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Apotheke
Ostropestřec mariánský

cena: 29 Kč
(20 nálevových
sáčků)

doporučená denní
dávka:maximálně
2 sáčky denně

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
vysoká

Člověk vážící 70 kg vyčerpá s
maximální denní dávkou až 3,9 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Obsahuje i pesticidy.

Total Natural
Ostropestřec mariánský

cena: 211 Kč
(30 kapslí)

doporučená denní
dávka:
1 nebo 2 kapsle

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
střední

Člověk vážící 70 kg vyčerpá s
maximální denní dávkou až 7 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Neobsahuje pesticidy.

Ostropestřec Plus
Farmax

cena: 191 Kč
(30 tobolek)

doporučená
denní dávka:
1 tobolka

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
střední

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 3,7 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Obsahuje i pesticidy.

Nefdesanté
Silymarin

cena: 155 Kč
(60 tablet)

doporučená
denní dávka:
1 tableta

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
nízká

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 2 % denního
přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Obsahuje i pesticidy.

Da Vinci Academia
Silymarin DUO

cena: 214 Kč
(30 tobolek)

doporučená
denní dávka:
1–2 tobolky

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
hodně vysoká

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní doporučenou
dávkou až 39 % denního přijatelného
příjmu některých mykotoxinů.

Neobsahuje pesticidy.

Topvet Ostropestřec
mariánský

cena: 145 Kč
(60 tobolek)

doporučená
denní dávka:
1 tobolka
1–2x denně,
max. 10 tobolek

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
hodně vysoká

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou až 52 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Obsahuje i pesticidy.

Silymarin
140 Generica

cena: 95 Kč
(60 kapslí)

doporučená
denní dávka:
1 kapsle

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
vysoká

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální doporučenou dávkou
6,1 % denního přijatelného příjmu
některých mykotoxinů.

Neobsahuje pesticidy.

Dr. Theiss
Silymarin forte

cena: 226 Kč
(40 tablet)

doporučená
denní dávka:
1 tableta

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
vysoká

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 8,1 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Neobsahuje pesticidy.

Herbex Ostropestřec
mariánský sypaný

cena: 34 Kč (120 g
semen)

denní doporučená
dávka: 1 polévková
lžíce, max. 2x denně

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
poměrně nízká

Přesto člověk vážící
70 kg vyčerpá s max.
denní dávkou až 44,6 % denního
přijatelného příjmu některých
mykotoxinů. Doporučuje se totiž denně
užít dvě polévkové lžíce (18,9 g).

Neobsahuje pesticidy.

Liftea pro játra
a ledviny

cena: 135 Kč
(30 tobolek)

doporučená
denní dávka:
1 tobolka

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
střední

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 2,6 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Obsahuje i pesticidy.

J
sou jich plné lékárny. Stojí tře-
ba tisíce korun, jejich účin-
nost ani nezávadnost však ni-
kdo nekontroluje. Musíte

zkrátka věřit tomu, co výrobce na
obalu tvrdí. Ostatně tomu věří i
samo ministerstvo zdravotnictví.
O čem je řeč? O doplňcích stravy.
Dle zákona totiž nemusí léčit žád-

né potíže. Jsou chápány jako potra-
viny, které mají jen doplnit běžnou
stravu například o vitaminy čimine-
rální látky. Mohou vám pomoci na-
příklad s padáním vlasů, lámavostí
nehtů nebo třeba s kloubními obtí-
žemi.

Jejich účinnost neschvaluje, tak
jako u léků, Státní ústav pro kontro-
lu léčiv. Nepodléhají tedy takové
kontrole.

Ministerstvu postačí údaje
o složení
Výrobce, který chce svůj produkt
na českém trhu prodávat, musí jen
informovat ministerstvo zdravot-
nictví. Stačí zaslat návrh na znače-
ní doplňku se složením.

„Nejedná se o schvalovací pro-
ces, ale o jednostranné oznámení
provozovatele. Veškerá odpověd-
nost za bezpečnost, nezávadnost,
vhodnost použití v deklarova-
némsložení a doporuče-
ném dávkování je pl-
nou odpovědností
provozovatele,“ vy-
světluje tiskový
mluvčí ministerstva
zdravotnictví Vlastimil
Sršeň.
Část výrobců si proto nechá

před zavedením na trhu výrobek
testovat ve Státním zdravotním
ústavu. Ne však všichni, testování
totiž není úplně levné.

