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1. ABSTRAKT
Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť prehľad farbív povolených k používaniu
v liečivých prípravkoch, podmienok ich používania a podrobne charakterizovať vybrané
farbivá. Práca je zameraná na analýzu vplyvu týchto farbív na zdravie. Bližšie je
popísaná spojitosť medzi nimi a poruchami správania u detí a alergickými reakciami.
Súčasťou tejto práce je taktiež poukázať na farbivá s najmenším negatívnym impaktom
na zdravie, ako aj upozornenie na farbivá s najväčším výskytom nežiaducich účinkov.
V práci možno nájsť aj kapitolu vymedzujúcu legislatívu týkajúcu sa farbív v liečivách.
Je zjavné, že prírodné farbivá predstavujú menšie riziko nežiaducich účinkov než
farbivá syntetické. Medzi syntetické farbivá s najväčším výskytom nežiaducich účinkov
patrí

bohato

zastúpená

skupina

azofarbív,

ktorá

u detí

vyvoláva

ADHD

a u precitlivených pacientov, spolu s prírodným farbivom karmín, aj alergiu.
Kľúčové slová: farbivá, prírodné farbivá, syntetické farbivá, alergická reakcia, porucha
správania, ADHD
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2. ABSTRACT
The aim of this diploma thesis was to create an overview of colorants authorized for
use in pharmaceutical products, conditions of their use and to characterize selected
colorants in detail. The thesis is focused on the analysis on the health impact of the
colorants. Their connection with child behaviour disorders and allergic reactions is
described minutely.
Part of the thesis is devoted to pointing out which colorants show the least negative
impact on health as well as colorants with the highest incidence of side effects. A
chapter describing the legislation on colorants in pharmaceuticals is also included.
It is obvious, that natural colorants present a lower risk of side effects than synthetic
colorants. Synthetic colorants with the highest incidence of side effects include the
richly represented group of azo colorants, which causes ADHD in children and in
hypersensitive patients, along with the natural colorant carmine, also allergy.
Key words: colorants, natural colorants, synthetic colorants, allergic reaction,
behaviour disorder, ADHD
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3. ÚVOD
Farbivá sú aditíva, ktoré majú v dnešnej dobe veľmi široké uplatnenie v rôznych
priemyselných odvetviach, napr. potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom
a pod. Používajú sa pre zlepšenie alebo prinavrátenie farby produktom, ktoré ich
v procese stratili alebo ich farba nebola dostatočne lákavá. Vo farmaceutickom
priemysle sa využívajú hlavne z dôvodov identifikácie, podmienenia rozličných pocitov
či ako pomoc proti ich falšovaniu.
Kedysi sa na farbenie využívali najmä prírodné farbivá, no za posledných pár desaťročí
prešli do popredia syntetické farbivá, ktoré majú nulovú nutričnú hodnotu a sú spájané
s množstvom nepriaznivých vplyvov na zdravie človeka. Sú preferované najmä vďaka
ich lepším farbiacim schopnostiam, lepšej odolnosti a menšej finančnej či technickej
náročnosti. Všetky farbivá sú označené písmenom E, vyvolávajúcom v populácii
v posledných rokoch vysokú ostražitosť.
Cieľom tejto práce je vypracovať prehľad farbív, ktoré sú povolené pre použitie vo
farmaceutikách z hľadiska ich vplyvu na zdravie, a poukázať na fakt, že nie všetky
povolené farbivá sú zdraviu škodlivé. Väčšina prírodných farbív má pozitívny vplyv na
zdravie a vo vyšších dávkach sú využívané aj vďaka ich farmakologickým vlastnostiam.
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4. TEORETICKÁ ČÁST
4.1 FARBIVÁ V LIEČIVÝCH PRÍPRAVKOCH
4.1.1 Charakteristika farbív
Farebné aditívum je podľa regulácie akékoľvek farbivo, pigment alebo iná látka
schopná dodávať farbu potravine, kozmetike alebo liečivu. Farbené aditíva sú
dôležitými zložkami mnohých produktov, vďaka čomu sú atraktívne, príťažlivé, chutné
a informatívne. Sú využívané k udaniu, úprave alebo obnove farby liečivému prípravku,
u ktorého po technologickom procese viedlo k jej oslabeniu alebo poškodeniu. Farba
prípravku vyvoláva u spotrebiteľa prvý dojem a umožňuje jeho prvotnú identifikáciu na
pohľad. Príslušné látky majú označenie E100–E182. Základné delenie farbív je na
prírodné, prírodne identické a syntetické. Prírodné farbivá sú získavané z prírodných
materiálov (rastlinných, živočíšnych a nerastných zdrojov). Syntetické a prírodné
identické farbivá sú pripravované chemickou cestou, kde prírodne identické sú po
chemickej stránke štruktúrne identické s prírodnými (FDA, 2017), (Babička, 2012).
Pri výbere farbiva treba dbať na jeho zdravotnú bezchybnosť v použitej koncentrácii a
pri stanovených výrobných podmienkach, stabilitu, ľahkú aplikovateľnosť do prípravku,
nulovú interakciu s liečivými látkami (LL), pomocnými látkami (PL) či obalmi, vysokú
farbiacu účinnosť, nízku cenu a legislatívu príslušnej krajiny (Babička, 2012).

4.1.2 História farbív
Prvé farbivá boli pravdepodobne objavené okolo roku 1500 p.n.l. Farbivá používané
v potravinách, liekoch a kozmetike boli až do polovice 19. storočia získavané
z prírodných zdrojov. Začiatok priemyslu syntetických farieb je datovaný k náhodnému
objavu farby mauve pri nevydarenom pokuse, na ktorom pracoval sir William Henry
Perkin. V snahe syntetizovať chinín sa mu toto fialové farbivo podarilo objaviť
oxidáciou anilínu.

Tento objav

viedol k vyvinutia

rady

syntetických farbív

preferovaných pri úprave potravín, liekov a kozmetických prípravkov vďaka ich
nadradeným vlastnostiam oproti prírodným farbivám, lepšej stabilite a širokej škále
odtieňov (FDA, 2017).
Od roku 1900 bola väčšina synteticky vyrábaných farbív odvodená od anilínu a ropných
produktov, ktoré sú v čistej forme toxické. Mnohé z týchto farieb sú ešte stále
vyrábané, no s prímesou ovládacích prvkov, zabezpečujúcich ich bezpečnosť. Prírodné
9

farbivá boli postupne vytlačené z výroby, keďže výroba syntetických farbív bola
lacnejšia a jednoduchšia. Syntetické farbivá mali vylepšené farbiace schopnosti,
postačovali ich malé množstvá, boli ľahko aplikovateľné a nedodávali výrobkom
nepriaznivé chute (Swarbrick, 2006).

4.1.3 Využitie v liečivých prípravkoch
Liečivé prípravky sú farbené hlavne z dôvodov:


Identifikácia – farbenie LP spolu s ich tvarom a veľkosťou napomáha
jednoduchšej identifikácii, ktorá je dôležitá najmä u starších pacientov,
ktorí môžu mať problém s identifikáciou napríklad podľa obalu LP.
Zlepšenie identifikácie taktiež napomáha zníženiu pravdepodobnosti
chyby pri terapii (Swarbrick, 2006).



Psychologický efekt – Rozličné farby môžu u pacientov vyvolávať rozličné
pocity a môžu tým priaznivo ovplyvniť priebeh terapie. Napríklad červená
farba pôsobí vzrušujúco, teplo, aktívne a nebezpečne, a preto sa používa
ako farbivo na úpravu antidepresív a stimulantov. Modrá farba vyvoláva
pocit upokojujúci, chladivý a uvoľnujúci, preto je využívaná najmä
u sedatív (Craen, 1996).



Falšovanie – V poslednej dobe sa často stretávame s problémom
falšovania LP. Farbením LP sa pravdepodobnosť ich falšovania znižuje
(Rodomonte, 2010).
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4.2 POVOLENÉ FARBIVÁ
Farbivá povolené pri výrobe potravín sú zároveň farbivami povolenými na výrobu
liečiv. Tento zoznam je možné nájsť vo Vyhláške č. 4/2008 Sb. stanovujúcej druhy
a podmienky používania prídavných látok a extrakčných rozpúšťadiel pri výrobe
potravín. V tabuľke sú zaznamenané aj identifikačné čísla farbív tzv. Colour index (C.I.)
zaručujúci identitu farbiva pri používaní názvu v cudzích jazykoch.
Tabuľka 1 Farbivá povolené na výrobu potravín a liečiv (Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008)
Číslo E

Farbivo

Číslo C.I.

E 100

Kurkumín

75 300

(i) Riboflavin
E 101
(ii) Riboflavin-5'-fosforečnan
E 102

Tartrazín

19 140

E 104

Chinolínová žltá

47 005

E 110

Žltá SY (synonyma Gelborange S, Sunset Yellow FCF)

15 985

E 120

Košenila, kys. karmínová, karmíny

75 470

E 122

Azorubín (synonymum Carmoisin)

14 720

E 123

Amarant (synonymum Viktoriarubín O)

16 185

E 124

Ponceau 4R (synonymum Košenilová červeň A)

16 255

E 127

Erythrozín

45 430

E 129

Červeň Allura AC

16 035

E 131

Patentná modrá V

42 051

E 132

Indigotin (synonymum Indigocarmine)

73 015

E 133

Brilantná modrá (synonymum Brilliant blue FCF)

42 090

Chlorofyly a chlorofylíny
E 140

(i) Chlorofyly

75 810

(ii) Chlorofyliny

75 815

Meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofylínov

75 815

E 141
(i) Cu komplexy chlorofylů
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Číslo E

Farbivo

Číslo C.I.

