
1Uvod

Detoksifikacija oz. razstrupljanje telesa je privlačna obljuba,
ki pritegne mnoge ljudi. S to obljubo se oglašujejo mnogi
izdelki, predvsem prehranska dopolnila, ki vsebujejo zdra-
vilne rastline. Razstrupljanje telesa se v zadnjem času naj-
večkrat oglašuje kot razstrupljanje jeter. Včasih je bila pri-
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POVZETEK
Detoksifikacija jeter je za ljudi zelo vabljiva obljuba, s
katero se oglašujejo mnogi izdelki, predvsem prehran-
ska dopolnila z zdravilnimi rastlinami. Prehranska do-
polnila so izdelki, pri katerih v Evropski uniji še vedno
velja prehodno obdobje, zato se smejo uporabljati ne-
katere zdravstvene trditve, ki niso znanstveno ustrezno
dokazane. Raziskovanje detoksifikacijskih učinkov ni
enostavno, saj je učinek slabo definiran. Prav tako ni
jasno definirana ciljna skupina ljudi za te izdelke. Ev-
ropska agencija za varnost hrane je od držav članic
prejela predloge za 26 sestavin (predvsem zdravilnih
rastlin) za odobritev zdravstvene trditve v zvezi z de-
toksifikacijo jeter, vendar še nobene ni odobrila. še naj-
več raziskav je opravljenih s pegastim badljem, ki pa
po presoji Evropske agencije za zdravila (EMA) niso
povsem ustrezne. V monografiji o pegastem badlju, ki
jo bo EMA v kratkem objavila, tako najverjetneje ne bo
nobene indikacije v zvezi z zaščito jeter oz. detoksifi-
kacijo.

KLJUČNE BESEDE: 
Detoksifikacija, jeter, prehranska dopolnila, zdravila
rastlinskega izvora, pegasti badelj

ABSTRACT
Detoxification of liver is very tempting promise used to
advertise many products, particularly food supplements
containing medicinal plants. Legislation on health claims
in European Union is still in transitional period and ena-
bles the use of some health claims that are not scien-
tifically well established. Exploring the effects of deto-
xification is not easy, because the effect is not
well-defined. It is also unclear who the target population
is. The European Food Safety Authority received from
the Member States proposals for 26 ingredients (espe-
cially medicinal plants) for the approval of health claims
in relation to the detoxification of the liver, but none
was yet approved. Most research was conducted with
milk thistle, but according to the assessment by the
European Medicines Agency (EMA) it is not sufficient.
The monograph on milk thistle that will be published
shortly, will probably not include any indications con-
cerning the protection of the liver or detoxification.
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detoxification of liver, food supplements, herbal
medicinal products, milk thistle
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ljubljena indikacija tudi »čiščenje krvi« (1) in ta tradicija se
ohranja v manjši meri še do danes (2). Na Sliki 1 vidimo,
da je bila to močno oglaševana indikacija že pred 150 leti.
Prehranska dopolnila so izdelki, pri katerih trenutno v Ev-
ropski uniji še vedno velja prehodno obdobje, tako da se
smejo uporabljati nekatere zdravstvene trditve, ki niso znan-
stveno ustrezno dokazane. Raziskovanje detoksifikacijskih
učinkov ni enostavno, saj je slabo definirano, oziroma se
da ta učinek razumeti na različne načine, z različnimi klini-
čnimi izidi. Prav tako ni jasno definirana ciljna skupina ljudi
za te izdelke, torej ali so izdelki namenjeni zastrupljencem
ali splošni populaciji. 
Tudi pri uporabi indikacije o razstrupljanju jeter pri zdravilih
situacija ni enostavna, saj je težko izvesti s placebom kon-
trolirane in randomizirane klinične raziskave na homogeni
skupini bolnikov.
V nadaljevanju prispevka bomo predstavili, kakšno je stanje
presoje tovrstnih zdravstvenih trditev pri Evropski agenciji
za varnost hrane (EFSA), presoje strokovne utemeljenosti
tovrstnih indikacij pri Evropski agenciji za zdravila (EMA),
ter kakšne so raziskave o tovrstnih učinkih.

