Prevencia a lieèba obezity
Všeobecne platí, že „prevencia je lepšia ako lieèba“ a v
prípade obezity to platí dvojnásobne. Je známe, že základnou príèinou celosvetovej epidémie obezity je sedavý životný štýl a vysokotuèná strava s vysokým obsahom
energie. Existujú tiež zrete¾né dôkazy o tom, že telesnú
hmotnosś a telesný tuk ovplyvòujú urèité gény cestou
rozdielneho metabolizmu. ¼udský genóm, dekódovaný
v roku 2001 je potenciálnym a ve¾mi úèinným nástrojom na skúmanie mnohých ochorení, vrátane problému
obezity. Na praktické využívanie výsledkov génového
výskumu si však musíme ešte poèkaś. V rámci EU prebieha intenzívny výskum orientovaný na obezitu a vývoj
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stratégií pri jej prevencii a lieèbe. Získavajú sa nové poznatky o faktoroch, ktoré vplývajú na priberanie, obezitu, energetický príjem, výdaj energie a ukladanie tuku.
Èasś projektov je zameraná na výrobu potravín, ktoré
môžu pomôcś pri znižovaní množstva tuku prijímaného
zo stravy a pri regulácii množstva telesného tuku.
Tuk zvyšuje príśažlivosś potravín, dotvára ich textúru a
zlepšuje arómu, ale tiež zvyšuje energetickú hodnotu.
Projekt BIOMIX rieši vývoj výrobkov so zníženým obsahom tuku alebo s úplnou náhradou tuku, ktoré si však
zachovávajú pôvodnú chuś a textúru štandardných výrobkov. Obsah tuku vo výrobkoch sa reguluje pomocou
využitia biopolymérov. Sú to ve¾ké molekuly pozostávajúce zo sacharidov, alebo bielkovín a nahrádzajú vo
výrobkoch kvapalný alebo tuhý tuk.
Ïalší výskum sa orientuje na konjugovanú kyselinu
linolovú (CLA). Pri premene kyseliny linolovej na
kyselinu olejovú èrevnými baktériami prežúvavcov
vzniká CLA, ktorá sa nachádza v mlieku, mlieènych
výrobkoch a v mäse prežúvavcov (kravy a ovce). Tvrdí sa, že CLA má vplyv na zníženie výskytu niektorých
typov rakoviny vyvolanej úèinkom chemických látok u
zvierat, že má antiaterogénne úèinky, že znižuje celkový a LDL-cholesterol a vplýva na konštrukciu tela tým, že
redukuje obsah telesného tuku a zvyšuje podiel chudej
svaloviny. Keïže údaje pochádzajú najmä zo štúdií na
zvieratách, chýbajú potrebné klinické a intervenèné štúdie. Na túto oblasś sa zameriava spoloèný projekt EU
„Konjugovaná kyselina linolová vo funkèných potravinách: potenciálny prínos pre Európanov stredného veku
postihnutých nadváhou“. Rieši vývoj funkènej potraviny,
ktorá by bola prijate¾ná pre konzumentov, najmä z h¾adiska organoleptických vlastností a skúma prínos CLA
na energetický metabolizmus a ukladanie tuku.
Projekt CARMEN skúmal vplyv rôzneho podielu sacharidov a tuku v strave, ako aj rôznych druhov sacharidov
na telesnú hmotnosś a hladinu krvných lipidov ¾udí trpiacich nadváhou a obezitou. Výsledky ukázali, že zníženie príjmu tuku viedlo k miernemu, ale významnému zníženiu telesnej hmotnosti a podielu tuku v
tele. Porovnanie konzumácie jednoduchých
sacharidov a komplexných polysacharidov
neukázalo žiadne rozdiely.
Spôsob stravovania a zloženie stravy
je bezpochyby jasným a modifikovate¾ným rizikovým faktorom obezity,
avšak povaha vzśahu medzi stravou
a obezitou nie je úplne objasnená.
Je dôležité ko¾ko jeme a èo konzumujeme, ale rozlúštenie detailov je
ešte stále cie¾om výskumu. Pri štúdiu
vz¾ahu medzi stravou a obezitou je
stále nejasné, èi je lepšie sústrediś
sa na úlohu jednotlivých nutrientov,
ako sú tuky, alebo na celkový spôsob
stravovania.
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STÁLICE MEZI LÉÈIVÝMI ROSTLINAMI

Rod Echinacea – tøapatka - echinacea (Asteraceae) jsou
vytrvalé byliny, pùvodem z prérií Severní Ameriky. Pùvodnì byla Echinacea angustifolia - tøapatka úzkolistá - chinacea úzkolistá - severoamerickými indiány používána k
léèbì nejrùznìjších onemocnìní, nachlazení, bolesti v
krku, pøi žaludeèních potížích, proti hadímu uštknutí, léèení ran a to jak u lidí, tak i u koní.