(ii) Cu komplexy chlorofylinů
E 142

Zelená S

E 150a

Karamel*

E 150b

Kaustický sulfitový karamel

E 150c

Amoniakový karamel

E 150d

Amoniak - sulfitový karamel

E 151

Čerň BN (synonymum Brilliant black BN)

E 153

Medicinálne uhlie (z rastlinnej suroviny)

E 154

Hnedá FK

E 155

Hnedá HT

44 090

28 440

20 285

Karotény
E 160a

(i) zmes karoténov

75 130

(ii) Beta-karotén

40 800

E 160b

Annatto, bixín, norbixín

75 120

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

E 160d

Lykopén

75 125

E 160e

Beta-apo-8'-karotenal

40 820

E 160f

Etylester kyseliny beta-apo-8'karotenové

40 825

E 161b

Luteín

E 161g

Kanthaxanthin

E 162

Betalaínová červeň, betanin (vrátane extraktov z červenej
repy)

E 163

Antokyaníny (získané fyzikálnymi postupmi z ovocia a
zeleniny)

E 170

Uhličitan vápenatý

77 220

E 171

Oxid titaničitý (synonymum Titánová beloba)

77 891

Oxidy a hydroxidy železa

77 491

E 172
77 492
12

Číslo E

Farbivo

Číslo C.I.
77 499

E 173

Hliník (v podobě pigmentu)

E 174

Striebro (v podobě pigmentu)

E 175

Zlato (v podobě pigmentu)

E 180

Litolrubin BK
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4.3 ROZDELENIE FARBÍV
Farmaceutické farbivá možno klasifikovať podľa viacerých aspektov. Medzi vysoko
užitočné patrí rozdeliť ich na vo vode rozpustné (farbivá) a nerozpustné (pigmenty).
Základným delením ostáva rozdelenie podľa pôvodu:
1. Prírodné farbivá – V prírode ich nájdeme v širokom zastúpení v zelenine, ovocí,
semenách či koreňoch a sú najčastejšie získavané extrakciou. Ich príjem
v prifarbených potravinách či v LP je oproti príjmu v bežnej diéte človeka
zanedbateľný. Prírodné farbivá sú ale vo všeobecnosti považované za menej
stabilné ako syntetické. Sú citlivé voči svetlu, teplu, zmenám hodnoty pH
a oxidácii. Medzi ich nevýhody patrí aj finančná náročnosť práce s týmito
farbivami a ich menej atraktívny vzhľad. Ich výhodou je však vysoká
prijateľnosť. Medzi prírodné farbivá patria E100, E120, E140, E141, E153,
E160a, E160b, E160c, E160d, E161b, E163, E171. Najčastejšie používané
prírodné farbivá sú E100, E101, E120, E150a, E160b a E163 (Downham, 2001).
Najväčšiu pozornosť z pohľadu nežiaducich účinkov má farbivo E120 (Košenila,
kys. karmínová, karmíny) (Yilmaz, 2014).
2. Syntetické farbivá – Syntetické farbivá boli kedysi vyrábané z látok získavaných
z uhoľného dechtu. Dnes sa už syntetické farbivá vyrábajú zo surových
materiálov, získaných z ropy (FDA, 2003).
Syntetické farbivá sú menej náročné na výrobu, sú lacnejšie a majú lepšie
farbiace vlastnosti. Pri ich používaní je postačujúce len malé množstvo
a nespôsobujú vznik nežiaducich chutí a vôní (Downham, 2001).
Syntetické farbivá povolené pre použitie v potravinách sú klasifikované do 4
skupín, a to: azo farbivá, xanténové, trifenylmetánové a indigoidné farbivá
(FDA, 2003). Najväčšiou a najdôležitejšiou skupinou, z pohľadu vplyvu na
zdravie, sú azofarbivá.


Azofarbivá sú najdôležitejšou skupinou syntetických farbív a majú široké
využitie vďaka ich výhodnej cene a sýtym farbám, najmä pomarančovej,
červenej a žltej.
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Azofarbivá sa vyznačujú charakteristickou −N = N − azo skupinou
a rozdeľujú sa podľa množstva azo skupín, kde najviac zastúpené sú
mono-azo farbivá. Azofarbivá sú rozpustné vo vode (Ghodsi, 2018).



Tieto farbivá samy o sebe nie sú toxické, no po prechode do vodného
prostredia sa menia na potencionálne karcinogénne amíny, ktoré majú
negatívny vplyv na ekosystém aj ľudské zdravie. Karcinogénny účinok
niektorých azofarbív môže byť spôsobený uvoľňovaním a aktiváciou
arylamínov po redukcii azoskupín alebo tvorbou voľných radikálov počas
redukcie azoskupín (Collier, 1993). Zvýšiť genotoxicitu alebo karcinogenitu
samotného azo farbiva možno zavedením aromatickej amínovej alebo
nitro skupiny, no naopak sulfonáciou aromatického kruhu môžeme
docieliť zníženie genotoxicity a kancerogenity (EFSA, 2013).



U azofarbív bolo dokázané, že prostredníctvom zvyšovania hladiny LTB4
(leukotrienu B4) prispievajú k rozvoju zápalu v tele (Latasha, 2018).



S azofarbivami sú spájané okrem iného poruchy správania s užším
sústredením na poruchu ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder),
a to hlavne u detí. Tieto štúdie budú popísané v samostatnej kapitole
tejto práce (Bateman, 2004).

Syntetické farbivá majú nulovú nutričnú hodnotu (Holmes, 1978) a môžu
spôsobovať rad nepriaznivých účinkov na zdravie človeka. Syntetické farbivá sú
organické

látky

schopné

interagovať s ľudským

telom, a preto bolo

uskutočnených mnoho štúdií zaoberajúcich sa ich vplyvom na zdravie a budú
spomenuté pri jednotlivých farbivách.
3. Syntetické farbivá identické s prírodnými látkami – Syntetické farbivá identické
s prírodnými boli vyvinuté tak, aby zodpovedali svojim náprotivkom v prírode.
Pripravujú sa však pomocou chemickej cesty. Najčastejšie sa takto pripravuje
betakarotén. Karotény so systémom konjugovaných väzieb sú náchylné
k oxidačnému ataku a následnej strate farby. Preto boli vyvinuté farebné
formulácie s antioxidačnými systémami (Downham, 2000).
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4.4 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH FARBÍV
4.4.1 Kurkumín, E100
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

(1E,6E)-1,7-bis (4-hydroxy- 3methoxyphenyl)-1,6- heptadiene-3,5dione

C21H20O6

Obrázok 1 Štruktúra kurkumínu (Pubchem, 2004)
Kurkumín je prírodné farbivo, ktoré sa získava extrakciou podzemkov rastliny Kurkumy
dlhej, čeľaď ďumbierovité. Primárne a sekundárne podzemky sú vykopané a obarené
horúcou vodou. To spôsobí zmazovatenie škrobu a nadobudnutie rohovitej
konzistencie. Droga sa potom suší a farbivá vystupujú zo sekrečných buniek do
okolitého pletiva. Droga ma slabý zápach a korenistú, pálivú chuť. Pri prežúvaní
zafarbuje sliny na žlto (Tomko, 1999).
Štruktúra kurkumínu bola prvýkrát popísaná v roku 1815 (Vogel, 1818). Jeho štruktúra
ako diferuoylmetán bola potvrdená až v roku 1910 (Lampe, 1910), čo umožnilo ďalšie
štúdie molekuly s možnosťou jej syntézy (Lampe, 1913).
Čistý kurkumín rovnako ako produkty z kurkumínu, ktoré sú komerčne dostupné, tvoria
zmes troch prirodzene sa vyskytujúcich kurkuminoidov (kurkumín, demetoxy-kurkumín
a bis-demetoxy-kurkumín) (Huang, 1995). Chemicky čistý kurkumín možno syntetizovať
metódou podľa Pabona (Pabon, 2010).
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Kurkumín je mierne rozpustný v teplej a nerozpustný v studenej vode. Jeho
rozpustnosť je veľmi dobrá v etanole alebo octovej kyseline. Táto látka s chemickým
vzorcom C21H20O6 má molekulovú hmotnosť 368,385 g/mol (Pubchem, 2004).
Kurkumín má veľa pozitívnych farmakologických vlastností predovšetkým kvôli svojim
inhibičným účinkom na metabolické enzýmy. Medzi jeho hlavné bioaktívne účinky
patrí:


Antioxidačná aktivita – kurkumín podávaný potkanom môže priamo znížiť
produkciu reaktívnych foriem kyslíku (Joe, 1994).



Indukcia bunečnej apoptózy a inhibícia bunečnej proliferácie – kurkumín
inhibuje proliferáciu buniek a vyvoláva zastavenie vývoja v G2/M fáze
bunečného cyklu na rakovinových bunkách žalúdka a hrubého čreva.
Hlavnými kontrolnými prepínačmi cyklu sú cyklíny, ktoré kurkumín dokáže
inhibovať (D a E). Kurkumín sa taktiež podieľa na indukcii apoptózy
aktiváciou kaspázy-8 (Moragoda, 2001).



Protibunečná adhézia – adhézia buniek je počiatočným krokom pre
imunitné,

nádorové

metastázy

a mnoho

ďalších

fyziologických

a patologických procesov. Za adhéziu buniek sú zodpovedné integríny.
Niektoré typy integrínov môžu byť pôsobením kurkumínu inhibované
(Hong, 2008).


Anti-angiogenéza – vďaka svojej antioxidačnej aktivite je kurkumín
schopný regulovať angiogenézu spúšťajúci, hypoxiou indukovateľný,
faktor (HIF-1) (Bae, 2006). Na inhibícii angiogenézy sa podieľa aj
inhibíciou angiogénnych rastových faktorov (VEGF, FGF) (Shih, 2001).



Antimikrobiálne účinky – u kurkumínu bola preukázaná antibakteriálna
aktivita pri farbení textílii. V tejto štúdii sa pozorovala aj závislosť
antimikrobiálnej aktivity od koncentrácie (Han, 2005).



Protizápalové účinky – kurkumín ma schopnosť inhibície COX-2, ktorá
katalyzuje premenu kyseliny arachidonovej na prostaglandíny (mediátori
zápalu) (Hong, 2004). Využitie má vďaka tejto aktivite aj pri liečbe
crohnovej choroby (Holt, 2005).

Toto farbivo možno nájsť napríklad v prípravkoch: Cholagog gtt., Paralen hot drink 12
sáčkov, Cannaderm aknea.
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Hodnota ADI (acceptable daily intake) pre kurkumín bola naposledy prehodnotená
roku 2003 a JECFA (Joint expert committee on food additives) ju stanovila na 0–3
mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2003).