Například firma Wallmark tes-
tuje i doplňky stravy. „Naše pro-
dukty vyrábíme ve stejném režimu
jako léky, kontrolujeme tedy vstup-
ní suroviny, výrobní procesy i ob-
sah účinných látek. U našich vý-
robků prokazujeme také účin-
nost,“ říká Ilona Urbanová, perso-
nální ředitelka Walmarku.

Množství účinné látky je mnohdy
zanedbatelné
Investovat do doplňků stravy je
tedy někdy tak trochu jako sázka
do loterie. Výrobci sice nemohou
doplněk propagovat například in-
formací, že pilulka vás zbaví obezi-
ty, štíhlou slečnu s nápisem SLIM
jim však nikdo zakázat nemůže.
Co přesně budou moci výrobci na
obal napsat, nyní řeší i Evropská
unie. Pracuje na vytvoření jasných
pravidel.

Problém může být také v
množství deklarované látky. „Není
to tak dlouho, kdy byl nezávisle
otestován doplněk stravy, u které-

ho bylo prokázáno, že hlavní slož-
ku obsahuje pouze ve zlomkovém
množství oproti množství, které vý-
robce uvedl na obalu,“ říká napří-
klad Michaela Bažantová ze serve-
ru Lékárnice jsou také maminky.

S tím souhlasí také její kolega
Antonín Svoboda ze sdružení Mla-
dí lékárníci. „Někdy se výrobci sna-
ží vměstnat co nejvíce složek do
svého přípravku, ale dávky těchto
látek jsou pak zanedbatelné. Pode-
zřelé je všestranné působení na
všechno a bez vedlejších účinků.“

Doplňky mohou i ublížit
Sami lékárníci upozorňují na to, že
nekontrolované užívání doplňků
může být velmi nebezpečné. „Přes-
tože doplňky stravy nejsou určeny
přímo k léčbě nemocí, měla by pro-

bíhat alespoň důsledná kontrola ja-
kosti přípravku, tedy garance obsa-
hu účinné látky a dávkové stejno-
měrnosti. Taková kontrola by odliši-
la kvalitní doplňky stravy od těch
nekvalitních,“ myslí si Svoboda.

Nesprávný výběr doplňku na-
vícmůže i ublížit. „A to zejména ve
chvíli, kdy jsou špatně kombinová-
ny s jinými léky, které pacient uží-
vá. Nebo při špatném dávkování a
některých onemocněních. Proto
by měli pacienti konzultovat jejich
nákup se zdravotníky, stejně tak in-
formovat lékárníka na užívané do-
plňky při vyzvedávání léků,“ upo-
zorňuje mluvčí České lékárnické
komory Aleš Krebs.

Podle jakého klíče si vybrat?
Vyznat se v této „džungli“ není vů-
bec snadné. Pacienti by měli být
obezřetní zejména při nákupu

na různých reklamních ak-
cích, při poznávacích zájez-
dech nebo při zásilko-
vémprodeji. „Kvalita ta-
kových přípravků
může být velmi rozdíl-
ná a cena přípravků je
většinou i desetinásob-
ně vyšší než u těch, kte-
ré by si pacient pořídil
v lékárně,“ doplňujeMi-
chaela Bažantová.

Vhodné je také naku-

povat výrobky od renomovaných
výrobců. Nebo také od firem, které
vyrábějí jak léky, tak doplňky stra-
vy. Zřejmě nejdůležitější však je po-
radit se přímo s lékárníkem.

Z trhu může doplněk stáhnout
potravinářská inspekce
Již zavedený doplněk stravy, který
nefunguje, může být na trhu třeba
desítky let. Někdy v ní deklarovaná
látka vůbec není, jindy je jí méně,
než má být. Kontroly navíc mnohdy
zjišťují, že v doplňcích stravy jsou i
látky, které smějí být jen v lécích.

Přípravek může být stažen z
trhu jen na základě kontroly Státní
zemědělské a potravinářské inspek-
ce. Ta jako jediná může provádět
kontrolní testy doplňků stravy.

