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Úvod
Globálny nárast predaja herbálnych 
a výživových doplnkov sa stal hlavným 
zámerom produkcie nielen globalizo-
vaných nadnárodných spoločností, ale 
i početných drobných lokálnych produ-
centov. Podľa odhadov 20–50 % popu-
lácie v Európe a USA užíva výživové do-
plnky. Predaj týchto produktov v  USA 
v poslednom desaťročí závratne stúpa, 
podľa Navarra predstavuje obrat 36 mi-
liárd USD ročne [1,2]. Len v roku 2013 ich 
predaj v  USA stúpol o  7,9  % a  v  roku 
2019 o rekordných 17,3 % [3,4]. V roku 
2021  dosiahol ročný predaj herbál-
nych doplnkov v  USA rekordnú sumu 
11,261 miliárd USD. V Európe sa vyšpl-

hal obrat z  predaja herbálnych a  tra-
dičných produktov na sumu 8,8 miliárd 
USD ročne v roku 2020 (obr. 1) [5]. Podľa 
prognóz WHO sa očakáva trvalý ná-
rast dopytu po medicinálnych bylinách 
a produktoch o 15–25 % ročne a obchod 
vzrastie do roku 2050 až do 5 biliónov 
USD ročne  [6]. Najväčšími exportérmi 
medicinálnych bylinných produktov sú 
India a Čína.

Európska populácia predstavuje 
1/ 10 svetového obyvateľstva, ale v  inci-
dencii rakoviny zaberá 1/ 4 globálnej po-
pulácie. Európa je kontinentom s  naj-
rýchlejšie rastúcim výskytom ochorení 
pečene. Posledné desaťročie je pozna-
menané enormným nárastom incidencie 

a úmrtí na rakovinu pečene aj vo vyspe-
lých krajinách (napr. USA, Veľká Británia, 
Slovensko, Maďarsko a  pod.). V  Európe 
vrástla za posledných 20 rokov incidencia 
rakoviny pečene o 70 %, v USA o 174 % 
a podľa odhadov bude v roku 2030 práve 
ona treťou najčastejšou príčinou úmr-
tia na rakovinu v USA a predbehne rako-
vinu prsníka, kolorekta a prostaty [7,8]. Už 
dnes je rakovina pečene 3. najčastejšou 
príčinou úmrtia na rakovinu vo svete. Sú-
časne s uvedeným trendom rastu morbi-
dity a mortality na choroby pečene a ra-
kovinu pečene zaznamenávame nárast 
výskytu prípadov herbálnej toxicity, neraz 
aj s fatálnymi následkami. Ako si potom 
vysvetliť, že niektoré byliny, napr. ostro-
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Summary
Risks of contamination of nutritional supplements containing silymarin. The new millennium is one of bio -healing, self-healing and 
a widespread return to herbal products with consumption by 20–50% of the Western population. The carousel of the herbal trade 
brings in galactic profits and spins it beyond control. Despite this, the ranking of hepatic and oncological morbidity and mortality is 
increasing. The proportion of herbal hepatotoxicity from nutritional supplements is increasing. This article looks for connections, opens 
a field of questions, answers and solutions. Detection of mycotoxins in nutritional supplements containing silymarin, pesticide residues 
and microbial contamination are answers to many of the above. Mycotoxins were not detected in pharmaceutical forms containing 
silymarin, in contrast to their detection in fruits, seed and herb powders and in dried herbs of nutritional supplements. Concomitant oc-
currence of several mycotoxins in one product multiplies the risks of hepatotoxicity. The detection of pesticide residues and microbial 
contamination in nutritional supplements containing silymarin expands the multiplicity of adverse effects. This article brings attention 
to the reserves in the legislation and the need to monitor the standards of production and compliance with the safety of supplements.
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Účinky silymarínu
Posledné storočie prinieslo explóziu od-
haľovania mnohorakých prospešných 
účinkov silymarínu. Najvýznamnejšie sú 
antioxidačný (zvýšenie aktivity super-
oxiddismutázy, glutatiónu a  glutatión-
peroxidázy), stabilizačný účinok na mem-
brány (znížením obratu fosfolipidov), 
hepatoregeneračný účinok prostredníc-
tvom stimulácie syntézy rRNA, protizá-
palový, antifibrotický, antikancerogénny 
(inhibícia rastu nádorových buniek), ra-
dioprotektívny, imunomodulačný a neu-
roprotektívny účinok [12–14]. 