4.4.2 Košenila, kys. karmínová, karmíny, E120
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

7-glucopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxyl-1methyl-9,10-dioxoanthracene-2carboxylic acid

C22H20O13

Obrázok 2 Štruktúra karmínu (Pubchem, 2005)
Karmín a extrakt z košenily sú prírodné červené farbivá, získavané extrakčným
procesom z vysušených samičiek hmyzu červca nopálového (Dactylopius coccus/Coccus
cacti). Ide o parazity pichľavého hruškového kaktusu. Vysušené telo samičky červca,
obsahujúce okolo 25 % kyseliny karmínovej, sa podrobí extrakčnému procesu s
horúcou vodou s pridaným amoniakom alebo hydrogenuhličitanom, ktoré sú pridané
pre zvýšenie pH. Tento roztok kyseliny karmínovej sa následne vyzráža na podvrstve
hydrátu hliníka. Výsledným produktom je farbivo karmín. Toto farbivo je široko
využívané k farbeniu potravín, kozmetiky a LP (Kendrick, 2012).
Táto látka s chemickým vzorcom C22H20O13 má molekulovú hmotnosť 492,4 g/mol
(Pubchem, 2005) a je rozpustná v alkohole, koncentrovanej kyseline sírovej, mierne
rozpustná v éteri, prakticky nerozpustná v petroléteri, benzéne či chloroforme (O'Neil,
2006).

Karmín je spájaný s množstvom nežiaducich účinkov ako:
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Alergie – prvý prípad alergickej reakcie na karmín bol popísaný v roku
1961. Išlo o alergickú cheilitídu, po použití balzamu na pery s obsahom
karmínu (Sarkany, 1961). Karmín pôsobí ako kontaktný, inhalačný či
potravinový alergén, ktorý môže vyvolať všetky tri typy alergických reakcií
sprostredkovaných Ig-E, Ig-G alebo T bunkami. (Wűthrich, 1997). Za
aktiváciu bazofilov a alergickú reakciu zodpovedá interakcia hapténu
(kyslina karmínova) a vysokomolekulárneho proteínového nosiča (Osumi,
2019).



Astma z povolania – astmatické príznaky v spojení s týmto farbivom boli
prvýkrát zaznamenané u pacienta v roku 1979. Tento typ astmy sa
prejavil u pracovníka, pracujúceho s týmto farbivom v továrni, v ktorej sa
karmín vyrába. U ďalšieho pacienta bola táto reakcia spojená s použitím
karmínu ako kozmetického farbiva (Burge, 1979).



Kontaktná dermatitída – ako forma oneskorenej alergickej reakcie sa
vyskytuje zriedkavejšie, oproti vyššie spomenutým prevažne Ig-E
sprostredkovaným akútnym alergickým reakciám (Shaw, 2009).

Medzi pozitívne vlastnosti karmínu patrí:


Zachytávanie radikálov – kyselina karmínová má pozoruhodnú aktivitu
ako zachytávač radikálov v homogénnom médiu. Táto aktivita je
porovnateľná s aktivitou známych antioxidantov (Gonzales, 2010).



Stabilita – toto farbivo má oproti ostatným prírodným farbivám relatívne
vysokú stabilitu (Kearsley, 2007).

Toto farbivo možno nájsť napríklad v prípravkoch: Aqua carminativa rubra, Q max
active 30 tbl.
Hodnota ADI pre karmín bola naposledy prehodnotená roku 2000 a JECFA ju stanovila
na 0–5 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2000).
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4.4.3 Chlorofyly a chlorofylíny, E140
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

Chlorofyl A – magnesium;16-ethenyl-11-ethyl-3methoxycarbonyl-12,17,21,26-tetramethyl-22-[3-oxo-3[(E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enoxy]propyl]23,24,25-triaza-7azanidahexacyclo[18.2.1.15,8.110,13.115,18.02,6]hexacosa1(23),2(6),4,8(26),9,11,13(25),14,16,18(24),19undecaen-4-olate

Chlorofyl A – C55H72MgN4O5

Chlorofyl B – magnesium;methyl (3R,21S,22S)-16Chlorofyl B – C55H70MgN4O6
ethenyl-11-ethyl-12-formyl-17,21,26-trimethyl-4-oxo22-[3-oxo-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec2-enoxy]propyl]-23,25-diaza-7,24diazanidahexacyclo[18.2.1.15,8.110,13.115,18.02,6]hexacosa1,5,8(26),9,11,13(25),14,16,18,20(23)-decaene-3carboxylate
Chlorofylín A – magnesium;3-[20-(carboxylatomethyl)18-(dioxidomethylidene)-8-ethenyl-13-ethyl-3,7,12,17tetramethyl-2,3-dihydroporphyrin-23-id-2yl]propanoate;hydron

Chlorofylín A –
C34H31CuN4Na3O6

Chlorofylín B – magnesium;(8E)-18-(2Chlorofylín B –
carboxylatoethyl)-20-(carboxylatomethyl)-12-ethenyl-7- C34H32MgN4O7
ethyl-3,13,17-trimethyl-8-(oxidomethylidene)-17,18dihydroporphyrin-21-ide-2-carboxylate;hydron

Obrázok 3 Štruktúra chlorofylu A (Pubchem, 2006)
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Obrázok 4 Štruktúra chlorofylínu A (Pubchem, 2005)
Chlorofyl je zelený pigment vyskytujúci sa v listoch a ostatných častiach prakticky
všetkých rastlin. Jeho ročná produkcia sa odhaduje na 1,2 biliónov ton a je kľúčový
v procese fotosyntézy. Jeho prítomnosť je obmedzená na chloroplasty, v ktorých sa
nachádza vo forme komplexov s polypeptidmi, fosfolipidmi a tokoferolmi. Je držaný
v hydrofóbnych membránach ako tylakoidy, z ktorých môže byť extrahovaný vhodnými
potravinovými rozpúšťadlami, ako napríklad acetón a dichlórmetán. Extrakcii
predchádza sušenie a deaktivácia chlorofylázy, aby sa predišlo rozkladu chlorofylu.
Chlorofylín vzniká pri alkalickom zmydelnení, pri ktorom sa naviazaný fytol štiepi
a dochádza

k prechodu

z lipofilného

pigmentu na

hydrofilný.

Rovnako ako

u chlorofylov rozpoznávame dva hlavne typy – Chlorofylín A a Chlorofylín B.
Pre komerčnú výrobu je uprednostňovaná tráva a rastliny rodu lucerna (Medicago)
vďaka ich ľahkej dostupnosti, ľahkému sušeniu a nízkemu obsahu deštruktívneho
enzýmu chlorofylázy. Riasy sú síce bohaté na chlorofyl, no obsahujú veľké množstvo
nežiaducich kovových kontaminantov a sú náročné na extrakciu. Za úplne nevhodný
zdroj sa považuje červ hodvábny.
Základnou štruktúrou chlorofylu je porfínový kruh, symetrický cyklický tetrapyrrol,
ktorý sa nachádza v prírode s naviazaným fytolom a centralizovaným iónom horčíka.
Niektoré z najviac študovaných derivátov pyrolu zahŕňajú pigmenty ako hém
a chlorofyl. Bolo zistené že tetrapyrolové zlúčeniny, ako je napríklad chlorofyl,
vytvárajú všetky farby viditeľného spektra.
V prírode sa stretávame s dvoma hlavnými variantmi chlorofylu (Chlorofyl A a
Chlorofyl B). Odlišujú sa od seba substitučnou zmenou skupín na kruhu B z metylu na
formyl. V rastlinách sa vyskytujú spoločne v pomere 3:1. Metylový variant prevažuje
a je význačný menšou stabilitou a modrejšou zelenou (Humphrey, 2004).
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Chlorofyly sú lipofilné látky s molekulovou hmotnosťou 893,5 g/mol (chlorofyl A) a
907,5 g/mol (chlorofyl B). Chlorofylíny sú hydrofilné látky s molekulovou hmotnosťou
619 g/mol (chlorofylín A) a 632,9 g/mol (chlorofylín B) (Pubchem, 2005).
Chlorofyl a chlorofylín sú široko používané vo farmaceutickom priemysle, jednak ako
farbivo, ale aj ako účinná látka. Medzi ich pozitívne účinky patria:


Stimulácia rastu tkanív – pri chlorofyle bola v roku 1928 pozorovaná
schopnosť bunečnej stimulácie a podpory základného bunečného
metabolizmu (Rydin, 1928).



Inhibícia baktérií a deodoračné vlastnosti – tieto účinky boli pozorované
ako prvýkrát pracovníkmi chirurgickej služby u pacientov, ktorým sa do
rany dostala infekcia spojená so zápachom (Bowers, 1947).



Vysušujúci efekt – chlorofyly majú tento účinok napríklad pri abscesoch,
empyemových dutínách či povrchových léziách (Bowers, 1947).



Stimulácia červených krviniek a regenerácia hemoglobínu – chlorofyl
v malých dávkach dokáže účinne napomáhať regenerácii hemoglobínu
(Hughes, 1936). (Rastogi, 2017)



Antioxidačná aktivita – chlorofyl je vysoko účinný antioxidant, schopný
chrániť mitochondrie pred oxidačným poškodením, vyvolaným rôznymi
formami ROS (reactive oxygen species) (Kamat, 2000).



Antimutagénna aktivita – antimutagénna aktivita bola porovnávaná
s vitamínom C, E, retinolom a betakaroténom. Antimutágénna aktivita
chlorofylínu sa javila ako najsilnejšia (Ong, 1989).

