonaná v Spojenom kráľovstve viedla k záverom, že
spotreba jednej alebo viacerých jednotiek vína súvisela vyšším rizikom CRC (pomer rizika
[RR; Risk Ratio]; 0,61; 95 % CI, 0,44–0,94).
Predklinické štúdie naznačili potenciálny priaznivý účinok resveratrolu, avšak klinické
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štúdie viedli ku kontroverzným výsledkom, čo pravdepodobne súvisí s dávkou a typom
alkoholických nápojov.
Rajčiaky a lykopén
Rajčiaky sú ústrednými protagonistami v MedD a majú viaceré priaznivé účinky
najmä v prevencii kardiovaskulárnych ochorení, osteoporózy a rakoviny. Zníženie rizika pre
CRC o viac ako 20% súvisí s vyšším príjmom ovocia a zeleniny, vrátane rajčiakov (Xu a kol.,
2021). Mimoriadne výhody rajčiakov sa pripisujú ich zvýšenému obsahu karotenoidov,
predovšetkým

-karoténu a lykopénu (Ali a kol., 2021).

Obrázok 3 Štruktúra lykopénu

Lykopén (Obr.3) je syntetizovaný rastlinami a dodáva typickú farbu nielen
paradajkám, ale aj červeným pomarančom a marhuliam. Lykopén počas tráviaceho procesu
podlieha viacerým úpravám, počas ktorých sa znižuje jeho biologická dostupnosť. Pre
uľahčenie absorpcie lykopénu je lepšie konzumovať rajčiaky v kombinácii s lipidmi,
napríklad vo forme rajčiakových omáčok alebo štiav (Arballo a kol., 2021).
Výsledky Schnabele a kol., v randomizovanej skríženej štúdii naznačujújú, že 2týždňové dávky štiav bohatých na karotenoidy a lykopén by mohli viesť k zmenám
luminálnych biomarkerov relevantných pre karcinogenézu hrubého čreva (Schnabele a kol.,
2008).
Štúdia Walfisha a kol. (2007) naznačuje, že hladina rastového faktora podobného
inzulínu (IGF; Insuline-like Growth Factor) v sére je zvýšená u pacientov s CRC, čím ho
zaradzuje medzi sľubné biomarkery tohto ochorenia. Ich výskum ukázal, že plazmatická
koncentrácia IGF-I bola signifikantne (až o 25%) znížená u pacientov, ktorým bol doplňovaný
extrakt lykopénu z rajčiakov.
Európsky prospektívny výskum rakoviny a výživy (EPIC; European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition) zistil, že plazmatický retinol je nepriamo spojený s
86

rakovinou proximálnej časti hrubého čreva,

-karotén a vitamíny C a E sú zasa nepriamo

spojené s rakovinou distálnej časti hrubého čreva. Autori výskumu odporučili zvýšenú
konzumáciu ovocia a zeleniny, ktoré majú podľa nich ochranný účinok pred karcinogenézou
vďaka jednotlivým zložkám s antioxidačnými vlastnosťami (Young a Woodside, 2001). Jasné
dôkazy však stále chýbajú.
Metaanalýza štúdií od Wang a kol. (2016) nenaznačila významnú súvislosť medzi
spotrebou lykopénu a rizikom CRC. Avšak významná inverzná asociácia bola pozorovaná
medzi spotrebou lykopénu a miestom karcinómu v hrubom čreve.
Záver
Životný štýl MedD zahŕňa konkrétne druhy jedál a nápojov, ktoré pri spoločnej
konzumácii vykazujú nutričnú synergiu. Tradičná MedD je zameraná na vyššiu konzumáciu
ovocia, zeleniny, či rýb a naopak zníženú konzumáciu červeného mäsa. Niekoľko
predklinických a klinických štúdií sa zameralo na zistenie, ako by mohol stravovací režím
MedD ovplyvniť iniciáciu a progresiu rakoviny. Polyfenoly olivového oleja, resveratrol
červeného vína a lykopén rajčiakov sú sekundárne rastlinné antioxidanty, ktoré vykázali
niekoľko schopností in vitro interferovať s molekulovými rakovinovými dráhami. Mnoho zo
štúdií uvádza, že tieto látky znižujú iniciáciu a progresiu rakoviny. Avšak v dôsledku
komplexnej interakcie medzi aktívnymi látkami v potrave a biologickej dostupnosti
antioxidantov u ľudí je veľmi ťažké identifikovať množstvo špecifických živín, ktoré by
mohli zabrániť karcinogenéze. Naviac, rakovina je výsledkom kombinácie viacerých
rizikových faktorov, ako je fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, či genetika. Na identifikáciu
presnej dávky ochrannej látky je potrebných viac klinických štúdií. Podávanie pestrofarebnej
zeleniny a ovocia, či orechov, ako je to bežné v MedD sa však všeobecne odporúča pre
pacientov s rakovinou.
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Abstract
Lycopene is a naturally occurring carotenoid that is abundant in red fruits and vegetables.
Numerous literature documents have documented the potential health benefits of lycopene
due to its excellent ability to suppress oxidative stress, inflammation and modulate various
cell survival pathways. Due to its lipophilic nature, lycopene can be adequately delivered to
the brain by crossing the blood-brain barrier, thereby extending its promising therapeutic
benefit in neurological disorders. Lycopene effectively aids in the restoration of characteristic
behavioral and pathophysiological changes associated with neurodegenerative disorders,
epileptic conditions, aging, subarachnoid hemorrhage, spinal cord injury, and neuropathy. The
detrimental effects of environmental neurotoxins on the brain and the neuropathological
consequences of consuming a high lipid diet can also be mitigated by lycopene. In addition to
its