MyKotoxíny
Pojem mykotoxín prvý raz použili J. For-
gacs a W. T. Carll v  roku 1955. V súčas-
nosti je známych vyše 450 druhov my-
kotoxínov [15]. Pozornosť sa im venuje 
od 60. rokov minulého storočia v súvis-
losti s hromadným úhynom moriek v An-
glicku. Od roku 1992 sa začínajú objavo-
vať správy o kontaminácii botanických 

medicinálnu rastlinu, neskôr sa objavuje 
v spisoch De materia medica od starove-
kého gréckeho lekára Dioskurida Pedania 
(asi 40–90 n. l.), ako aj v diele Plínia Star-
šieho (23–79  n. l.) Historia Naturalis  [10]. 
Prvé zmienky popisovali cholagogické 
účinky, v roku 1534 O. Brunfels uvádza he-
patoprotektívny efekt. Pojem silymarín za-
viedol H. Wagner až v roku 1968.

Zloženie silymarínu sa odhaľuje až od 
polovice minulého storočia. Chemická 
štruktúra patrí do skupiny flavonoligna-
nov a  pozostáva z  piatich izomérov: si-
libinín, izosilibinín, silydianín, silychris-
tín a  izosilychristín spolu s flavonoidom 
taxifolín. Okrem toho obsahuje malé 
množstvo menej farmakologicky aktív-
nej zložky dehydrosilibinínu (30% poly-
fenolová frakcia) [10,11]. Experimentálne 
testy toxicity na zvieracích modeloch 
(myši, potkany, psy) nezistili akútnu ani 
chronickú toxicitu pri sledovaní počas 
12  mesiacov v  dávkach 50, 500  alebo 
2 500 mg/ kg hmotnosti potkanov [10]. 

pestrec mariánsky, sa považovali za me-
dicinálne po celé tisícročia? Pokúsime sa 
nahliadnuť do zákulisia a osvetliť temné 
stránky mince.

SilyMaRín
Extrakt silymarínu, po anglicky milk 
thistle, označovaný ako Silybum ma-
rianum je jedným z  najčastejších her-
bálnych produktov a  je v  prvej šestke 
najlepšie predávaných výživových do-
plnkov v USA [9]. Regulácia a pravidlá 
schvaľovania výživových doplnkov 
nevyžadujú monitorovanie produk-
tov v klinických štúdiách, ani dôkazy 
sterility, ako je to pri schvaľovaní lie-
čiv. Toto je hlavný dôvod extrémnej ex-
panzie portfólia výživových produktov 
a spomínanej komerčnej explózie. 

História liečebného využitia ostropes-
treca mariánskeho siaha do najstarších do-
stupných dokumentov v antickom Grécku 
aj Číne. Už pred 2 000 rokmi ju Theophras-
tos z Eresu (372–287 p. n. l.) označoval za 
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Obr. 1. Maloobchodné tržby za predaj herbálnych a tradičných produktov v Európe v rokoch 2010–2020 (v miliardách 
USD) (www.statista.com).
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produktov potenciálne toxickými hu-
bami. Nové milénium prináša informá-
cie o mykotoxínoch v herbálnych výživo-
vých doplnkoch. Sato et al [16] referujú 
o  výskyte Alternaria alternata a  Fusa-
rium spp, zatiaľ čo Raman et al [17] po-
pisujú kontamináciu botanických pro-
duktov baktériami a plesňami. Trucksess 
a Scott [18] uvádzajú prítomnosť Asper-
gillus flavus, A. parasiticus, kým Rizzo 
et al  [19] dokumentujú výskyt Fusa-
rium, A. flavus, A. parasiticus v argentín-
skych bylinách. Mykotoxíny sú produk-
tami plesní, napr. aflatoxíny, fumonizíny, 
ochratoxín A a pod. Aflatoxíny sa zistili 
v produktoch tradičnej čínskej medicíny, 
medicinálnych bylinách, v  kava-kava, 
ochratoxín A v produktoch lipy veľkolis-
tej, fumonizíny v čiernom čaji [18]. Rôzne 
environmentálne faktory, napr. teplota, 
relatívna vlhkosť môžu ovplyvňovať 
tvorbu mykotoxínov. 