2Presoje evroPske
agencija za varnost
Hrane

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je od držav
članic prejela predloge za 26 sestavin (zdravilne rastline,
propolis in N-acetil-cistein) za odobritev zdravstvenih trdi-
tev v zvezi z detoksifikacijo jeter (glej Tabelo 1) (3). V tabeli
niso zajete trditve, ki se tičejo jeter, vendar ne njihove de-
toksifikacije (npr. podpira delovanje jeter), niti trditve, ki se
tičejo detoksifikacije vendar niso v povezavi z jetri (npr.
diuretiki). Nobene od teh vlog EFSA še ni odobrila, nekaj
jih je zavrnila, največ pa jih je še v presoji oziroma na ča-
kanju presoje. V mnogih primerih ni jasno, kateri del rastline
je v presoji (npr. list ali socvetje artičoke, seme ali brazde
koruze,…). V prehodnem obdobju, do končanja presoje
je pod določenimi pogoji še vedno možna uporaba teh
trditev na živilih in prehranskih dopolnilih, kljub temu, da
njihova strokovna in znanstvena utemeljenost še ni bila
preverjena. 
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Slika 1: Omembe izdelkov za čiščenje krvi v časopisnih oglasih iz prejšnjega stoletja. Levo: Slovenski narod (02.11.1872, letnik 5, številka
127); desno: Slovenski narod (19.01.1873, letnik 6, številka 15).
Figure 1: Products for cleaning the blood mentioned in newspaper ads from the last century. Left: Slovenski narod (11/02/1872, Volume 5,
Number 127); right: Slovenski narod (01/19/1873, Volume 6, Number 15).
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Preglednica 1: Seznam rastlin, ki za katere so države članice EU predlagale zdravstvene trditve v skladu s členom 13/2 Direktive o trditvah na
živilih v zvezi z detoksifikacijo jeter in so (bile) v presoji pri Evropski agenciji za varnost prehrane.
Table 1: The list of plants, which are (were) evaluated for health claims connected to the detexification of liver, based on the EU member
states suggestions in line with the Article 13/2 of the Directive on claims on food. 

Rastlina Predlagana trditev št. vloge: Izid presoje

Artičoka (Cynara scolymus) Podpira detoksifikacijo, ohranja zdrava jetra 4303 V pričakovanju odločitve

Koruza (Zea mays)
Dobro deluje na prebavo in stimulira telesne
razstrupljevalne proces

2504
Zavrnjeno zaradi premalo
specifične trditve.

Klorela (Chlorella
pyrenoidosa)

Pomaga izločati težke kovine iz telesa. Dobro
deluje na žolčnik, jetra in letvice (organe katerih
funkcija je razstrupljevanje telesa). Stimulira
razstrupljevanje telesa. 

2415 V pričakovanju odločitve

Zelen plod kave (Coffea
arabica)

Podpira detoksifikacijsko delovanje. Podpira
delovanje ledvic in jeter. Lahko pomaga pri
procesu razstrupljanja. Pospešuje izločanje urina.

1232

Zavrnjeno zaradi
pomanjkanja dokazov o
koristi povečane diureze
za detoksifikacijo.

Kalčki rži (Secale cereale) Pomaga ščititi jetrne celice 4479 V pričakovanju odločitve

List rožmarina (Rosmarinus
officinalis)

Zmanjšuje toksičnost nekaterih snovi na jetrne
celice

4475 V pričakovanju odločitve

Popki navadnega gabra
(Carpinus betulus)

Pomaga obnavljati jetrno tkivo 4374 V pričakovanju odločitve

Lubje varune (Crataeva
nurvala)

Prispeva k razstrupljevalnemu potencialu jeter

4393 V pričakovanju odločitve

Vejicata bergenija (Bergenia
ciliata)

4364 V pričakovanju odločitve

Plazeči skrečnik (Ajuga
reptans)

4348 V pričakovanju odločitve

Listi konjske grive
(Eupatorium cannabinum)

ščiti jetrne celice pred strupenimi snovmi

4318 V pričakovanju odločitve

Sterilni zeleni poganjki
njivske preslice (Equisetum
arvense)

4316 V pričakovanju odločitve

Steblo rastline guduči
(Tinospora cordifolia)

Pomaga ohranjati obnovitveno sposobnost jeter.
ščiti jetrne celice pred strupenimi snovmi.