high

antioxidant

efficacy,

lycopene

provides

neuroprotection

by

preventing

proteinopathies, neuroinflammation, apoptosis, cerebral edema, and synaptic dysfunction.
Therefore, the study of the use of lycopene may be a suitable target for pharmacological
experiments and subsequent clinical studies in the future.

Key words: neurodegenerative disorders, antioxidant, inflammation

Abstrakt
Lykopén je prirodzene sa vyskytujúci karotenoid, ktorý sa hojne nachádza v červenom ovocí
a zelenine. Nespočetné množstvo literatúry dokumentovalo potenciálne prínosy lykopénu pre
zdravie vďaka jeho vynikajúcej schopnosti potláčať oxidačný stres, zápal a modulovať rôzne
dráhy prežitia buniek. Vďaka svojej lipofilnej povahe sa lykopén môže dostať do mozgu
prechodom cez hematoencefalickú bariéru, čím sa rozširuje jeho sľubný terapeutický prínos
pri neurologických poruchách. Lykopén účinne pomáha pri obnove charakteristických
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behaviorálnych a patofyziologických zmien spojených s neurodegeneratívnymi poruchami,
epileptickými stavmi, starnutím, subarachnoidálnym krvácaním, poranením miechy a
neuropatiou. Škodlivé dopady environmentálnych neurotoxínov na mozog a neuropatologické
dôsledky konzumácie vysokolipidovej stravy môžu byť tiež zmiernené lykopénom. Okrem
svojej vysokej antioxidačnej účinnosti poskytuje lykopén neuroprotekciu prevenciou
proteinopatií, neurozápalov, apoptózy, mozgového edému a synaptickej dysfunkcie. Preto
môže byť štúdium problematiky využitia lykopénu vhodným cieľom pre farmakologické
experimenty a následné klinické štúdie v budúcnosti.
Kľúčové slová: neurodegeneratívne ochorenia, antioxidant, zápal

Úvod
Lykopén je jedným z najuniverzálnejších prírodných karotenoidov, vďaka jeho
zdravotným prínosom pri rôznych skupinách chorôb alebo porúch systémového a centrálneho
pôvodu (Saini a kol., 2020). Tento karotenoid sa najčastejšie nachádza v paradajkách a inom
červenom ovocí, ako je guava, grapefruit, vodný melón a papája (Story a kol., 2010).
Je to silný antioxidant s mnohonásobne vyšším potenciálom zachytávania voľných
radikálov ako iné známe antioxidanty, napr. glutatión (GSH) a vitamín E (Shi a kol., 2004).
Preto od jeho objavu množstvo vedeckej literatúry presvedčivo zaregistrovalo
účinnosť lykopénu proti niekoľkým ochoreniam vrátane metabolických porúch, rakoviny a
neplodnosti, kde zohráva kľúčovú úlohu oxidačný stres (Elgawish a kol., 2020).
Najdôležitejšie je, že lykopén môže prejsť hematoencefalickou bariérou (BBB) a
dostať sa do mozgu (Johnson a kol., 2013), čo podnietilo vedcov, aby zhodnotili jeho
terapeutickú účinnosť pri neurologických poruchách.
V súlade s tým sa zistilo, že lykopén poskytuje sľubnú neuroprotekciu pri poruchách
centrálneho nervového systému (CNS) spôsobenými neurodegeneráciou, epileptickými
stavmi,