V štúdii Tournasa et al  [20] skúmajú-
cej výskyt aflatoxínov v silymarínových 
suplementoch sa zistila ich prítomnosť 
v nízkej hladine v semenách a olejových 
extraktoch silymarínu. Analýze podro-
bili celkovo 92 vzoriek s obsahom sily-
marínu, pričom 69 vzoriek tvorili celé se-
mená, prášok zo semien, byliny, rastlinný 
prášok a  23  vzoriek predstavovali kap-
suly, olejové extrakty, mäkký gél, čajové 
vrecúška a  alkoholový extrakt. Podľa 
Tournasa až 25 % z testovaných produk-
tov silymarínu bolo kontaminovaných 
Aspergillom produkujúcim aflatoxín. 
Kontaminácia mykotoxínmi vo výživo-
vých doplnkoch s obsahom silymarínu 
bola prítomná v 60 % skúmaných vzo-
riek bežne dostupných z  komerčných 
zdrojov v USA vo forme celých semien, 
v prášku semien, v prášku z bylín alebo 
v rezaných bylinách. 

Celkovo bolo detegovaných 223 my-
kotických kmeňov. Práškové formy boli 
kontaminované mykotoxínmi v  100  %, 
celé semená v 88 %. Izolované boli poten-
ciálne toxické plesne Aspergillus z rodiny 
Flavi, Nigri, ako aj Eurotium, Penicillium, 
Fusarium a  Alternaria spp. Dominovala 
skupina Eurotia (E. rubrum, E. repens, 
E. amstelodami), Aspergilli (A. flavus, A. tu-
bingensis, A. versicolor, A. foetidus, A. can-

didatus a A. tritici), zatiaľ čo Alternaria spp, 
Fusarium, Penicillium a Cladosporium spp 
boli menej časté. A. flavus sa našiel v 29 % 
celých semien a v 43 % vzoriek práško-
vého semena , A. parasiticus bol izolovaný 
len v jednej vzorke bylinného prášku. 
Vzorky celých semien boli kontaminované 
A. candidatus v 12 % s hladinou≥ 4,00 log 
10 cfu/ g, ktorá je indikátorom rastu orga-
nizmov v komodite s následnou tvorbou 
vysoko cytotoxických sekundárnych me-
tabolitov (napr. terpentíny) s  imunomo-
dulačnými účinkami alebo so schopnos-
ťou produkovať citrinín, čo je mykotoxín 
dávaný do súvisu s renálnym poškodením. 
Zistila sa tiež pomerne vysoká hladina 
A. tritici v celých semenách s potenciálom 
vyvolať u ľudí infekciu. Závažnosť nálezu 
tkvie v tom, že mykotické kmene majú po-
tenciál produkovať aflatoxíny v  rôznych 
druhoch substrátov.

Predpokladá sa, že ku kontaminá-
cii mykotoxínmi došlo v  prípade, keď 
produkty neboli úplne vysušené alebo 
prišli do kontaktu s  určitou vlhkosťou 
po vysušení počas skladovania. Uve-
dené herbálne produkty majú byť pu-
rifikované a  vysušené rýchlo po zbere 
a  zabalené a  uchovávané v  podmien-
kach, ktoré zabránia rastu a  tvorbe  
mykotoxínov [6,20].

Vzhľadom na zdravotné riziká vyplý-
vajúce z  použitia výživových doplnkov 
kontaminovaných mykotoxínmi u osôb 
s ochoreniami pečene vykonal tím čes-
kých vedcov na Vysokej škole chemicko-
-technologickej v  Prahe (Z. Vepříková 
et al) v  spolupráci s  laboratóriom vo 
Wisconsine (Covance Laboratories, Nut-
ritional Chemistry and Food Safety, USA) 
analýzu 32  vzoriek produktov s  obsa-
hom silymarínu, 9 produktov na liečbu 
menopauzy a 28 produktov na celkové 
zlepšenie zdravia („general health im-
provement“). V  uvedených rozboroch 
sa v  produktoch so silymarínom zis-
tili najvyššie koncentrácie mykotoxínov 
(do 37 mg/ kg) [21]. Hlavné detegované 
mykotoxíny boli: Fusarium trichothe-
ceny, zearalenón, enniatíny a  mykoto-
xíny Alternaria. V  mnohých prípadoch 
sa súčasne vyskytovali enniatíny, toxíny 
HT-2/ T-2 a Alternaria. 