4173 V pričakovanju odločitve

Plod pegastega badlja
(Sylibum marianum)

Prispeva k razstrupljevalnemu potencialu jeter.
Pomaga ščititi jetra, kar poveča telesno
prečiščevanje. 

4141,
3821

V pričakovanju odločitve

Navadna tamariša (Tamarix
gallica) Deluje hepatoprotektivno, pomaga vzdrževati

zdravo delovanje jeter, podpira prebavo in
čiščenje telesa.

3604 V pričakovanju odločitve

Kitajska rabarbara (Rheum
officinale)

3546 V pričakovanju odločitve
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3Presoje evroPske
agencija za zdravila

Evropska agencija za zdravila (EMA) oziroma njen Odbor
za zdravila rastlinskega izvora (Herbal medicinal product
committee – HMPC), pripravlja v skladu s svojimi pooblastili
iz Evropske direktive o zdravilih (2001/83/EC, člen 16h(3))
monografije, v katerih za posamezno zdravilno rastlino oz.
drogo ugotovi, ali so podatki iz znanstvenih raziskav in tra-
dicionalne rabe ustrezni za pridobitev dovoljenja za promet
z zdravilom z dobro uveljavljeno medicinsko uporabo (Well
established use – WEU) ali kot tradicionalno zdravilo rast-
linskega izvora (Traditional use – TU). 
Odbor je do sedaj pripravil že približno 200 monografij
vendar pa pri nobeni od teh ni nobene indikacije v zvezi z
poškodbami jeter zaradi strupov ali v zvezi z razstrupljanjem
jeter. Julija 2015 je Odbor objavil osnutek monografije za
plod pegastega badlja (4), v katerem je navedena indikacija
»za podporno zdravljenje jetrnih bolezni pri alkoholikih«.
Pri sprejemanju končne verzije monografije, je Odbor še

bolj kritično pregledal razpoložljive raziskave, in se odločil,
da za pegasti badelj ne odobri nobene WEU indikacije. 

4znanstvene raziskave

Pegasti badelj
Izmed rastlin, ki se uporabljajo za razstrupljanje jeter, so
največ raziskav opravili s pegastim badljem. Pegasti badelj
(Silybum marianum, sinonim Carduus marianus) je rastlina
iz družine nebinovk (Asteraceae). Nekoč so jo v Evropi
množično gojili kot vsestransko uporabno zelenjavo. Liste,
s katerih so odstranili bodice, so uživali v obliki solate ali
prikuhe (podobno kot špinačo), socvetja so uživali na po-
doben način kot artičoko (ki prav tako spada v družino
nebinovke), iz praženih semen pa so pripravljali kavi po-
doben napitek (5). Pegasti badelj uporabljamo tudi v zdra-
vilne namene že več kot 2000 let. Za zaščito jeter so ga
uporabljali že stari Grki, rimski pisec iz prvega stoletja

Rastlina Predlagana trditev št. vloge: Izid presoje

Ameriška kozja češnja
(Rhamnus purshiana)

Deluje hepatoprotektivno, pomaga vzdrževati
zdravo delovanje jeter, podpira prebavo in
čiščenje telesa.

3538 V pričakovanju odločitve

Propolis 3527 V pričakovanju odločitve

Ozkolistni trpotec (Plantago
lanceolata)

3513 V pričakovanju odločitve

Pikroriza (Picrorhiza kurroa) 3496 V pričakovanju odločitve

Majaron (Origanum
majorana)

3473 V pričakovanju odločitve

Jiaogulan (Gynostemma
pentaphyillum)

3379 V pričakovanju odločitve

Arnika (Arnica montana) 3238 V pričakovanju odločitve

Zdravilni gozdni koren
(Angelica archangelica)

3226 V pričakovanju odločitve

Justicija (Andrographis
paniculata)

3222 V pričakovanju odločitve

N-acetil-L-cystein
Povečevanje koncentracij glutationa s cisteinom
podpira razstrupljevalno funkcijo jeter