Tieto farbivá možno nájsť napríklad v prípravkoch: Dermochlorofyl gel, chlorella japan
tbl., Stozzon tbl.
Hodnota ADI pre chlorofyl bola naposledy prehodnotená roku 1969 a JECFA ju
stanovila ako nelimitovanú (WHO, 1969). Hodnota ADI pre chlorofylín aj jeho meďnaté
komplexy bola stanovená roku 1978 a nastavená na 0–15 mg/kg telesnej hmotnosti
(WHO, 1978).
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4.4.4

Meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofylínov, E141

Chemický názov:

Sumárny vzorec:

Meďnaté komplexy chlorofylu A – copper;16-ethenyl11-ethyl-3-methoxycarbonyl-12,17,21,26-tetramethyl22-[3-oxo-3-[(E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2enoxy]propyl]-23,24,25-triaza-7azanidahexacyclo[18.2.1.15,8.110,13.115,18.02,6]hexacosa1(23),2(6),4,8(26),9,11,13(25),14,16,18(24),19undecaen-4-olate

Meďnaté komplexy
chlorofylu A –
C55H72CuN4O5

Meďnaté komplexy chlorofylu B – copper;[16-ethenyl11-ethyl-3-methoxycarbonyl-17,21,26-trimethyl-4-oxo22-[3-oxo-3-(3,7,11,15-tetramethylhexadec-2enoxy)propyl]-23,24,25-triaza-7azanidahexacyclo[18.2.1.15,8.110,13.115,18.02,6]hexacosa1(23),2(6),5(26),8,10,13(25),14,16,18(24),19-decaen12-ylidene]methanolate

Meďnaté komplexy
chlorofylu B –
C55H70CuN4O6

Meďnaté komplexy chlorofylínu A – copper;[(17S,18S)18-(2-carboxyethyl)-20-(carboxymethyl)-12-ethenyl-7ethyl-3,8,13,17-tetramethyl-18,24-dihydro-17Hporphyrin-2-ylidene]methanediolate

Meďnaté komplexy
chlorofylínu A –
C34H34CuN4O6

Obrázok 5 Štruktúra meďnatého komplexu chlorofylu A (Pubchem, 2006)
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Obrázok 6 Štruktúra meďnatého komplexu chlorofylínu A (Pubchem, 2019)
Meďnaté komplexy chlorofylov sú pigmenty s porfyrínovým kruhom (tetrapyrrolový
kruh) ako základ štruktúry s koordinovaným iónom medi a bočným reťazcom esteru
fytolu. Farba potravinárskej prídavnej farby sa môže líšiť v odtieňoch v závislosti od
zdroja v rozpätí modro-zelených odtieňov až tmavo zelených odtieňov. Toto farbivo
môže obsahovať aj ďalšie látky, ako karotenoidy, tuky či vosky získané
z východiskového materiálu (EFSA, 2015). Toto farbivo sa používa v potravinách,
nápojoch aj vo farmaceutických výrobkoch (Böhm, 2001).
V chlorofyle je významná nestabilita centrálneho atómu horčíka pri izolácii chlorofylov
z ochranného prostredia chloroplastov. Horčík je potom ľahšie vytlačený najslabšími
kyselinami za vzniku bledšej, zaprášenejšej farby feofytínu, ktorý bude ľahko reagovať
s kovmi ako meď za vzniku veľmi stabilného modro-zeleného meďnatého komplexu
chlorofylu. Horčík v originálnom chlorofyle sa nevytláča inými kovmi priamo, ale
vyžaduje medzistupeň okyslenia (Humphrey, 2004).
Meďnaté komplexy chlorofylov sú nerozpustné vo vode a rozpustné v etanole,
dietyléteri, chlóralkánoch, uhľovodíkoch a fixovaných voskoch. Ako u chlorofylov, tak aj
u ich meďnatých komplexov sú známe dva typy. Meďnaté komplexy chlorofylu A so
sumárnym vzorcom C55H72CuN4O5 a molekulovou hmotnosťou 932,75 g/mol
a meďnaté

komplexy

chlorofylu

B

so

sumárnym

vzorcom

C55H70CuN4O6

a molekulovou hmotnosťou 946,73 g/mol (EFSA, 2015).
Pri požití meďnatých komplexov chlorofylu bol zaznamenaný nepriaznivý vplyv na
zdravie:


Alergické prejavy – nebolo však dokázané, či sú tieto prejavy vyvolané
sprievodnými

pigmentmi

alebo

hydrolyzáciou

esterovej

väzby

a rozštiepenia izocyklického kruhu za vzniku antigénu. Prítomnosť E141
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v potravinách, nápojoch a farmaceutikách by mala byť v budúcnosti
sledovaná (Böhm, 2001).
Meďnaté komplexy chlorofylínov sa pripravujú okyslením extrahovaného chlorofylu,
z ktorého je týmto odstránený horečnatý chelát, ktorý je následne nahradený meďou
(Marmion, 2012). Táto úprava poskytuje omnoho intenzívnejšiu modro/zelenú farbu
a väčšiu stabilitu (Kendrick, 2012).
Rovnako ako u meďnatých komplexov chlorofylu rozlišujeme dva hlavné typy
meďnatých chlorofylínov, a to meďnatý komplex chlorofylínu A so sumárnym vzorcom
C34H34CuN4O6

a molekulovou

hmotnosťou

658,2

g/mol

a meďnatý

komplex

chlorofylínu B. Sodné a draselné soli meďnatých komplexov chlorofylínov sú rozpustné
vo vode, veľmi mierne rozpustné v nižších alkoholoch, ketónoch a dietyléteri.
Sú nerozpustné v chlóralkánoch, uhľovodíkoch a nevysychavých olejoch (Pubchem,
2019; EFSA, 2015).
Meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofylínov zdieľajú viaceré pozitívne účinky na
človeka ako napríklad:


Antimutagénna aktivita – inhibičná aktivita je závislá od množstva
chlorofylu v danej rastline. Antimutagénna aktivita chlorofylu a jeho
meďnatých komplexov je porovnateľná (Lai, 1980).



Antioxidačná aktivita – spolu s touto aktivitou bolo preukázané aj to, že je
závislá od dávky (Zhan, 2014).



Podpora hojenia – ktorá sa preukázala ako účinná aj pri slnkom
poškodenej pokožke (Sigler, 2015).

Chlorofylové deriváty sú ako farbivo preferované najmä vďaka ich veľmi dlhej histórii
bezpečného používania (Wrolstad, 2003).
Toto farbivo možno nájsť napríklad v: Septolete pas. ord. 30ks, Perindopril mylan 4 mg
tbl, Septolete apple pas. ord. 18×1,2 mg.
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4.4.5 Medicinálne uhlie (z rastlinnej suroviny) E153
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

Uhlík

C

Rastlinné uhlie (medicinálne uhlie, Rastlinná čerň) E153 je čierny prášok bez chuti či
zápachu využívaný na farbenie potravín, LP a kozmetiky v Európskej únii. Rastlinné
uhlie sa pripravuje karbonizáciou materiálov, ako sú drevo, zvyšky celulózy, rašelina,
kokosové či iné typy škrupín. Surovina sa karbonizuje pri vysokých teplotách. Môže
obsahovať malé množstvo dusíka, vodíka alebo kyslíka. Po výrobe môže dochádzať
k absorpcii vlhkosti na produkt (E.Miranda-Bernudez, 2012), (Vegetable carbon, 1990).
Rastlinné uhlie je využívané ako farbivo ale taktiež účinná látka – adsorpčná látka alebo
antidotum (EFSA, 2012).
Rastlinné uhlie je nerozpustné vo vode a organických rozpúšťadlách. Táto látka
s chemickým vzorcom C má molekulovú hmotnosť 12, 011 mol/g (Pubchem, 2005).
Čo sa týka bezpečnosti rastlinného uhlia, pri neúplnom spaľovaní, ktorým sa
pripravuje, môže dochádzať k vzniku vedľajších produktov. Tieto vedľajšie produkty sú
polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons), z ktorých
sú niektoré typy podozrivé z karcinogénnej aktivity. Tieto PAH sú však vo väčších
množstvách

zaznamenané

hlavne

v karbónovej

čiernej

vyrábanej

neúplným

spaľovaním ťažkých ropných produktov. V prípade rastlinného uhlíka obsahujúceho
menej ako 1 µg/kg PAH vyjadrených ako benzo[a]pyrén, čo je množstvo dostatočne
malé na to, aby nevyvolávalo genotoxické obavy. Rastlinná čerň patrí medzi farbivá,
ktorým hodnota ADI nebola stanovená a je považovaná za bezpečnú (EFSA, 2012).
Toto farbivo môžeme nájsť napríklad v: Forceval cps.
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4.4.6 Karotény – zmes karoténov a beta karotén 160a
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

beta karotén – 1,3,3-trimethyl-2[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6trimethylcyclohexen-1-yl)octadeca1,3,5,7,9,11,13,15,17nonaenyl]cyclohexene

beta karotén – C40H56

Obrázok 7 Štruktúra Beta karoténu (Pubchem, 2004)
Karotén, patrí spolu s extraktom z papriky a luteínom do skupiny karotenoidov.
Karotén je dostupný ako zmes karoténových izomérov, hlavne karoténu alfa a beta
(Kendrick, 2012).
Karotenoidy sú žlto-oranžovo-červené pigmenty/farbivá s účasťou vo fotosyntetickom
aparáte, ktoré môžeme nájsť vo všetkých vyšších rastlinách a niektorých zvieratách,
ktoré ich však nevedia syntetizovať. Ako farbivá sú však povolené iba karotenoidy
rastlinného pôvodu. Keďže pigmenty sú v médiu nerozpustné a farbivá rozpustné,
karotenoidy budú pigmentmi vo vode a v oleji zas farbivami (Mortensen, 2006).
Karotenoidy delíme na karotény, obsahujúce iba uhlík a vodík, a xantofyly vyrobené
z uhlíka, vodíka a kyslíka. Karotenoidy patria medzi najkomplexnejšie triedy prírodných
farbív s približne 750 rôznymi identifikovanými štruktúrami.(Britton, 2004).
Karotény sú okrem využitia ako farbivo využívané taktiež na nutričné účely ako
prekurzory vitamínu A alebo ako doplnky stravy (Mortenses, 2006).
Podľa predpisov EU (Európskej únie) karotény spadajú do troch kategórií. Karotény
získané z rias (Dunaliella salina), karotény získané z húb (Blakeslea trispora) a rastlinné
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karotény získané z jedlých rastlín, mrkvy, rastlinných olejov, lucerny a pŕhľavy
(Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012).
Betakarotén patrí spolu s alfa karoténom medzi základné a v najväčšej miere sa
vyskytujúce karotény. Ide o prírodne sa vyskytujúce prekurzory retinolu (vitamínu A)
získané z určitých druhov ovocia a zeleniny (Kendrick, 2012). Betakarotén sa vyznačuje
silnou červeno-oranžovou farbou. Za túto výraznú farbu zodpovedá prítomnosť dlhých
konjugovaných reťazcov (Anonym, 2010).
Betakarotén so sumárnym vzorcom C40H56 má molekulovú hmotnosť 536,9 g/mol
(Pubchem, 2004). Betakarotén je rozpustný v metanole, chloroforme, sírouhlíku,
stredne rozpustný v éteri, petroléteri a olejoch, veľmi málo rozpustný v etanole
a metanole a prakticky nerozpustný v kyselinách, zásadách a vode (O'Neil, 2001).
Vyznačuje sa mnohými pozitívnymi vplyvmi na organizmus ako:


Protirakovinová aktivita – betakarotén má vysokú protirakovinovú
aktivitu v ľudských rakovinových bunkách prsníka MCF-7, aj napriek jeho
nízkej fyziologickej koncentrácii v týchto bunkách (Sowmya, 2017).
Betakarotén túto aktivitu ale nemusí niesť pri všetkých typoch rakoviny.
V prípade rakoviny pľúc sa táto aktivita neprejavuje (Omenn, 1966).