V rokoch 2016  a  2017  sa spomínaný 
tím vedcov zameral na overenie dekla-
rovaného zloženia 26  výživových do-
plnkov s obsahom silymarínu, ktoré boli 
dostupné na trhu v ČR (7×) a USA (19×), 
spolu s detekciou mykotoxínov, rastlin-
ných alkaloidov, rezíduí pesticídov; tím 
skúmal taktiež mikrobiálnu sterilitu. Vo 
všetkých testovaných produktoch sa zis-
tila vysoká koncentrácia mykotoxínov, 
rôznych pesticídov, významný bol po-
diel mikrobiálnej kontaminácie s rizikom 
zdravotných následkov. Detegované 
množstvo hlavných flavonolignanov 
kolísalo od 35  do 125  % deklarovanej 
dávky silymarínu  [22]. V  4  produktoch 
(3× ČR, 1× USA) obsah silymarínu ne-
dosahoval ani 50 % deklarovanej dávky, 
v 2 produktoch prevyšoval deklarované 
množstvo [22].  Z aspektu bezpečnost-
ného profilu bolo detegovaných 55 to-
xických sekundárnych mykotických 
metabolitov, 11  rastlinných alkaloidov 
a  323  rezíduí pesticídov. Najčastejšie 
mykotoxíny boli: Fusarium, trichotecény 
typu A (toxíny HT-2 a T2 v 92 % a 96 %), 
trichotecén typu B deoxynivalenol 
v 81 % vzoriek, zearalenón v 89 %, cyk-
lické depsipeptidické mykotoxíny en-
niatíny a beauvericín v 96–100 % a my-
kotoxíny produkované Alternaria fungi 
tiež v 96–100 % [22]. Detegované kon-
centrácie často významne prevyšovali 
maximálne limity EÚ určené pre potra-
vinové komodity. Napríklad suma toxí-
nov HT-2 a T-2 v 92 % skúmaných vzoriek 
presiahla hornú povolenú hranicu až do 
19-násobku [22]. 

Nevyriešeným problémom je, že 
na úrovni legislatívy EÚ stále nie sú 
pre všetky mykotoxíny stanovené 
denné tolerovateľné dávky. Pre to-
xíny HT-2 a T-2 bola denná tolerovateľná 
dávka obsiahnutá takmer v 50 % vzoriek 
a v jednej vzorke presahovala túto hod-
notu 3-násobne [22]. 

Pallares et al vykonali multimykoto-
xínovú analýzu na 85 vzorkách medici-
nálnych bylinných výživových doplnkov 
vo forme tabliet najčastejšie užívaných 
v  Španielsku. Zearalenón, ochratoxín, 
enniatíny a beauvericín sa zistili s  inci-
dencou od 1 do 34 % [6]. Produkty s ob-
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sahom silymarínu patrili k  najčastejšie 
kontaminovaným s  kombináciou my-
kotoxínov. Obsahovali enniatíny A, A1, 
B, B1  a  beauvericín. Silymarínové pro-
dukty mali najvyššie zistenú koncentrá-
ciu beauvericínu, ktorá dosahovala 15,6–
–22,2  % tolerovateľnej dennej dávky; 
obsah enniatínov sa vyšplhal až do 
22,2 % tolerovateľnej dennej dávky [6]. 
Aflatoxín nezaznamenali v  žiadnom 
z  testovaných produktov na španiel-
skom trhu. 

Rezíduá peSticídov
V štúdii Fenclovej et al  [22] sa rezíduá 
pesticídov zistili v  10  analyzovaných 
vzorkách z  celkového počtu 26  v  hod-
notách presahujúcich maximálne hod-
noty pre deti. Z hľadiska zastúpenia re-
zíduí pesticídov bolo detegovaných 
5  druhov  – insekticídy (pyrimiphos-
-methyl, malathion, chlorpyrifos), fungi-
cíd carbendazim a piperonylbutoxid. Na 
úrovni EÚ doposiaľ nie je stanovená 
maximálna reziduálna hladina pesti-
cídov v potravinových doplnkoch [22]. 
Pri porovnaní zistených hodnôt s maxi-
málnymi reziduálnymi hladinami pre by-
liny a kvety vyššie uvedené presiahli po-
volené limity v 3 prípadoch. 

Ak zohľadníme fakt, že cieľovou 
skupinou pre užívanie produktov sú 
osoby s ochoreniami pečene, mala by 
byť bezpečná maximálna povolená 
koncentrácia pesticídov stanovená 
ešte prísnejšie. Navyše kumulácia via-
cerých pesticídov v jednom produkte vo 
forme koktailu toxických zložiek zvyšuje 
riziká toxicity.