1745

Zavrnjeno zaradi
pomanjkanja dokazov o
povezavi hranila z
učinkom
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našega štetja Plini starejši pa omenja, da je njegov sok
odličen za »odvajanje žolča«.
Čeprav se podobne snovi nahajajo po celotni rastlini, se
za zdravljenje uporabljajo le plodovi pegastega badlja
(Cardui mariae fructus). Plodovi so podolgovati in rahlo
sploščeni, dolgi 6-7 mm, široki 3 mm in debeli 1,5 mm.
Od daleč spominjajo na plodove kumine, vendar nimajo
nobenega posebnega vonja. Oblika plodov lahko koga
zavede, da misli, da so to semena. V resnici se po eno
seme nahaja v notranjosti vsakega plodu. Seme le težko
opazimo, ker je zraslo z oplodjem. Plodovi pegastega
badlja vsebujejo zmes treh podobnih flavonolignanov (si-
libin (= silibinin), silikristin in silidianin), ki jih s skupnim
imenom imenujemo silimarin in so najbolj zaslužni za
učinke pegastega badlja. V zrelih plodovih jih je 4 % do 6
%. Poleg njih je v badljevih plodovih še nekaj drugih fla-
vonolignanov (dehidrosilibin, 3–dezoksisilikristin, deoksi-
silidianin (silimonin), siliandrin, silibinome, silihermin in neo-
silihermin), flavonoidi (apigenin) ter kar 16 % do 18 %
maščobnega olja.
Silimarin je slabo topen v vodi, zato uporaba vodnih iz-
vlečkov, kot je na primer čaj, ni primerna. Bolj učinkovita
je uporaba standardiziranih suhih izvlečkov badlja prid-
obljenih z etilacetatom ali etanolom koncentracije nad 60
%. Najučinkovitejša je intravenska uporaba, pri čemer se
zaradi slabe topnosti uporablja predzdravilo silibinin-C-
2',3-dihidrogen sukcinat, dinatrijeva sol.
Mehanizem, po katerem pripravki z badljem učinkujejo,
še ni povsem razjasnjen, domnevajo pa, da so vpleteni
vsaj trije mehanizmi. Po prvem mehanizmu naj bi sesta-
vine pegastega badlja stimulirale sintezo DNA, RNA in
proteinov, ter tako posredno stimulirale tudi obnavljanje
jetrnih celic (6). Po drugem mehanizmu naj bi silimarin
vplival na lastnosti membrane jetrnih celic na tak način,
da skoznje ne bi mogli prehajati strupi. Po tretjem me-
hanizmu, naj bi silimarin lovil reaktivne radikale v jetrnih
celicah in jetra tako ščitil pred nekontroliranimi oksidacij-
skimi procesi. Zaradi tega antioksidativnega delovanja
naj bi se v jetrih tudi povečala koncentracija naravne za-
ščitne snovi – glutationa. Glutation celice uporabljajo pri
odstranjevanju radikalov, reagira pa tudi z drugimi elek-
trofilnimi zvrstmi, ki se znajdejo v jetrih in jih na ta način
inaktivira.
Čeprav še ne vemo, na kakšen način deluje, pa je bila
učinkovitost pegastega badlja raziskana v več kliničnih
raziskavah. Če se omejimo samo na dvojno slepe in s
placebom kontrolirane študije, je teh več kot 20. Razi-
skovali so vpliv pegastega badlja na različne poškodbe
jeter: zaradi alkoholizma, zaradi neželenih učinkov zdravil,