Inhibícia poškodenia DNA – z hľadiska antioxidačnej aktivity, možno
pri betakaroténe pozorovať rozdielne výsledky. Bolo preukázané, že má
schopnosť inhibovať poškodenie DNA voľnými radikálmi, ale taktiež sa
preukázala aj jeho pro oxidačná schopnosť. Ukázalo sa, že antioxidačná
aktivita betakaroténu je silne závislá na type radikálu, s ktorým príde do
styku (Van Helden, 2009).



Zvýšenie aktivity imunitného systému – stimuláciou uvoľňovania
lymfocytov (Alexander, 1985).

Betakarotén sa nachádza napríklad v prípravkoch: GS Betakaroten, GS Mamavit tbl.,
Pupalkový olej s betakarotenem.
Podľa FDA (Food and drug administration) sa betakarotén považuje za bezpečnú látku
(Pubchem, 2004).
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4.4.7 Annatto, bixín, norbixín E160b
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

Bixín –
(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-20methoxy-4,8,13,17-tetramethyl-20oxoicosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18nonaenoic acid

Bixín – C25H30O4

Norbixín –
(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)4,8,13,17-tetramethylicosa2,4,6,8,10,12,14,16,18-nonaenedioic acid

Norbixín – C24H28O4

Obrázok 8 Štruktúra bixínu (Pubchem, 2005)

Obrázok 9 Štruktúra norbixínu (Pubchem, 2005)
Annatto je prírodné, žlto-oranžové farbivo získané z vonkajšej vrstvy semien rastliny
Bixa orellana. Známe sú dve formy annatto, líšiace sa svojou rozpustnosťou. Vo vode
rozpustné annatto sa pripravuje extrakciou z vonkajšieho obalu semien Bixa orellana
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vodnými alkáliami (hydroxidom sodným/draselným). Vo vode rozpustné annatto
obsahuje ako hlavnú farebnú látku norbixín. V oleji rozpustné annatto sa pripravuje
extrakciou jedlým rastlinným olejom a jeho hlavnou zložkou je bixín (Nariadenie
Komisie č. 231/2012).
Bixín so sumárnym vzorcom C25H30O4 má molekulovú hmotnosť 394,5 g/mol (Pubchem,
2005). Norbixín so sumárnym vzorcom C24H28O4 má molekulovú hmotnosť 380,5 g/mol
(Pubchem, 2005).
Bixín a norbixín patria do skupiny karotenoidov. Annatto je medzi karotenoidmi
jedinečný v tom, že môže pôsobiť ako pigment vo viacerých chemických formách. Bixín
je metylester dikarboxylovej kyseliny norbixínu. Za špecificky upraveného pH a teploty
môže byť bixín hydrolyzovaný na norbixín a zmydelnený na jeho draselnú soľ (Smith,
2006).
Medzi pozitívne vplyvy annatto na organizmus patria:


Antioxidačná aktivita – sú účinné proti voľným radikálom. Výskum
realizovaný na potkanoch, vystavených organickej ortuti, tiež potvrdili, že
konzumácia Bixínu a Norbixínu môže mať pozitívny vplyv na zdravie
jedincov vystavených organickej ortuti (Barcelos, 2012).



Protizápalová aktivita – za protizápalovú aktivitu zlúčenín annato je
zodpovedná pigmentová zložka geranylgeraniol (Giriwono, 2013).



Regulácia glykémie – bixín sa preukázal ako vysoko efektívna možnosť
v liečbe diabetu, kde vo výskume preukázal porovnateľné účinky
s metformínom (Roehrs, 2014).

Ako nežiaduci účinok annatto farbiva sa môže objaviť:


Hypersenzitívna reakcia – s farbivom annatto sa spája niekoľko hlásení
o hypersenzitívnych reakciách, zahŕňajúcich žihľavku, angioedém či ťažkú
hypotenziu.

Farbivo

annatto

môže

obsahovať

zvyškové

alebo

kontaminujúce semenné proteíny, ktoré môžu u ľudí vyvolať IgE
sprostredkovanú hypersenzitivu (Nish, 1991).
Farbivo annatto možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravkoch: Chewy Vites
vitamin C pektínové medvedíky s príchuťou pomaranča 60ks, Jamieson vitamin C
gummies pastilky s pomarančovou príchuťou, Omega-3 kids gummies 60 ks Jamieson.
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Hodnota ADI pre annatto extrakty bola naposledy prehodnotená roku 2006 a JECFA ju
stanovila na 0–12 mg/kg telesnej hmotnosti u bixínu a 0–0,6 mg/kg telesnej hmotnosti
u norbixínu, alebo jeho sodnej a draselnej soli (WHO, 2006).

4.4.8 Lykopén E160d
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

(6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)- C40H56
2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyldotriaconta2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30tridecaene

Obrázok 10 Štruktúra lykopénu (Pubchem, 2004)
Lykopén je červené farbivo patriace do skupiny karotenoidov, získavané extrakciou
z paradajok Lycopersicon esculentum L. a húb Blakesla trispora, alebo synteticky.
Najčastejšie sa získava z červených paradajok, v ktorých je bohato zastúpený. Obsah
lykopénu sa v paradajke zvyšuje pri jej dozrievaní a dodáva jej červené sfarbenie
(Kendrick, 2012). K extrakcii sa môžu používať iba tieto rozpúšťadlá: oxid uhličitý, octan
etylnatý, acetón, propán-2-ol, metanol, etanol a hexán (Nariadenie č. 231/2012).
Biologická dostupnosť lykopénu v paradajkách môže byť ovplyvnená faktormi ako
metóda spracovania (Gärtner, 1977) alebo prítomnosť tukov (Unlu, 2005).
Lykopén s chemickým vzorcom C40H56 a molekulovou hmotnosťou 536,88 g/mol je
tetraterpén zostavený z ôsmich izoprénových jednotiek, zložených výlučne z uhlíka
a vodíka. Lykopén je nerozpustný vo vode (Anonym, 2015).
Lykopén sa svojou aktivitou podieľa na množstve pozitívnych účinkov ako:
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Zníženie genetického poškodenia a inhibície vývoja nádoru – potláčaním
proliferácie SKOV3 (rakovinová línia buniek vaječníkov) a indukciou ich
apoptózy (Jian, 2019).



Antioxidačná aktivita – touto aktivitou lykopénu sa zaoberalo viacero
štúdií. Medzi aktuálnejšie patrí štúdia na sliepkach, v ktorej bola
pozorovaná schopnosť lykopénu zmierniť oxidačný stres prostredníctvom
aktivácie špecifických antioxidačných dráh (Liu, 2018).



Zlepšenie metabolizmu glukózy – táto vlastnosť bola pozorovaná
u potkanov, ktorým boli podávané paradajky bohaté na lykopén. U týchto
potkanov bola pozorovaná zlepšená tolerancia glukózy (Hashimoto,
2019).

Toto farbivo možno nájsť napríklad v: Bioderma photoderm. oral., Lypo C ascor cps
1×30 ks.
Po zhodnotení toxikologických dát bola lykopénu priradená hodnota ADI ako
„nešpecifikovaná“ platná pre lykopén zo všetkých zdrojov (WHO, 2019).
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4.4.9 Luteín E161b
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

(1R)-4-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)18-[(1R,4R)-4-hydroxy-2,6,6trimethylcyclohex-2-en-1-yl]-3,7,12,16tetramethyloctadeca1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-3,5,5trimethylcyclohex-3-en-1-ol

C40H56O2

Obrázok 11 Štruktúra Luteínu (Pubchem, 2004)
Luteín sa vyskytuje v zelených častiach rastlín (ako napríklad kapusta a špenát). Ide
o žlto-oranžové xantofylové farbivo. Luteín sa získava extrakciou povolenými
rozpúšťadlami najmä z trávy, lucerny a okvetných lístkov Tagetes erecta L. Extrakt
luteínu pozostáva z niekoľkých karotenoidov, pričom najviac je zastúpený luteín a jeho
estery mastných kyselín (Vollmannová, 2018). Luteín so sumárnym vzorcom C40H56O2
má molekulovú hmotnosť 568,9 g/mol (Pubchem, 2004).
Luteín je spolu so zeaxantínom tiež prítomný v koncentrovanej časti makuly, malej
oblasti sietnice zodpovednej za centrálne videnie (Bone, 1985).
Štúdie preukázali niekoľko pozitívnych účinkov luteínu ako:


Antioxidačná aktivita – príjem luteínu dokáže zlepšiť vizuálne funkcie
v prípade pacientov trpiacich na makulárnu degeneráciu, súvisiacu
s vekom, ktorá často býva príčinou straty zraku (Richer, 2004).



Protirakovinové účinky – luteín má protirakovinové účinky a môže
znižovať riziko rakoviny hrubého čreva ( Reynoso-Camacho, 2011).

33

Luteín možno nájsť v prípravkoch: Auilut plus tbl., Occutein forte lutein tbl.
Hodnota ADI pre luteín bola naposledy prehodnotená roku 2018 a JECFA ju stanovila
ako „nešpecifikovanú“ na základe neprítomnosti toxicity v širokej škále štúdií. Toto ADI
sa vzťahuje na luteín z Tagetes erecta a estery luteínu z Tagetes erecta (WHO, 2018).

4.4.10 Kantaxantín E161g
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

2,4,4-trimethyl-3[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl)octadeca1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohex2-en-1-one

C40H52O2

Obrázok 12 Štruktúra kantaxantínu (Pubchem, 2005)
Kantaxantín je keto-karotenoid so širokým využitím, a to v potravinárskom priemysle,
kozmetickom priemysle či ako pigmentové činidlo v prostriedkoch na kožu pre človeka.
Ide o prírodné farbivo, ktoré môže byť vyrábané aj synteticky (Sanchez, 2013).
Kanthaxantín so sumárnym vzorcom C40H52O2 má molekulovú hmotnosť 564,8 g/mol.
Je to farbivo patriace do skupiny karotenoidových pigmentov, známych ako xantofyly,
a možno ho nájsť napríklad v hubách, zelených a modrozelných riasach, baktériách,
kôrovcoch a rybách. Kantaxantín sa vyskytuje v podobe fialových kryštálov a je
nerozpustný vo vode a etanole, prakticky nerozpustný v rastlinných olejoch a mierne
rozpustný v acetóne (EFSA, 2010).
34

Kantaxantín sa vyznačuje množstvom pozitívnych účinkov ako:


Protirakovinové účinky – tieto účinky kantaxantínu boli prvýkrát dokázané
v ľudskom adenokarcinóme hrubého čreva a v bunkách melanómu, kde
zastavili rast týchto buniek a indukovali ich apoptózu (Palozza, 1988).