„Testy si také může nechat udě-
lat sám výrobce před uvedením vý-
robku na trh. V případě, že se tak
rozhodne, provádí se posouzení slo-
žení a označení výrobku a také tes-
tování na obsah zdraví škodlivých
látek, tzv. chemických amikrobiolo-
gických kontaminantů. Jedná se na-
příklad o obsah olova, kadmia, rtu-
ti, plísní. Nebo také o ověření povo-
lených konzervačních látek, použití
potravinářských barviv a dalších lá-
tek podle charakteru a složení pří-
pravku,“ vysvětluje DanielaWinkle-
rová ze Státního zdravotního ústa-
vu. Michaela Svobodová

FAKTA

Protokol testu
■ Test jsme zaměřili na potravinové
doplňky rostlinného původu,
které obsahují biologicky aktivní
látky s pozitivním účinkem na
zdraví. Konkrétně nás zajímal
ostropestřec mariánský, který
obsahuje silymarin, jenž má
antioxidační účinky a chrání játra.

■ Zajímalo nás, zda neobsahují
mykotoxiny, které se mohou
objevit například u nevhodně
skladovaných nebo
zpracovaných plodin.

■ V potravinových doplňcích je
dosud nikdo nesledoval, protože
se nepředpokládalo, že by v nich
mohly být. Proto také neexistuje
žádný předepsaný limit pro
mykotoxiny v doplňcích stravy.
Limitovány jsou jen u některých
druhů potravin (například pečivo,
cereálie, kojenecká výživa a další)
a jen některé druhy mykotoxinů
(například patulin v jablečných
šťávách a kompotech, ochratoxin
A v kávě nebo ve víně, aflatoxiny
v sušeném ovoci nebo
skořápkových plodech…).

■ Inspirací pro test byla
česko-americká spolupráce
VŠCHT při zavádění nové metody
na analýzu mykotoxinů, při níž
byly nalezeny velké koncentrace
mykotoxinů u preparátů z
amerického trhu. Chtěli jsme
vědět, zda jsou i v prostředcích,
které se prodávají v Česku.

■ V internetových lékárnách a
prodejnách zdravé výživy jsme
koupili 20 různých prostředků ve
formě tablet, kapslí, čaje nebo
granulovaného plodu.

■ Analýzy pro MF DNES zpracoval
Ústav chemie a analýzy potravin
Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze.

■ Zaměřili jsme se pouze na obsah
mykotoxinů a pesticidů. Léčivými
účinky jsme se nezabývali ani
jsme nezkoumali obsah účinné
látky – silymarinu.

■ V akreditované laboratoři VŠCHT
prověřili prakticky všechny druhy
mykotoxinů, které existují.
Zjištěny byly takzvané fusariové
a alternariové mykotoxiny.

■ Nejprve zjistili koncentraci
jednotlivých mykotoxinů
v přípravku v mg/kg, z ní pak
stanovili obsah v jedné tabletě
nebo kapsli a v denní doporučené
dávce.

■ Pro některé z mykotoxinů je
Evropskou agenturou pro
bezpečnost potravin EFSA
stanoven tolerovatelný denní
příjem, tedy maximální hodnota,
kterou může člověk přijmout za
den bez rizika poškození zdraví.
U každého výrobku proto
uvádíme, kolik procent ze „své
bezpečné dávky“ vyčerpá člověk
vážící 70 kg, pokud bude
používat maximální dávku
doporučenou výrobcem. Týká se
to však jen mykotoxinů HT-2
a T-2. Zatímco koncentrace
mykotoxinů se týká všech
nalezených typů.

■ Pro část mykotoxinů, které byly
v doplňcích stravy zjištěny, se
tolerovatelný denní příjem teprve
připravuje.

■ Test hradila redakce MF DNES ze
svého rozpočtu.

Foto: Lukáš Procházka, MF DNES

Zaplatili jste tisíce za pilulky na
hubnutí, kila však zůstávají? Nedivte se.
Testy účinnosti se u doplňků stravy
neprovádějí.

OD STŘEDY 29. ÚNORA
NA STÁNCÍCH NAJDETE ČASOPIS

Domácí lékař
Recepty našich babiček na zimní
neduhy, alternativní i klasickou
léčbu nejčastějších chorob a
rozhovory s předními českými
lékaři přináší zvláštní publikace
z edice DNES +.

Bonus: vystřihněte si dětský
očkovací kalendář, seznam
preventivních prohlídek, na které
máme nárok, i kalendář alergika.