zaradi zastrupitve z zeleno mušnico, zaradi virusne
okužbe. Temeljit pregled raziskav je podan v nedavnem
izvedenskem mnenju, ki je brezplačno dostopen na strani
Evropske agencije za zdravila (7).
Zanimiva je uporaba pripravkov pegastega badlja pri za-
strupitvah z zeleno mušnico (Amanita phalloides), vendar
je raziskovanje tega učinka težavno. Težko namreč načr-
tujemo raziskavo, saj zastrupitve niso niti redne, niti zelo
pogoste, pa tudi neetično bi bilo zaradi kontrole nekaterim
zastrupljencem odreči najboljše možno zdravljenje. S tega
področja imamo zato bolj ali manj samo poročila o pri-
merih in retrospektivne študije.
Po poročanju zdravnikov iz Neaplja (8) se je štiričlanski
družini, ki so jo pripeljali k njim na zdravljenje zaradi za-
strupitve z zeleno mušnico, stanje kljub standardni terapiji
poslabševalo. Tretji dan po zastrupitvi so jim začeli dajati
injekcije silimarina. Takrat se jim je zdravstveno stanje
takoj začelo izboljševati. Vsi štirje so preživeli in so 13
dan lahko zapustili bolnico. 
Zdravniki iz Dunajske klinike (9) poročajo, da so imeli v
dveh letih po uvedbi terapije s pegastim badljem za za-
strupljence z zeleno mušnico 18 primerov zastrupitve.
Razen enega, ki je zaradi samomora zaužil izredno velike
količine gobe, so vsi preživeli. Po izkušnjah iz preteklosti,
zdravniki ugotavljajo, da je pegasti badelj bistveno izboljšal
možnost preživetja zastrupljencev. Terapija je bila naju-
spešnejša, kadar so z njo začeli prej kot v 48 urah od za-
strupitve, kar pa ni zmeraj lahko, saj se prvi znaki zastru-
pitve včasih pojavijo šele po več kot 12 urah. Kljub večjim
zapletom so preživeli tudi tisti, ki so s terapijo začeli šele
po 72 urah. 
švicarski zdravniki (10) so proučili kartoteke o 205 pri-
merih zastrupitve v desetletnem obdobju. Umrlo je 22 %
zastrupljencev, med otroci do 10 leta starosti pa je bila
smrtnost kar 51 %. Delež umrlih ni bil odvisen od spola
in od časa prihoda v bolnico. V povprečju so bili zastru-
pljenci deležni 8 različnih terapij, nekega pacienta pa so
zdravili kar na 20 načinov. Skupno so v desetih letih upo-
rabljali 30 različnih načinov zdravljenja, izmed katerih je
bilo 8 načinov splošne podpore življenjskih funkcij (trans-
fuzija krvi, itd), 7 načinov odstranjevanja strupa iz telesa
(spiranje želodca, dializa, itd.) in 14 načinov zdravljenja z
zdravili. S statistično analizo vseh teh podatkov so ugo-
tovili, da so uspešne le tri terapije: penicilin, kisik pod zvi-
šanim tlakom in silimarin. 
Druge raziskave potrjujejo, da silimarin ščiti jetra tudi pred
zastrupitvami z organskimi topili (npr. tetraklormetan, to-
luen, ksilen). V tovarni, kjer so bili delavci izpostavljeni
hlapom toluena in ksilena, so zdravstveno pregledali vseh
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200 delavcev (11). Pri 49 so ugotovili okvare jeter (povišan
AST in ALT). Od teh je 30 en mesec jemalo pripravek z
badljem, ostali pa niso prejemali ničesar (kontrola). Po
enem mesecu se pri kontrolni skupini stanje ni spremenilo,
pri delavcih, ki so uporabljali badelj, pa so opazili signifi-
kantno izboljšanje jetrnih testov, čeprav še ne na povsem
normalne vrednosti. 
Več raziskav je ugotovilo uporabnost pripravkov iz pega-
stega badlja tudi pri cirozi jeter (alkoholni in nealkoholni).
Največja je bila opravljena na 874 bolnikih s fibrozo pri
kronični jetrni bolezni, vendar študija ni bila dvojno slepa
in kontrolirana (12). Bolniki so 3 mesece prejemali 420
mg silimarina dnevno in pri trem je prišlo do signifikant-
nega izboljšanja simptomov (pomanjkanje apetita, navzea)
in tudi biokemijskih parametrov. Največja s placebom
kontrolirana, dvojno slepa randomizirana raziskava pa je
bila opravljena na 170 bolnikih, ki so 2 leti prejemali 420
mg silimarina dnevno oziroma placebo (13). Pri podskupini
alkoholne ciroze je silimarin signifikantno izboljšal tako
preživetje kot jetrne teste v primerjavi s placebom. Pri
podskupini ne-alkololne ciroze pa razlika ni bila signifi-
kantna.
Pri virusnem hepatitisu je dal pegasti badelj v različnih
kliničnih raziskavah različne rezultate. Pri mnogih učinka
niso ugotovili. Pri nekaterih pa so ugotovili izboljšanje je-
trnih testov in markerjev fibroze (14, 15), vendar pa v no-
benem primeru niso ugotovili izboljšanja parametrov vi-
rusne okužbe (virusna RNA v serumu).
Pripravki iz pegastega badlja so v nekaj študijah pokazali
zmanjšanje škode, ki jo na jetrih povzroči dolgotrajna
uporaba nekaterih predvsem psihotropnih zdravil (npr. fe-
notiazinskega tipa kot je kloropromazin) (16, 17).