starnutím,

poraneniami

miechy,

neuropatiou,

environmentálnymi

toxínmi,

metabolickými poruchami a diétami s vysokým obsahom lipidov (Yang a kol., 2018).
Tieto neuroprotektívne atribúty lykopénu kumulatívne zlepšujú abnormality
správania, vrátane kognitívnych deficitov, lokomotorických porúch, demencie, záchvatov,
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úzkosti a správania podobného depresii spojeného s neurologickými poruchami (Zhao a kol.,
2020).
Neuroprotektívny význam lykopénu pri Alzheimerovej chorobe (AD)
Alzheimerova choroba (AD) je progresívnou neurodegeneratívnou poruchou
sprevádzanou kognitívnymi poruchami a je najčastejšou príčinou demencie (Sharma a kol.,
2019).
Patologické znaky mozgu s AD sú ukladanie plakov amyloidu beta (Aß) mimo
neurónov a vznik neurofibrilárnych spleti s hyperfosforylovanými tau proteínmi vo vnútri
neurónov (Chen a Mobley, 2019).
Kognitívny pokles pri AD koreluje s cholinergným deficitom, vrátane straty
cholinergných neurónov a zníženia hladiny neurotransmiteru acetylcholínu. Inhibícia
acetylcholínesterázy (AChE) je teda jednou z hlavných terapeutických stratégií na zlepšenie
kognitívneho poklesu a demencie pri AD (Hampel a kol., 2018).
Podávanie lykopénu zlepšuje kognitívne funkcie a zlepšuje pamäťový deficit na
zvieracích modeloch s AD (Yu a kol., 2017).
Predpokladá sa, že základné neuroprotektívne mechanizmy sú mnohostranné.
Lykopén zabraňuje strate životaschopnosti buniek, mitochondriálnej dysfunkcii a znižuje
expresiu pro-apoptotických markerov (Hwang a kol., 2017).
Ďalej sa zistilo, že na zvieracích modeloch AD zlepšuje aktivitu AChE v mozgovej
kôre a hipokampe (Sachdeva a Chopra, 2015).
Štúdie molekulárnej patofyziológie odhalili, že lykopén znižuje sekréciu Aß, znižuje
hladinu amyloidného prekurzorového proteínu (APP) a znižuje hyperfosforyláciu tau v mozgu
(Yu a kol., 2017).
Preto sa predpokladá, že lykopén môže inhibovať aktivitu sekretáz zodpovedných za
spracovanie APP a tým poskytnúť neuroprotekciu pri AD. Hoci je potrebné preskúmať
potenciál lykopénu pri inhibícii týchto enzýmov, jej úloha pri zmierňovaní oxidačného stresu,
zápalu a apoptózy v mozgu zvieracích modelov AD je dobre známa. Antioxidačný potenciál
lykopénu je doložený skutočnosťou, že zlepšuje hladiny a expresie superoxiddismutázy
(SOD), katalázy a GSH v mozgu. Okrem toho je lykopén protizápalovou molekulou a uvádza
sa, že znižuje hladiny zápalových cytokínov v hipokampe u potkanieho modelu AD. Tieto
procesy

sa

týmto

považujú

za

základné

mechanizmy

neuroprotekcie

pri

AD.