MiKRobiálna KontaMinácia
Z hľadiska bakteriálnej kontaminácie 
bolo detegovaných v štúdii Fenclovej et 
al [22] 18 druhov baktérií, pričom v 42 % 
vzoriek išlo o  Bacillus a  Paenibacillus. 
Z  ostatných baktérií tvoriacich bio film 
sa vyskytovali Staphylococcus, Pseudo-
monas a Escherichia. Z mykotického as-
pektu sa v 58 % vzoriek vyskytoval Asper-
gillus [22]. Aspergillus môže byť fatálnou 
hrozbou pre pacientov po transplantácii 
orgánov alebo pacientov s AIDS či inak 
imunokompromitované osoby, resp. pre 

pacientov s dlhodobou imunosupresív-
nou liečbou. 

diSKuSia 
Početný prírodný výskyt mykotoxínov 
v  liečivých rastlinách a  doplnkoch vý-
živy na rastlinnej báze bol hlásený z rôz-
nych krajín vrátane Španielska, Číny, Ne-
mecka, Indie, Turecka, zo Stredného 
východu i Južnej Ameriky a Južnej Afriky. 

Povolený limit obsahu niektorých my-
kotoxínov v  potravinách určuje naria-
denie komisie (ES) č. 1881/ 2006 a naria-
denie č. 519/ 2014, podľa ktorého sa má 
zabezpečiť dodržiavanie kontroly po-
travín. Ide o nasledujúce látky: aflatoxín 
M1, aflatoxíny B1, B2, G1, G2, ochratoxín, 
patulín, deoxynivalenol, zearalenón, fu-
monisín B1 a B2, toxíny T-2 a HT-2, citri-
nín. Európska komisia Pharmacopoeia 
upravila v  roku 2016  striktnejšie limity 
pre aflatoxíny v herbálnych liečivách [6]. 
Pre ostatné mykotoxíny zatiaľ nie sú 
stanovené limity. Osobitné nariadenie 
monitorovania aflatoxínu bolo vydané 
výlučne pre komoditu sušené figy a mo-
nitorovanie toxínov Fusarium pre kuku-
ricu a výrobky z kukurice. 

Stanovenie maximálnej reziduálnej 
hladiny pesticídov a mykotoxínov v po-
travinových a výživových produktoch by 
malo byť prioritou zdravej spoločnosti. 
Niektoré z  detegovaných pesticídov 
majú okrem hepatotoxicity aj nefroto-
xickú hrozbu (napr. chlorpyrifos) a ďalší 
toxický potenciál. Dôsledné trvanie na 
sprísnení kontroly výživových doplnkov 
s nutnosťou určiť hladiny mykotoxínov, 
rezíduí pesticídov a mikrobiálnej purity 
pred uvedením na trh by malo byť súčas-
ťou zdravého vývoja spoločnosti. Insufi-
cientná mikrobiálna čistota výživových 
doplnkov je rizikom pre imunosuprimo-
vaných pacientov podstupujúcich proti-
nádorovú alebo antirejekčnú terapiu po 
transplantácii orgánov, či imunosupre-
sívnu alebo aj bio logickú liečbu celého 
radu autoimunitných ochorení. 

Prítomnosť mykotoxínov a  rezíduí 
pesticídov vo výživových doplnkoch má 
ďalekosiahle zdravotné dôsledky, zvlášť 
preto, že cieľovou skupinou produktov 
sú osoby s  ochoreniami pečene. Kok-

taily mykotoxínov v  kombinácii s  rezí-
duami pesticídov majú nepredvídateľné 
zdravotné konzekvencie s  imunotoxic-
kým, genotoxickým, onkogénnym a he-
patotoxickým potenciálom. Vedecké 
práce dokazujú, že zmesi mykotoxínov 
aj v  nízkych hladinách sú niekoľkoná-
sobne toxickejšie než jednotlivý myko-
toxín. Fenclová et al [22] zistili najčastej-
šie kombinácie mykotoxínov až v 77 % 
vyšetrovaných vzoriek s  obsahom sily-
marínu. Vysoko hepatotoxický poten-
ciál enniatínov a  beauvericínu zistený 
v cereáliách dokumentovali i dánski au-
tori  [23]. Trichotecény produkované 
kmeňmi Fusarium majú dokumento-
vaný cytotoxický, hepatotoxický, neu-
rotoxický, imunotoxický, dermatoto-
xický účinok s  reprodukčnou toxicitou. 
Zearalenón má okrem cytotoxického, 
hepatotoxického, imunotoxického, 
genotoxického, neurotoxického, gastro-
toxického, kardiotoxického, dermatoto-
xického faktora významnú reprodukčnú 
toxicitu. Mykotoxíny protektívny úči-
nok silymarínu redukujú alebo úplne 
antagonizujú [24]. 