Doplňky stravy vám pomoci
nemusí. Nikdo to nekontroluje

Výsledky testu Potravinové doplňky se silymarinem
Foto: Shutterstock
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M
odelové pokusy, které
dělali před několika lety
v Centru potravinových
řetězů v Brně, ukázaly,

že se mykotoxiny mohou objevit i v
běžných potravinách v domácnosti,
pokud s nimi správně nezacházíme. V
chlebu, pečivu, trvanlivých salámech,
sýrech, sušených plodech to mohou
být aflatoxiny nebo ochratoxin A, v
plísňových sýrech kyselina cyklopiazo-
nová, v konzervovaném ovoci a zeleni-
ně patulin, v koření a rýži aflatoxiny...
Všechny jsou pro člověka nebezpeč-
né. Ale je možné se jich vyvarovat.

Chléb a pečivo
Rohlíky a chleba nejčastěji doma
uchováváme v mikrotenových sáč-
cích. Neměl by to ale být ten, ve kte-
rém si pečivo přineseme z obchodu,
nýbrž nový, nepoužitý. Vhodná je i
látková utěrka, ale pouze čistá a vy-
praná bez aviváže. Pokud ukládáte
chleba do dřevěného, plastového
nebo kovového chlebníku, musíte
ho pravidelně čistit.

Plesnivý chléb byste neměli dávat
ani domácím zvířatům, třeba prasa-
tům. Je dokázáno, že po porážce se
ochratoxin A nachází ve vysokých kon-
centracích v krvi a orgánech prasat.
Následně se pak dostává do zabijačko-
vých jelítek a jitrnic.

Sýry
Nejnáchylnější na kontaminaci plís-
němi a mykotoxiny jsou hlavně tvrdé
sýry. Už v obchodě vybírejte jen ty, kte-
ré jsou uloženy v chladicím pultu, ne-
mají porušený obal ani žádné viditel-
né změny. Balené sýry uchovávejte

podle doporučení výrobce v chladnič-
ce.U tavených sýrů zkontrolujte záruč-
ní dobu a neporušenost obalu.

Důležité je také dodržovat podmín-
ky skladování uvedené na obale. Po-
kud budete mít čerstvý sýr, který má
být skladován do osmi stupňů Celsia,
uložen na kuchyňské lince, doba trvan-
livosti se podstatně zkrátí.

Ovoce a zelenina, zavařeniny...
Zejména jablka jsou náchylná na kon-
taminaci patulinem. Nikdy nekupujte
ovoce a zeleninu plesnivé nebo nahni-
lé a ani nahnilé části nevykrajujte.

Spory plísní z půdy nebo trávy mo-
hou napadnout ovoce už při sklizni,
ale také při zpracování doma, třeba z
nedokonale umytých nádob nebo ku-
chyňského náčiní. A kontaminovat se
může i při otevření obalu před konzu-
mací, proto je potřeba otevřené mar-
melády co nejrychleji spotřebovat.

Při zavařování kompotů, šťáv, moš-
tů je nutné dodržovat hygienické zása-
dy. Pokud nebudou zavařovací skleni-
ce dokonale vymyté, na džemu se zá-
konitě objeví plíseň. K zavařování a
přípravě moštů používejte jen nezá-
vadné ovoce – nesmí být naplesnivělé,
napadené hmyzem nebo jakkoliv na-
rušené. Ovoce je před zpracováním
nutné umýt pitnou vodou. Po naplně-
ní sklenice je dobré otřít její okraj čis-
tou utěrkou nebo ubrouskemnamoče-
ným v čistém lihu.

Sušené plody
Všechny druhy ořechů a sušené ovo-
ce – fíky, rozinky, datle, křížaly, sušené
meruňky – jsou náchylné ke kontami-
naci plísněmi a mykotoxiny.

K vlastnímu sušení ovoce nebo zele-
niny používejte jen neporušené surovi-
ny. Sušené plody uchovávejte v čis-
tých obalech – v čistém plátěném sáč-
ku nebo ve skleněných nádobách. Ne-
kupujte „podezřele levné“ sušené plo-
dy – arašídy, pistácie a para ořechy
předevšímhorší jakosti jsou často kon-
taminovány mykotoxiny.