Antioxidačná aktivita – kantaxantín dokáže znižovať peroxidáciu lipidov
v lyzozómoch, hlavne prostredníctvom zvýšených hladín alfa tokoferolu
a sekundárne, o niečo slabšou, priamou antioxidačnou aktivitou (Mayne,
1989).

Kantaxantín je spájaný s nežiaducimi účinkami ako:


Kantaxantínová retinopatia – kantaxantín môže spôsobovať oranžové
škvrny v oku pacienta po konzumácii prípravkov s jeho obsahom (Lonn,
1987). Pri podávaní tohto farbiva mačkám dochádza k zafarbeniu
sietnice, narušeniu niektorých fagolyzozómov a tvorbe cytoplazmatických
priestorov (Scallon, 1988). V roku 1995 bola pozorovaná pacientka, ktorá
požívala kataxantín počas 10 rokov. Objavila sa u nej kantaxantínová
retinopatia prejavujúca sa depozitami kryštálikov kataxantínu v retine,
ktoré spôsobovali postupnú stratu videnia (Chang, 1995).



Aplastická anémia – kantaxantín je taktiež spájaný s prípadom, kde sa
aplastická anémia objavila u zdravej pacientky, ktorá kantaxantín požívala
na účely umelo získaného opálenia (Bluhm, 1990).

Kantaxantín možno nájsť napríklad v prípravku: Rocaltrol 0,25 µg cps. mol. 30×0,25 µg.
Hodnota ADI pre kantaxantín bola naposledy prehodnotená roku 1995 a JECFA ju
stanovila na 0–0,03 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 1995).
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4.4.11 Betaínová červeň, betanín E162
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

(2S)-4-[(E)-2-[(2S)-2-carboxy-6-hydroxy-5[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2,3dihydroindol-1-yl]ethenyl]-2,3dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid

C24H26N2O13

Obrázok 13 Štruktúra betaínovej červene (Pubchem, 2006)
Betaínová červeň je prírodné červené farbivo získavané z koreňov červenej repy (Beta
vulgaris L. rubra). Získava sa lisovaním rozdrvenej repy vo forme vylisovanej šťavy
alebo vodnou extrakciou rozsekaných koreňov repy a následným obohatením aktívnou
látkou. Farbivo pozostáva z rôznych pigmentov patriacich do skupiny betalaínov.
Hlavná farebná látka pozostáva z červených betacyanínov (tvorené z 75–90 %
betanínom). Prítomné môžu byť aj malé množstvá betaxantínu (žlté) a betalaínov
(svetlo hnedé) (Nariadenie č. 231/2012).
Betaínová červeň so sumárnym vzorcom C24H26N2O13 má molekulovú hmotnosť 550,5
g/mol (Pubchem, 2006) a je to vo vode rozpustné farbivo (Vollmannová, 2018).
Farebný odtieň sa môže líšiť v závislosti od odrody, enviromentálnych faktorov a veku
rastliny. Počas vývoja červenej repy sa farba jej šťavy postupne mení z modrej na
jahodovo červenú (Kendrick, 2012). Nevýhodou tohto farbiva je hlavne nízka tepelná
stabilita, ktorá výrazne závisí od pH prostredia (Vollmannová, 2018).
U betaínovej červene bolo dokázaných mnoho pozitívnych účinkov na človeka ako:
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Antioxidačná aktivita – betanín sa vyznačuje silnou antioxidačnou
aktivitou prostredníctvom vychytávania peroxylových radikálov a oxidu
dusnatého (Taira, 2015).



Zníženie krvného tlaku – po vypití šťavy z červenej repy došlo u pacientov
po námahe k výraznému zvýšeniu dusičnanov a dusitanov v plazme. To
následne viedlo k zníženiu systolického krvného tlaku (Ágnes, 2019).

Betaínovú červeň možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravku: Hedelix
šumivé tbl. proti kašľu 1×10 ks.
Hodnota ADI bola naposledy prehodnotená roku 1987 a JEFCA ju stanovila ako
„nešpecifikovanú“ (WHO, 1987).

4.4.12 Antokyaníny (získané fyzikálnymi postupmi z ovocia a zeleniny)
E163

Obrázok 14 Štruktúra katiónu flavylia (Pubchem, 2005)
Antokyaníny su červené farbivá patriace do skupiny flavonoidných farbív. Ich farebný
odtieň závisí od pH prostredia. V menej kyslom prostredí majú fialový odtieň. Sú
pomerne nestále a podliehajú predovšetkým hydrolýze. Ich rozklad urýchľuje
prítomnosť svetla, kyslíka a peroxidu vodíka. Získavajú sa maceráciou alebo extrakciou
z výliskov modrých kultivarov hrozna, čiernych ríbezlí, bazy čiernej, arónie veľkoplodnej
a iných červeno sfarbených plodov. Na extrakciu môže byť použitá napríklad
siričitanová voda, etanol, metanol alebo oxid uhličitý. Získaný extrakt sa zahusťuje,
purifikuje a suší (Vollmannová, 2018).
Všetky antokyaníny majú spoločnú štruktúru jadra, tvorenú katiónom flavylia,
skladajúceho sa z dvoch spojených konjugovaných planárnych kruhov (Kendrick, 2012).
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Medzi základné antokyaníny patria: kyanidín so sumárnym vzorcom C15H11O6Cl
a molekulovou hmotnosťou 322,6 g/mol, peonidín so sumárnym vzorcom C16H13O6Cl
a molekulovou hmotnosťou 336,7 g/mol, malvidín so sumárnym vzorcom C17H15O7Cl
a molekulovou hmotnosťou 366,7 g/mol, delfinidín so sumárnym vzorcom C15H11O7Cl
a molekulovou hmotnosťou 340,6 g/mol, petunidín so sumárnym vzorcom C16H13O7Cl
a molekulovou hmotnosťou 352,7 g/mol a pelargonidín so sumárnym vzorcom
C15H11O5Cl a molekulovou hmotnosťou 306,7 g/mol (Nariadenie č. 231/2012).
Antokyaníny sú farbivá rozpustné vo vode (Kendrick, 2012).
U antokyanínov bola preukázaná:


Antioxidačná aktivita – antokyanínové frakcie červeného vína majú
vysokú schopnosť zachytávať reaktívne formy kyslíka, inhibovať oxidácie
lipoproteínov a agregácie krvných doštičiek. To poukazuje na antokyaníny
ako

hlavné

zložky,

ktorým

možno

vďačiť

za

ochranu

pred

kardiovaskulárnymi chorobami (Ghiselli, 1998).


Antimutagénna aktivita – vodné roztoky antokyanínov, extrahované zo
sladkých zemiakov dokážu inhibovať mimo iné aj mutagénnu aktivitu
heterocyklických amínov (Yoshimoto, 1999).



Protinádorové vlastnosti – antokyaníny extrahované z červených sójových
bôbov a červenej fazuľe majú protinádorové vlastnosti (Koide, 1997).

Toto farbivo možno nájsť napríklad v prípravku: Hedelix šumivé tbl. eff. Proti kašľu
20×50 mg.
Hodnota ADI pre antokyány bola naposledy prehodnotená roku 1982 a JECFA ju
stanovila ako „neobmedzenú“ (WHO, 1982).
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4.4.13 Oxid titaničitý (synonymum Titánová beloba) E171
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

dioxotitanium

TiO2

Obrázok 15 Štruktúra Oxidu titaničitého (Pubchem, 2005)
Oxid titaničitý inak aj titánová biela je nerozpustné farbivo (pigment), skladajúce sa
prevažne z čistého oxidu titaničitého vo forme anatázového a/alebo rutilového oxidu
titaničitého, ktorý môže byť potiahnutý malým množstvom hliníka a/alebo kremíka na
zlepšenie technologických vlastností výrobku (Nariadenie č. 231/2012). Používa sa ako
súčasť opaľovacích krémov na blokovanie UVA a UVB lúčov (Anonym, 2015).
Oxid titaničitý so sumárnym vzorcom TiO2 má molekulovú hmotnosť 79,89 g/mol a je
nerozpustný vo vode a organických rozpúšťadlách, je pomaly rozpustný v kyseline
fluorovodíkovej a v horúcej koncentrovanej kysline sírovej (Nariadenie č. 231/2012).
Oxid titaničitý je však spájaný s množstvom nežiaducich účinkov ako:


Genotoxicita/klastogenita/oxidačné poškodenie a podpora vzniku zápalu
– tieto nežiaduce účinky boli pozorované u myší. Týmito údajmi bolo
naznačené, že by pozornosť mala byť zameraná na tieto účinky na ľudí,
najmä tých, ktorí sú profesionálne vystavení veľkým koncentráciám
nanočastíc oxidu titaničitého a že by bolo rozumné obmedziť jeho príjem
prostredníctvom

nepodstatných

prísad

v liekoch,

potravinárskych

farbivách a podobne (Trouiller, 2009).


Zhoršenie príznakov atopickej dermatitídy – expozícia nanočasticiam
oxidu titaničitého môže pri dysfunkcii/defekte kožnej bariéry zhoršovať
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príznaky atopickej dermatitídy prostredníctvom imunitných reakcií
sprostredkovaných Th2 imunitnou reakciou. Nanočastice oxidu uhličitého
môžu hrať rolu aj v iniciácii alebo progresii kožných ochorení po
bariérovej dysfunkcii/defekte, uvoľňovaním histamínu, a to aj bez
prítomnosti alergénu (Yanagisawa, 2009).
Oxid titaničitý možno nájsť v prípravkoch ako: Septolete pas. ord. 1×30 ks, Pragiola 300
mg cps. dur., Grimodin 400 mg cps. dur.
Hodnota ADI pre oxid titaničitý bola naposledy prehodnotená roku 1969 a JECFA ju
stanovila ako „neobmedzenú“ (WHO, 1969).