V súčasnosti nemáme k dispozícii jed-
noznačné vysvetlenie explózne rastúcej 
incidencie hepatocelulárneho karcinómu 
a s tým súvisiacej mortality v západnom 
svete. V  čase ústupu vírusovej hepati-
tídy C a  hepatitídy B v  tejto rozvinutej 
časti sveta vysvetlenie na vrub vzostupu 
MAFLD (metabolickej tukovej choroby 
pečene) neobstojí. Chemizácia prostre-
dia, v  ktorom žijeme, a  potravín, ktoré 
užívame, nás už dnes stavia pred množ-
stvo nezodpovedaných otázok. Prečo 
je Slovensko krajinou s  najvyššou inci-
denciou a  mortalitou na rakovinu pe-
čene v Európe [25]? Prečo sme krajinou 
s  rastúcou incidenciou a  mortalitou na 
rakovinu pečene? Prečo každý tretí Slo-
vák a  každá štvrtá Slovenka má celoži-
votné riziko rakoviny  [26]? Prečo sme 
krajinou s najvyššou mortalitou na ocho-
renia pečene v  mladom produktívnom 
veku do 45  rokov? Môžeme to vysvet-
liť len nadmernou konzumáciou alko-
holu? Alebo 60 % prevalenciou nadváhy 
a  obezity? Aj hĺbkové chemicko-tech-
nologické analýzy výživových doplnkov 
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nám môžu poodkryť mnohé inaparentné  
hrozby. 

V poslednom miléniu došlo tiež k vý-
znamne prudkému nárastu inciden-
cie herbálnej hepatotoxicity súvisiacej 
s rastúcim dopytom a nekontrolovateľ-
ným predajom herbálnych výživových 
doplnkov v  západnej Európe a  v  USA. 
Ak vezmeme do úvahy, že najčastej-
ším ochorením pečene vo svete je dnes 
MAFLD spojená s nadváhou a obezitou, 
pričom je dokázané, že riziká hepatoto-
xicity sú u  pacientov so steatózou pe-
čene mnohonásobne vyššie, závažnosť 
problému vzrastá. Zvlášť to platí v  prí-
pade tzv. koktailov mykotoxínov a kok-
tailov rezíduí pesticídov, ktorých toxicita 
exponenciálne vzrastá už aj pri nízkom 
obsahu jednotlivých zložiek. 

Fakt, že chýbajú zásady Správnej vý-
robnej praxe (Good Manufacturing 
Practice) pri výrobe výživových dopln-
kov – v spôsobe skladovania, v procese 
enkapsulácie, balenia a  ďalších krokov 
v príprave daných produktov – je veľmi 
závažný; majú obsahovať pokyny, pri 
porušení ktorých vzniká produkt ne-
bezpečný zdraviu. Na rozdiel od výži-
vových doplnkov, pri schvaľovaní lie-
čiv podmienkou uvedenia na trh sú 
rozsiahle klinické štúdie, zachovanie 
bezpečnosti, dodržanie deklarovanej 
dávky a absencia toxických substancií 
so zachovaním mikrobiálnej sterility. 

V Českej republike vydal Štátny zdra-
votný ústav ČR v  roku 2020  varovanie 
o  možnosti kontaminácie výživových 
doplnkov s obsahom ostropestreca ma-
riánskeho mykotoxínmi s popisom naj-
významnejších mykotoxínov a  infor-
máciou, že uvedené mykotoxíny nie sú 
v doplnkoch stravy regulované legisla-
tívou na úrovni EÚ  [27]. Na Slovensku 
Úrad verejného zdravotníctva na svojej 
stránke [28] uvádza iba všeobecnú infor-
máciu o kontaminantoch v potravinách, 
no konkrétnu informáciu o rizikách kon-
taminácie výživových doplnkov s obsa-
hom ostropestreca mariánskeho myko-
toxínmi neuvádza. 