Neuroprotektívny potenciál lykopénu pri AD možno teda pripísať jeho schopnostiam
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modifikovať ochorenie prostredníctvom prevencie apoptózy, zníženia amyloidogenézy a
prevencie hyperfosforylácie tau proteínu. Okrem toho je lykopén silná antioxidačná a
protizápalová molekula, ktorá zlepšuje mitochondriálne dysfunkcie (Sachdeva a Chopra,
2015).
Neuroprotektívny význam lykopénu pri Parkinsonovej chorobe (PD)
Parkinsonova choroba (PD) je progresívna neurodegeneratívna porucha s
abnormalitami motorických schopností, ktoré sú výsledkom vyčerpania hladín dopamínu v
dôsledku smrti neurónov syntetizujúcich dopamín v oblasti substantia nigra (SN) stredného
mozgu (Balestrino a Schapira, 2019).
Medzi patofyziológie PD patria oxidačný stres, mitochondriálne dysfunkcie a zápal
(Chandra a kol., 2019).
Niekoľko štúdií na zvieracích a bunkových modeloch uvádza neuroprotektívny
potenciál lykopénu pri zlepšovaní patofyziologických procesov PD. Predpokladá sa, že
lykopén zlepšuje motorické behaviorálne abnormality, ako aj kognitívne poruchy u myších
modelov. Zistilo sa, že zlepšenie kognitívnej poruchy u PD myší lykopénom je spôsobené
zvýšením aktivity AChE (Kaur a kol., 2011).
Štúdie dyskinézy vyvolanej toxínmi na modeli potkanov odhalili sľubnú
neuroprotekciu lykopénom pri zlepšovaní motorických abnormalít, dopĺňaní hladín
niekoľkých neurotransmiterov vrátane dopamínu, serotonínu, kyseliny 5-hydroxyindoloctovej
a norepinefrínu v striatálnej oblasti. Lykopén tiež zvyšuje hladinu antioxidačnej molekuly
GSH a znižuje hladiny malondialdehydu, dusitanov a zápalových markerov, vrátane tumor
nekrotizujúceho faktora alfa (TNF-α), interleukínu (IL)-1β a IL-6 v striatálnej oblasti (Datta a
kol., 2016).
Ďalšie molekulárne štúdie zistili, že táto zlúčenina chráni bunky pred bunkovou
smrťou, zvyšuje životaschopnosť buniek a zabraňuje apoptóze. Okrem toho lykopén znižuje
hladiny apoptotických markerov vrátane kaspázy 3, 8 a 9 a cytochrómu c. Dopamínergnú
neuroprotekciu lykopénom možno pripísať zmierneniu oxidačného stresu, zápalu a
mitochondriálnych funkcií. Lykopén zlepšuje aktivity mitochondriálnych komplexov,
morfologické aberácie, membránové potenciály, ako aj udržiava počet kópií mitochondriálnej
DNA a úrovne transkriptov (Yi a kol., 2013).
V konečnom dôsledku lykopén poskytuje ochranu pred oxidačným stresom tromi
spôsobmi: 1. je účinným zachytávačom voľných radikálov v bunkovom modeli PD, 2.
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zvyšuje hladiny GSH v striatálnej oblasti a 3. zvyšuje aktivity niekoľkých bunkových
antioxidačných enzýmov, vrátane superoxiddizmutázy, katalázy a glutatiónperoxidázy vo
zvieracích a bunkových modeloch PD (Datta a kol., 2016).
Neuroprotektívna úloha lykopénu vo zvieracích a bunkových modeloch PD je teda
sľubná a zlúčenina má mnohostranné účinky. Patria sem antioxidačný, protizápalový a
antiapoptotický potenciál a zlepšenie mitochondriálnej funkcie. Lykopén teda poskytuje
ochranu dopamínergným neurónom, udržiava homeostázu neurotransmiterov, čo v konečnom
dôsledku zlepšuje motorické a nemotorické abnormality pri PD.
Záver
Liečba neurodegeneratívnych chorôb je globálnou zdravotnou výzvou kvôli
zložitosti chorôb, väčšinou praktizovanej symptomatickej terapii a nedostatku účinných
liekov. Vynakladá sa úsilie na prezentovanie nových koncepcií nutraceutík kvôli ich
pleiotropným terapeutickým výhodám. Lykopén je jednou z takýchto pleiotropných
prírodných zlúčenín, ktoré majú dostatočnú účinnosť na použitie ako farmaceutická
alternatíva alebo ako doplnková terapia. Vďaka svojmu účinnému antioxidačnému potenciálu
vykazuje lykopén priaznivé účinky pri niektorých ľudských ochoreniach, vrátane tých, ktoré
sa

týkajú

nervového

systému.

Predklinické

dôkazy

silne

podporujú

vynikajúci

neuroprotektívny potenciál lykopénu, ktorý sa primárne pripisuje jeho antioxidačným,
protizápalovým, antiapoptotickým, antiamyloidogénnym a mitochondriálnym posilňujúcim
vlastnostiam. Budúcnosť lykopénu ako multifunkčnej neuroprotektívnej molekuly je teda
sľubná, pretože zlepšuje viaceré dráhy, ktoré sú všeobecne dysregulované pri poruchách
CNS, vrátane neurodegeneratívnych porúch.
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