Trvanlivé salámy
Trvanlivé masné výrobky se musí
skladovat v suchu, aby nenavlhly, a v
temnu, aby se omezila oxidace tuků.
Největší nebezpečí jim hrozí v lednici,
kde mohou navlhnout, po vyjmutí se
orosí a zvýšením aktivity vody se
může porušit stabilita. Salámůmnejví-
ce svědčí, když jsou zavěšené v suché
a dobře větrané spíži. Pokud ji nemáte
a musíte mít salámy v lednici, naku-
pujte jenmnožství, které rychle spotře-
bujete. Hana Večerková

Harmony Line
Ostropestřec

cena: 88 Kč
(30 tobolek)

doporučená
denní dávka:
1–2 tobolky

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
vysoká

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou až 8,6 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Neobsahuje pesticidy.

MedinTerra
Ostropestřec játra

cena: 126 Kč
(100 tablet)

doporučená
denní dávka:
1 tableta

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
vysoká

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 4,6 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Neobsahuje pesticidy.

Pro.Med.CS
Ladymarin Silymarin

cena: 165 Kč
(50 tablet)

doporučená
denní dávka:
1 tableta

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
hodně vysoká

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 5,5 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Neobsahuje pesticidy.

Natrodale
Ostropestřec

cena: 230 Kč
(30 tobolek)

doporučená
denní dávka:
1 tobolka

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
střední

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 1,7 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Obsahuje i pesticidy.

Vitaland
SilyPlus

cena: 329 Kč
(50 tablet)

doporučená
denní dávka:
1 tableta

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
střední

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 1,9 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Obsahuje i pesticidy.

Natures Naturals
Liver Care Complex

cena: 650 Kč
(100 kapslí)

doporučená
denní dávka:
1 kapsle

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
nízká

Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 1,3 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.

Obsahuje i pesticidy.

Livenay Ostropestřec
mariánský

cena: 245 Kč
125 g granulovaného
plodu

doporučená
denní dávka:
7–14 gramů

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
téměř nulová

Člověk vážící 70 kg ani s maximální
denní dávkou nevyčerpá nic ze svého
denního přijatelného příjmu
mykotoxinů.

Neobsahuje pesticidy.

Novy 00-KH
Ostropestřecový olej

cena: 400 Kč
(100 ml kaše)

doporučená
denní dávka:
1 čajová lžička
1 až 3x denně

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
téměř nulová

Člověk vážící 70 kg ani s maximální
denní dávkou nevyčerpá nic ze svého
denního přijatelného příjmu
mykotoxinů.

Neobsahuje pesticidy.

Finclub Fin
Cardumis extrakt

cena: 380 Kč
(50 ml kapek)

doporučená
denní dávka:
15 kapek

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
téměř nulová

Člověk vážící
70 kg ani s maximální denní dávkou
nevyčerpá nic ze svého denního
přijatelného příjmu mykotoxinů.

Neobsahuje pesticidy.

Arkokapsle
Ostropestřec mariánský

cena: 168 Kč
(45 kapslí)

doporučená
denní dávka:
3 kapsle

CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
nulová

Člověk vážící 70 kg ani s maximální
denní dávkou nevyčerpá nic ze svého
denního přijatelného příjmu
mykotoxinů.

Neobsahuje mykotoxiny ani pesticidy.

Mykotoxiny v potravinách nejsou jen v jídle, které kupujeme
v obchodech. Můžeme si je snadno „vyrobit“ sami doma. Přinášíme
rady, jak se jim vyhnout.

RADY

Co v domácnosti
nesmíte dělat
■ Stáhnout vrstvu plísně z džemu
nebo kompotu. Mykotoxiny totiž
nezničí ani převaření obsahu.

■ Připravit si z chleba napadeného
plísní topinky. Nedělejte to, ani
když plíseň okrájíte.

■ Vykrájet plíseň z ovoce nebo
zeleniny, mykotoxiny se dostanou
i do zdravých částí.

■ Při domácím zavařování
zpracovávat poškozené ovoce.

■ Dávat plesnivé jídlo domácím
zvířatům.

Mykotoxiny v doplň-
cích stravy zatím ni-
kdo nehledal. „Potra-
vinové doplňky jsou
na okraji pozornosti,

protože nepostihují celou populaci.
Mykotoxiny se kontrolují třeba ve
snídaňových cereáliích, protože ty jí
hodně lidí a ve velkém množství,“
říká Jana Hajšlová z Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze.