Vyše polstoročie je všeobecne známe, 
že aflatoxín B1  je silný kancerogén 
a má vzťah k riziku vzniku rakoviny pe-

čene; podobne patulín je silne hepato-
toxický s predpokladom karcinogenity, 
ochratoxín A  je známy karcinogén aj  
nefrotoxín.

Je potrebné sa zamyslieť, ako sa uplat-
ňujú v praxi legislatívne nariadenia Ko-
misie č. 178/ 2006, č. 149/ 2008 a č. 299/ 
/ 2008, ktoré sú začlenené do štatútu Eu-
rópskeho parlamentu a Rady č. 396/ 2005 
o maximálnej hladine rezíduí pesticídov 
v potravinách. Tiež je podnetné zamys-
lieť sa nad obrovskou priepasťou v legis-
latíve, keď Odporúčanie monitorovania 
o prítomnosti toxínov T-2 a HT-2 sa zame-
riava len na obilniny a výrobky z obilnín. 
Monitorovanie maximálnych hodnôt ob-
sahu aflatoxínov a ochratoxínu v potra-
vinách má zahŕňať aj výživové doplnky. 
Nemalo by byť vydané aj osobitné naria-
denie monitorovania mykotoxínov a re-
zíduí pesticídov a toxínov vo výživových 
doplnkoch s určením frekvencie kontrol 
a zobrazením výsledkov? 

Absentuje tiež monitorovanie mikro-
biálnej čistoty výživových doplnkov. Na 
stránke Štátnej veterinárnej a  potravi-
novej správy síce nájdeme na mape Slo-
venska počet vykonaných kontrol so zo-
znamom kontrolovaných prevádzok, ale 
nezistíme, koľko potravinových dopln-
kov sa kontrolovalo, s akými výsledkami 
a chýbajú upozornenia pre verejnosť. Ani 
Potravinový kódex SR neuvádza upo-
zornenie na riziká kontaminácie výživo-
vých produktov. V onlinovom priestore 
sme nenašli slovenský informačný portál 
bezpečnosti potravín, aký je dostupný 
v Českej republike https:/ / www.bezpec-
nostpotravin.cz/ , Veľkej Británii a ďalších 
európskych krajinách.

Nepodarilo sa nám nájsť ani slovenský 
informačný portál o výskumných projek-
toch zameraných na vyššie spomínanú 
problematiku. Inšpiráciou pre nás môže 
byť britský web http:/ / www.food.gov.
uk/  [29], na ktorom sa pod heslom „my-
cotoxin“ zobrazí 38  vedeckých projek-
tov skúmajúcich uvedenú problematiku. 
Dozvieme sa tu, že expozíciu toxínom 
Fusarium – fumonizínom a  deoxyniva-
lenolom – je možné monitorovať stano-
vením toxínov v moči, pričom expozícia 
korelovala s príjmom obilnín. 

záveR
Článok je zamyslením nad novými ziste-
niami obsahu mykotoxínov, rezíduí pes-
ticídov a mikrobiálnej kontaminácie vo 
výživových doplnkoch s  obsahom si-
lymarínu. Prináša tiež úvahy nad rieše-
ním problému, možnosti voľby s cieľom 
zachovať potenciál flavonoidov posky-
tovaný v  tejto jedinečnej byline bez 
zbytočných rizík. Liečivá, podliehajúce 
zložitým procesom klinických štúdií, za-
chovania mikrobiálnej sterility, dodrža-
nia deklarovanej dávky liečiva sú záru-
kou bezpečnej liečby bez rizík toxickej 
kontaminácie. 

Mykotoxíny predstavujú obrovskú 
globálnu ignorovanú hrozbu. Chýbanie 
jasne definovanej legislatívy, absencia 
analýz výživových a herbálnych produk-
tov, ich nekontrolovateľná absolútna do-
stupnosť na globálnom trhu spolu s ob-
rovskou popularitou „bio liečiteľstva“ je 
klopajúcim umieračikom našej civilizá-
cie, ktorú považujeme za rozvinutú, po-
krokovú a  modernú. Voľbu máme vo 
vlastných rukách. Slovami prezidenta Eu-
rópskej spoločnosti pre štúdium pečene 
Thomasa Berga na margo európskeho 
verejného zdravia „stojíme s  odistenou 
časovanou tikajúcou bombou“ explózie 
rakoviny pečene. Dokážeme ju zastaviť? 
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