artičoka
Artičoka (Cynara scolymus) je sredozemska trajnica, pri
kateri cvetne koške uporabljamo kot zelenjavo. V farmaciji
uporabljamo liste (Cynarae folium), ki vsebujejo fenolne ki-
sline (cinarin, klorogenska, kavna in 1,5-dikavna kislina),
flavonoide (luteolin-7-glukozid (cinarozid), 7-rutinozid) ter
grenke seskviterpenske laktone (cinaropikrin in groshemin).
Vodne in etanolne izvlečke uporabljamo kot holeretike, ho-
lekinetike, pri dispepsiji, hiperlipidemiji, v zadnjem času pa
tudi za razstrupljanje jeter, kar je predmet tega prispevka.
Kliničnih študij, ki bi ta učinek potrjevale, še ni. Hepatopro-
tektivni učinek pa so ugotovili v nekaj farmakoloških razi-
skavah. Vodni izvleček (4,5 : 1), narejen iz listov artičoke in
liofiliziran, so dodali primarni kulturi podganjih hepatocitov,
ki so jih izpostavili delovanju t-butilhidroperoksida (t-BHP).
Če so dodali izvleček listov artičoke pred t-BHP oziroma

vzporedno s t-BHP, so preprečili lipidno peroksidacijo. Uči-
nek je bil merljiv tudi v zelo nizkih odmerkih, celo do 0,001
mg/mL. Enak posušen vodni izvleček (4,5 : 1) so preizkušali
tudi z uporabo pretočne citometrije človeških polimorfo-
nuklearnih levkocitov in ugotovili zaščitni učinek proti na-
stanku radikalov, povzročenih s forbol-12-miristat-13-ace-
tatom. Preprečitev nastankov reaktivnih radikalov so dosegli
že s koncentracijo 0,23 μg/mL izvlečka. Cinarin je učinko-
vito zaščitil izolirane podganje hepatocite tudi pred po-
škodbami s CCl4 (18, 19), kakor tudi hepatocite pri pod-
ganah in vivo (18)

izolirani rastlinski metaboliti
Obetavne farmakološke raziskave hepatoprotektivnega
učinka so naredili tudi z naslednjimi izoliranimi rastlinskimi
metaboliti: flavonoidi (luteolin, baikalein, genistein, narin-
genin, kvercetin, rutin, epigalokatehingalat), terpeni (an-
drografolid, ginsenozid, glicirizin, betulinka kislina), fenolne
kisline (klorgenska, salvianolna), stilbeni (resveratrol), alka-
loidi (berberin) ter na antrakinonih in kurkuminoidih (20,
21). Vendar pa z nobeno od teh snovi niso naredili ustrezne
klinične raziskave.

5skleP

Detoksifikacija jeter je priljubljena indikacija. Evropska agen-
cija varnost hrane (EFSA) ni odobrila nobene tovrstne zdrav-
stvene trditve za živila, več tovrstnih trditev pa je še v
presoji in se v prehodnem obdobju lahko uporabljajo pod
določenimi pogoji, kljub temu da niso znanstveno podprte.
še največ raziskav so opravili s pegastim badljem, vendar
pa te raziskave po presoji Evropske agencije za zdravila
(EMA) niso povsem ustrezne. V monografiji o pegastem
badlju, ki jo bo EMA bo v kratkem objavila, tako najverjet-
neje ne bo nobene indikacije v zvezi z zaščito jeter oz. de-
toksifikacijo.

ALI STE VEDELI?
• Da so jetra organ, ki v telesu opravlja najbolj razno-

vrstne naloge, poleg razgrajevanja strupeni snovi še
iz krvi prevzemajo in v kri izločajo glukozo in maš-
čobe; shranjujejo glikogen, sintetizirajo krvne proteine
(npr. faktorje strjevanja krvi), tvorijo žolč,…
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