4.4.14 Oxidy a hydroxidy železa E172
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

iron(3+);oxygen(2-);hydroxide;hydrate

FeO(OH) · H2O

oxo(oxoferriooxy)iron

Fe2O3

oxoiron;oxo(oxoferriooxy)iron

FeO.Fe2O3

Obrázok 16 Štruktúra žltého oxidu železa (Pubchem, 2007)
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Obrázok 17 Štruktúra červeného oxidu železa (Pubchem, 2005)

Obrázok 18 Štruktúra čierneho oxidu železa (Pubchem, 2007)

Oxidy a hydroxidy železa patria medzi anorganické pigmenty získavané synteticky
(Vollmannová, 2018). Rozsah ich odtieňov zahŕňa žltú, červenú, hnedú a čiernu. Oxidy
železa, pridávané ako aditíva do potravín alebo liečivých prípravkov, sa od technických
druhov odlišujú hlavne pomerne nízkym stupňom znčistenia inými kovmi. To je
dosiahnuté výberom a kontrolou zdroja železa a/alebo rozsahom chemického čistenia
počas výrobného procesu (Nariadenie č. 231/2012).
Do tejto skupiny patria tri farbivá, povolené pre použiti do potravín a LP:


Žltý oxid železa – so sumárnym vzorcom FeO(OH) · H2O a molekulovou
hmotnosťou 106,87 g/mol (Pubchem, 2007).



Červený oxid železa – so sumárnym vzorcom Fe2O3 a molekulovou
hmotnosťou 159,69 g/mol (Pubchem, 2005).
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Čierny oxid železa – so sumárnym vzorcom FeO.Fe2O3 a molekulovou
hmotnosťou 231,53 g/mol (Pubchem, 2007).

Oxidy železa sú spájané s niekoľkými nežiaducimi účinkami na človeka ako:


Prooxidačný

účinok

–

nanočastice

oxidov

železa

vo

väčších

koncentráciách spôsobujú zvýšenie oxidačného stresu tvorbou ROS, ktorý
vedie k poškodeniu a smrti buniek (Naqui, 2010).


Hypersenzitívne reakcie – jediná dávka nanočastíc oxidu železa myšiam
dokáže potlačiť imunitnú odpoveď sprostredkovanú T1 pomocnými
bunkami (Shen, 2012).



Prozápalová aktivita – intravaskulárne nanočastice oxidu železa dokážu
vyvolávať zápal a dysfunkciu endotelového systému, prostredníctvom
mnohých mechanizmov (Zhu, 2011).



Kontaktná dermatitída – sa objavila u pacientky, ktorá používala maskaru
s obsahom žltého oxidu železa. Prejavila sa ako erytém, horného
a dolného viečka. Toto bolo nasledovne testované na ďalších pacientoch,
kde sa táto látka nejavila ako alergén. Čo naznačuje, že táto reakcia je
zriedkavá (Zugerman, 1985).



Ovplyvnenie biochemického profilu – pri akútnych dávkach nanočastíc
červeného oxidu železa potkanom dochádza k zmenám biochemického
profilu. Boli zaznamenané neurologické a fyziologické poruchy. Použitie
modelu potkanov predstavuje koreláciu s ľudským systémom (Kumari,
2012).

Toto farbivo možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravkoch: Prestilol 10 mg/5
mg tbl. flm. 3×30 ks., Gabapntin-teva 100 mg cps. dur. 1×100 ks, Alfamed 1,0
mikrogram cps. mol. 1×30 ks.
Hodnota ADI pre oxidy železa bola naposledy prehodnotená roku 1999 a JECFA ju
stanovila na 0–0,5 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 1999).
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4.4.15 Tartrazín E102
Chemický názov:

Sumárny vzorec

trisodium;5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-4[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]-4Hpyrazole-3-carboxylate

C16H9N4Na3O9S2

Obrázok 19 Štruktúra Tartrazínu (Pubchem, 2005)
Tartrazín je syntetické, žlté azofarbivo, ktoré sa získava priemyselnou syntézou
z kamenouhoľného dechtu (Vollmannová, 2018). Táto zlúčenina so sumárnym vzorcom
C16H9N4Na3O9S2 obsahuje dve sulfónové, jednu azo a jednu karboxylovú funkčnú
skupinu a má molekulovú hmotnosť 534,4 g/mol (Pubchem, 2005). Tartrazín je
rozpustný vo vode a slabo rozpustný v etanole (Tartrazine, 1984).
Tartrazín je známy mnohými nežiaducimi účinkami na organizmus. Patria medzi ne:


Hyperaktivita a poruchy pozornosti u detí – tartrazín môže negatívne
ovplyvňovať správanie a sústredenie u detí. Tento problém bude bližšie
popísaný v kapitole 4.6 (Bateman, 2004).



Alergické reakcie u pacientov s astmou – toto farbivo môže vyvolávať
hypersenzitívnu reakciu u astmatických pacientov. Vo väčšine prípadov
pacienti citliví na ASA (acetylsalicylic acid) sú citliv aj na tartrazín
(Stenius, 1976).



Genotoxicita – tartrazín má na potkany pri perorálnom podaní
genotoxický efekt, ktorý bol pozorovaný na ich bielych krivinkách
(Khayyat, 2017).
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Cytotoxicita – tartrazín je cytotoxické farbivo, ktoré je schopné priamej
väzby na DNA (Mpountoukas, 2010).



Vplyv na biochemické markery – tartrazín patrí spolu s azorubínom
medzi azofarbivá, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať biochemické
markery v životne dôležitých orgánoch ako pečeň či obličky, a to aj pri
nižších dávkach (Amin, 2010).

Tartrazín možno nájsť v prípravkoch ako: Bisacodyl-K tbl. obd. 5 mg 1×105 ks, Lomac
cps. 20 mg 1×56 ks.
Hodnota ADI pre tartrazín bola naposledy prehodnotená roku 2016 a stanovená JECFAou na 0–10 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2016).

4.4.16 Žltá SY E110
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

disodium;6-hydroxy-5-[(4sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2sulfonate

C16H10N2Na2O7S2

Obrázok 20 Štruktúra žltej SY (Pubchem, 2005)
Žltá SY je oranžovo-žlté syntetické azofarbivo vyrábané z uhoľného dechtu
(Vollmannová, 2018). Žltá SY so sumárnym vzorcom C16H10N2Na2O7S2 má molekulovú
hmotnosť 452,4 g/mol (Pubchem, 2005) a je rozpustná vo vode a slabo rozpustná
v etanole (Sunset yellow FCF, 2008).
Žltá SY je spájaná s nežiaducimi účinkami ako:
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Hyperaktivita a poruchy pozornosti u detí – žltá SY môže negatívne
ovplyvňovať správanie a sústredenie u detí. Tento problém bude bližšie
popísaný v kapitole 4.6 (Bateman, 2004).



Imunosupresívna aktivita – pri orálnom podávaní má žltá SY tlmivý účinok
na bunečnú imunitnú reakciu, kde pri podaní dávky, predstavujúcej 10
násobok ADI potkanom, bol zaznamenaný významný percentuálny pokles
monocytov (Hashem, 2010).



Vplyv na pečeňové enzýmy – u potkanov rodu Wistar vykazuje žltá SY
patologickú a fyziologickú toxicitu na pečeň. Bol u nich pozorovaný
významný nárast pečeňových enzýmov AST a ALT, plazmatického
kreatinínu a močoviny a významný pokles antioxidantov (Khayyat, 2018).



Alergia – žltá SY môže spôsobovať hypersenzitívne reakcie, prejavujúce sa
vo forme urtikárie (Ibero, 1982; Michaëlsson, 1973).

Žltú SY možno nájsť napríklad v prípravkoch: Espumisan cps. 40 mg 1×50 ks, Levalox
500 mg tbl. flm. 1×10 ks.
Hodnota ADI pre žltú SY bola naposledy prehodnotená roku 2011 a JECFA ju stanovila
na 0–4 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2011).
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4.4.17 Azorubín E122
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

sodium;4-hydroxy-3-[(4-sulfonaphthalen1-yl)diazenyl]naphthalene-1-sulfonic acid

C20H14N2NaO7S2+

Obrázok 21 Štruktúra Azorubínu (Pubchem, 2005)
Azorubín je červené azofarbivo so sumárnym vzorcom C 20H14N2NaO7S2+ a molekulovou
hmotnosťou 481,5 g/mol. Je rozpustný vo vode a mierne rozpustný v etanole. Azorubín
je popísaný ako sodná soľ, pričom vápenaté a draselné soli sú tiež povolené
(Nariadenie č. 231/2012).
U azorubínu boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy

pozornosti

a hyperaktivita

–

azorubín

môže

negatívne

ovplyvňovať správanie a sústredenie u detí. Tento problém bude bližšie
popísaný v kapitole 4.6 (Bateman, 2004).


Vplyv na biochemické markery – azorubín patrí spolu s tartrazínom medzi
azofarbivá, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať biochemické markery
v životne dôležitých orgánoch ako pečeň či obličky, a to aj pri nižších
dávkach (Amin, 2010).

Azorubín možno nájsť napríklad v prípravkoch: Belopera 2 mg cps dur 1×20 ks,
Tamurox 0,4 mg cps. plg. 1×100 ks.
Hodnota ADI pre azorubín bola naposledy prehodnotená roku 1983 a JECFA ju
stanovila na 0–4 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 1983).
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4.4.18 Amarant E123
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

trisodium;3-hydroxy-4-[(4sulfonatonaphthalen-1yl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate

C20H11N2Na3O10S3

Obrázok 22 Štruktúra amarantu (Pubchem, 2005)
Amarant je červené až červeno-modré syntetické azofarbivo (Vollmannová, 2018).
Amaranth so sumárnym vzorcom C20H11N2Na3O10S3 a molekulovou hmotnosťou 604,48
g/mol (Pubchem, 2005) je rozpustný vo vode a slabo rozpustný v etanole. Je popísaný
ako sodná soľ, pričom vápenaté a draselné soli sú tiež povolené (Nariadenie č.
231/2012).
Podľa prílohy 5 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1333/2008 amarant
ako jeden z mála azofarbív nepatrí medzi farbivá, pri ktorých by mala byť zvýšená
pozornosť, čo sa týka vplyvu na správanie detí (Nariadenie č. 1333/2008).
Pri amarante boli sledované niektoré nežiaduce účinky ako:


Genotoxicita a cytotoxicita – v koncentráciách 0,02-8 mM je amarant
potenciálne genotoxický v bunkách cicavcov. Bolo to pozorované na
ľudskej periférnej krvi. Amarant vykazuje genotoxicitu pri všetkých
koncentráciách, no v najväčších sa objavuje silná korelácia medzi
rýchlosťou proliferácie a mitotickým indexom (Mpountoukas, 2010).