Jak jste na ně přišli vy?
To je zajímavé. Absolventka naší
školy v rámci česko-amerického pro-
jektu pro mladé vědce zaváděla v
jedné americké laboratoři naši me-
todu na analýzumykotoxinů. VUSA
zažívá trh s potravinovými doplňky
velký boom, nejspíš s tím, jak si lidé
snaží zlepšit kvalitu života. Proto se
zaměřila právě na ně. A z velkého
vzorku doplňků, které analyzovala,
byly nejhorší ty se silymarinem. Pro-
to jsme se na ně zaměřili.

Jak se mykotoxiny dostaly do tab-
let a kapslí?
Je to otázka práce s rostlinnými su-

rovinami. Rozvoj plísní totiž nastá-
vá jen tehdy, kdyžmají příznivé pod-
mínky, tedy vlhkost a samozřejmě
vhodný substrát. Když se z naplesni-
vělých rostlin extrahují účinné lát-
ky, v tomto případě silymarin, tak se
spolu s nimi zároveň izolují i škodli-
viny. A někdy je nestačí odstranit
ani další technologické kroky.

Prověřovali jste 50 druhů myko-
toxinů. Které jste tam našli?
Především takzvané fusariové, ze-
jména hodně toxické T-2 a HT-2,
které se nacházejí v obilí, a takzvané
enniatiny, o které se teď hodně zají-
má Evropský úřad pro bezpečnost
potravin EFSA. Druhou skupinou
byly alternariové mykotoxiny, které
se nedávno třeba objevily v kečup-
ech a protlacích.

Nutno říct, že jen některé z nich
jsou regulované, to znamená, že
jsou pro ně evropskou legislativou
stanoveny hygienické limity v urči-
tých surovinách a potravinách. Jiné
jsou těsně před stanovením legisla-
tivního limitu, protože dlouhodobá
konzumace může představovat
zdravotní rizika.

Co je to denní přijatelná dávka?
Jedna věc je koncentrace látky v pří-
pravku, ale z hlediska rizika pro
zdraví je důležitý příjem, jinak řeče-
no, kolik té látky do sebe dostanete.
Proto Vědecký výbor pro potraviny
EFSA stanovuje takzvaný tolerova-
telný denní příjem, který říká, kolik
může člověk celoživotně přijímat
bez rizika, že si výrazně poškodí
zdraví. A právě tu jsme z naměře-
ných hodnot počítali, vycházeli
jsme přitom zmaximální denní dáv-
ky doporučované výrobcem. Pro
srovnání jsme tuto hodnotu přepo-
čítali na člověka vážícího 70 kilogra-
mů.

Pokud bude přípravek používat
žena, kterámá 50 kilo, tak tu bezpeč-
nou dávku vyčerpá mnohem dříve.
Když vám denní dávkou potravino-
vého doplňku odebere 39 nebo až
52 procent vašeho denního limitu,
tak to už jde o skutečně vysokou ex-
pozici. Protože mykotoxiny můžete
přijímat i z jiných potravin.

Z jakých?
Především z obilovin – z pečiva, těs-
tovin, ovesných vloček, müsli, z pi-
va… Když člověk sní polovinu tole-
rovatelné dávky z jedné tablety po-
travinového doplňku, tak užmu zbý-
vá na příjem z celé stravy jen polovi-
na. Tím si vlastně zbytečně ztenčuje
ten bezpečnostní polštář. Proto si
myslím, že to, co jsme zjistili, je hod-
ně závažné. (hve)

obsahují škodlivé mykotoxiny, některé i pesticidy

Tak vysoké obsahy
mykotoxinů
v potravinových
doplňcích považuji za
velmi závažné
zjištění.

Správné skladování Plísně, které produkují nebezpečné
mykotoxiny, vznikají, pokud se například k zavařeným
potravinám dostane vzduch. Foto: Profimedia.cz

Plesnivé jídlo
nepatří ani
domácím zvířatům

»

S účinnou látkou
se z rostlin izolují
i škodliviny

Výsledky testu
 

Potravinové doplňky se silymarinem obsahují škodlivé mykotoxiny, některé i pesticidy

Vyšlo 24. 2. 2012 v příloze Zdraví, MF DNES. 