Pøestože byla rostlina v Americe velmi populární, v Evropì
byla tøapatka jako léèivá rostlina prakticky neznámá až do
pøelomu 19. a 20. století. Od 70. let pak byly zejména v
Nìmecku provádìny studie potvrzující terapeutickou hodnotu a obliba pøípravkù významnì vzrostla.
Echinaceové pøípravky vešly do povìdomí veøejnosti jako
prostøedek k posílení imunity organismu, k prevenci a léèbì bakteriálních a virových onemocnìní horních cest dýchacích, na podporu hojení ran a mírnìní stavù spojených
s kožními zánìty.
Pro výrobu fytofarmak jsou využívané koøeny i nadzemní
èást z Echinacea purpurea (L.) Moench. – tøapatka nachová, koøeny z Echinacea angustifolia (D.C.)HELL. – tøapatka
úzkolistá a Echinacea pallida (NUTT.) Britt. – tøapatka bledá. U nás pìstována tøapatka nachová je oblíbená okrasná
trvalka. Standardizované extrakty a další vyrábìné produkty pocházejí z èerstvé nebo sušené nadzemní èásti tøapatky
nachové sbírané v plném kvìtu, nebo z èerstvých èi sušených koøenù t. úzkolisté, t. bledé nebo t. nachové, která je
pro snadnìjší pìstování a nižší cenu upøednostòována.

Svými obsahovými látkami se jednotlivé druhy ponìkud
liší. Podle struktury lze obsahové látky rozdìlit do nìkolika
skupin. Na otázku, která látka je pro úèinek nejdùležitìjší
nelze stále ještì jednoznaènì odpovìdìt. Pøítomny jsou
nenasycené alifatické slouèeniny (alifatické amidy, isobutylamidy polyenových kyselin a polyenové kyseliny), fenolické látky (kyselina kávová a její deriváty – napø. cynarin
vyskytující se pouze v E. angustifolia; kyselina cichorová (v
E. purpurea 0,6 – 2,1 %; v E. angustifolia prakticky nepøítomná); estery kyseliny kávové s cukry - echinakosid (0,3
– 1,7 %; v E. purpurea se nenachází). Další významnou
skupinou látek jsou polysacharidy a glykoproteiny.
Obsažena je také silice, jejíž složení v koøenech a nati se
mírnì liší, flavonoidy, inulin, tøísloviny a steroly. Látky ze
skupiny pyrrolizidinových alkaloidù jsou v droze jen ve stopovém množství a nejsou hepatotoxické.
Do etanolových extraktù koøenù pøecházejí pøedevším deriváty kyseliny kávové a nenasycené alifatické slouèeniny,
ve stabilizované šśávì lisované z nati E. purpurea jsou zejména polysacharidy.
Klinických studií, které prokazovaly aktivitu rùzných echinaceových pøípravkù bylo provedeno velmi mnoho. Vìtšina studií byla zamìøena na sledování úèinnosti rùzných
pøípravkù pøi prevenci a léèbì infekcí horních cest dýchacích a infekcí moèových cest. Potvrdilo se pøíznivé pùsobení zejména pokud šlo o zabránìní propuknutí onemocnìní, zmírnìní projevù, zkrácení doby nemoci, snížení poètu
opakovaných onemocnìní.V nìkolika studiích bylo pozorováno také potlaèení vedlejších reakcí pøi chemoterapii
nebo byl zjišśován vliv na imunitní parametry u pacientù s
opakovanými infekcemi.
Klinickými testy byl také potvrzen pøíznivý úèinek pøi použití pøípravkù pøi kožních zánìtech, poranìní, ekzémech,
popáleninách, herpes simplex nebo pøi varikózní ulceraci
na nohou.
Vedle pozitivního pùsobení upozoròuje literatura na možné nežádoucí úèinky, v úvahu pøipadá alergická reakce.
Opatrnost je nutná pøedevším u osob s alergií na rostliny z
èeledi Asteraceae. Pøípravky by nemìli užívat pacienti s autoimunitním onemocnìním, tuberkulózou, kolagenózou,
roztroušenou sklerózou, AIDS. Vìtšina tìchto kontraindikací není zatím doložena klinicky. Vzhledem k nedostatku údajù by pøípravky nemìly být rovnìž používány v
tìhotenství a po dobu kojení.
Z dosud provedených výzkumù obsahových látek a studia
mechanismu úèinkù je zøejmé, že na úèinku se komplikovaným mechanismem podílejí všechny skupiny obsahových
látek. I když jde o velmi dobøe prostudovanou rostlinu, stále
nebyly nalezeny odpovìdi na všechny otázky, a to i v pøípadì nejèastìji studované immunomodulaèní aktivity.
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