Mitochondriálna toxicita – amarant dokáže mierne inhibovať bunečné
dýchanie v mitochondriách, ktoré boli izolované z potkanej pečene
a obličiek (Reyes, 1996).
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Farbivo amarant možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravkoch: Magnesium
250 mg Pharmavit tbl. eff. 1×20 ks, Robitussin junior sir. 1×100 ml.
Hodnota ADI pre amarant bola naposledy prehodnotená roku 1984 a JECFA ju stanovila
na 0–0,5 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 1984).

4.4.19 Ponceau 4R E124
Chemický názov

Sumárny vzorec:

trisodium;7-hydroxy-8-[(4sulfonatonaphthalen-1yl)diazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate

C20H11N2Na3O10S3

Obrázok 23 Štruktúra Ponceau 4R (Pubchem, 2005)
Ponceau 4R je červené, syntetické azofarbivo so sumárnym vzorcom C20H11N2Na3O10S3
a molekulovou hmotnosťou 604,5 g/mol (Pubchem, 2005). Ponceau 4R je popísaný ako
sodná soľ, no vápenatá a draselná sú taktiež povolené (Nariadenie č. 231/2012).
Ponceau 4R je rozpustný vo vode a slabo rozpustný v etanole (Ponceau 4R, 2011).
Medzi nežiaduce účinky sledované u Ponceau 4R patria:


Poruchy pozornosti a hyperaktivita u detí – ponceau 4R môže negatívne
ovplyvňovať správanie a sústredenie u detí. Tento problém bude bližšie
popísaný v kapitole 4.6 (Bateman, 2004).



Bronchokonstrikcia – po požití ponceau môže dochádzať k reakcii
s nasledovnou bronchokonstrikciou. Z pozorovaných 45 pacientov sa
prejavila bronchokonstrikcie po ponceau 4R iba u jedného pacienta, čo
naznačuje, že táto reakcia je zriedkavá (Weber, 1979).
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Ponceau 4R možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravkoch: Enelbin 100
Retard tbl. plg. 1×100 ks, Septonex aer. deo. 1×45 ml, Venlafaxin actavis 75 mg cps.
pld. 98×75 mg.
Hodnota ADI pre ponceau 4R bola naposledy prehodnotená roku 2011 a JECFA ju
stanovila na 0–4 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2011).

4.4.20 Červeň Allura AC E129
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

disodium;6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5methyl-4sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2sulfonate

C18H14N2Na2O8S2

Obrázok 24 Štruktúra Allura červene AC (Pubchem, 2005)
Červeň allura AC je súhrnný názov pre rad červených alebo oranžovo-červených
azofarbív vyrábaných synteticky z uhoľného dechtu a ropy (Vollmannová, 2018).
Červeň allura AC so sumárnym vzorcom C18H14N2Na2O8S2 má molekulovú hmotnosť
496,4 g/mol a je rozpustná vo vode a nerozpustná v etanole (Allura red ac, 1984).
Červeň allura je spájaná s nežiaducimi účinkami ako:


Hyperaktivita a poruchy pozornosti u detí – červeň allura AC môže
negatívne ovplyvňovať správanie a sústredenie u detí. Tento problém
bude bližšie popísaný v kapitole 4.6 (McCann, 2007).
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Toxicita a psychotoxicita – po konzumácii červene allura AC potkaními
samicami po dobu dvoch týždňov dochádza k následnému zmenšeniu
mozgov ich mláďat (Vorhees, 1983).



Vplyv na pečeňové enzýmy – červeň allura AC vykazuje u potkanov rodu
Wistar patologickú a fyziologickú toxicitu na pečeň. Po jej perorálnom
podávaní sa u potkanov významne zvyšuje hladina pečeňových enzýmov
AST a ALT, plazmatického kreatinínu a močoviny. Taktiež dochádza
k významnému poklesu antioxidantov (Khayyat, 2018).



Mitochondriálna toxicita – červeň allura AC dokáže mierne inhibovať
bunečné dýchanie v mitochondriách, ktoré boli izolované z potkanej
pečene a obliečiek (Reyes, 1996).

Toto farbivo možno nájsť ako pomocnú látku v prípravkoch: Egiramlon 10 mg/10 mg
cps. dur. 1×90 ks, Lipanthyl S tbl. 215 mg, Levonille 0,10/0,02 mg tbl. flm 84 ks.
Hodnota ADI pre allura červeň bola naposledy prehodnotená roku 2016 a JECFA ju
stanovila na 0–7 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2016).
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4.4.21 Čerň BN (brilantná čierna BN) E151
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

tetrasodium;4-acetamido-5-hydroxy-6[[7-sulfonato-4-[(4sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalen-1yl]diazenyl]naphthalene-1,7-disulfonate

C28H17N5Na4O14S4

Obrázok 25 Štruktúra brilantnej čiernej BN (Pubchem, 2005)
Brilantná čierna BN je čierne až fialovo-čierne syntetické farbivo, patriace do skupiny
azofarbív (Vollmannová, 2018). Brilantná čierna BN so sumárnym vzorcom
C28H17N5Na4O14S4 má molekulovú hmotnosť 867,7 g/mol a je rozpustná vo vode a málo
rozpustná v etanole (Brilliant black PN, 1984). Brilantná čierna je popísaná ako sodná
soľ, no povolená je aj soľ vápenatá a draselná (Nariadenie č. 231/2012).
Brilantná čierna dokáže inhibovať afinitu neselektívnych antagonistov na A 1 a A3
adenozínových receptorov pomocou alosterickej modulácie. Z toho vyplýva, že
brilantná čierna má vo vysokých dávkach určité farmakologické vlastnosti (May, 2010).
Brilantná čierna sa aj napriek svojmu zaradeniu medzi azofarbivá neradí medzi farbivá,
u ktorých by mala byť zvýšená ostražitosť z dôvodu vplyvu na správanie detí
(Nariadenie č. 1333/2008).
Medzi známe nežiaduúce účinky brilantnej čiernej patria:


Tvorba cýst – po podávani brilantnej čiernej prasatám dochádza k vzniku
cýst, ktoré sú lemované epiteliálnymi bunkami, obsahujú hlien, fibrín
a možno u nich sledovať infiltráciu leukocytmi. Tieto nežiaduce účinky sa
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ale objavujú pri vysokých dávkach, ktoré by človek nemal dosahovať
(Gaunt, 1969).
Toto farbivo možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravkoch: Helex 0,25 mg
tbl. 1×30 ks, Bilobil cps. dur. 20×40 mg.
Hodnota ADI pre brilantnú čiernu bola naposledy prehodnotená roku 2019 a JECFA ju
stanovila na 0–1 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2019).

4.4.22 Riboflavín a riboflavín-5-fosforečnan E101
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

Riboflavín- 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)2,3,4,5tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine2,4-dione

C17H20N4O6

Riboflavín-5-fosforečnan sódnysodium;[(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4trihydroxypentyl] hydrogen
phosphate;dihydrate

C17H24N4NaO11P

Obrázok 26 Štruktúra riboflavínu (Pubchem, 2005)
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Obrázok 27 Štruktúra riboflavín-5-fosforečnanu sódneho (Pubchem, 2008)
Riboflavín a riboflavín-5-fosforečnan sodný sú žlto-oranžové vo vode rozpustné farbivá
(Vollmannová,

2018).

Môžu

byť

získavané

chemickou

syntézou

alebo

z mikrobiologických zdrojov, ktoré chemickú syntézu pomaly nahrádzajú (Stahmann,
2000). Riboflavín so sumárnym vzorcom C17H20N4O6 má molekulovú hmotnosť 376,4
g/mol a je veľmi mierne rozpustný vo vode, prakticky nerozpustný v alkohole,
chloroforme, éteri, acetóne a je veľmi rozpustný v zriedených alkalických roztokoch
(Riboflavin,

1987).

Riboflavín-5-fosforečnan

sodný

so

sumárnym

vzorcom

C17H24N4NaO11P má molekulovú hmotnosť 514,4 g/mol a je rozpustný vo vode
a nerozpustný v etanole (Riboflavin-5-phosphate sodium, 1987).
Častejšie uplatnenie však nachádzajú ako vitamín skupiny B, ktorý má v organizme
funkciu koenzýmu (Marcus, 2013). Riboflavín sa v prírode vyskytuje voľný alebo vo
forme nukleotidov FMN (Flavin mononucleotide) alebo FAD (flavin adenine
dinucleotide), ktoré plnia významnú funkciu v metabolizme sacharidov, lipidov
a proteínov. Sú kofaktormi reduktáz a pôsobia aj ako aeróbne dehydrogenázy
(Vollmannová, 2018). Jeho deficit je zriedkavý a prejavuje sa najmä v okolí úst a očí ako
suché miesta na koži či ako zvýšená citlivosť oka na svetlo. Toxicita je veľmi zriedkavá
(Marcus, 2013).
Riboflavín je nestabilný na svetle a vo vode, preto je preferovaná jeho drahšia, ale
stabilnejšia forma riboflavín-5-fosfát (Vollmannová 2018).
Zdrojom riboflavínu sú najrôznejšie potraviny, no medzi najdôležitejšie zdroje patrí
mlieko a mliečne produkty, vajcia, mäso, strukoviny či zelená zelenina. V potravinách
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sa nachádza v rôznych formách. Voľný alebo bielkovinový riboflavín sa nachádza najmä
v mlieku a vajciach, v ostatných potravinách ho nájdeme najmä vo forme jedného
alebo druhého koenzýmového derivátu – FMN alebo FAD (Gropper, 2012).
Toto farbivo možno nájsť napríklad v prípravkoch: Mucopret tbl. flm. 60 mg/160 mg
1×20 ks, Canephron tbl. obd. 3×20 ks, Sinupret akut tbl. obd. 40×160 mg.
Hodnota ADI pre riboflavín a riboflavín-5-fosforečnan bola naposledy prehodnotená
roku 1981 a JECFA ju stanovila na 0–0,5 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 1981).

4.4.23 Chinolínová žltá E104
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

2-quinolin-2-ylindene-1,3-dione

C18H11NO2

Obrázok 28 Štruktúra chinolínovej žltej (Pubchem, 2005)

Chinolínová žltá je žlto-zelené syntetické farbivo ktoré patrí do rodiny chinoftalónov
a jej štruktúra je veľmi podobná chinínu (Leleuc, 2013). Toto farbivo sa bežne používa v
potravinárskom (Vollmannova, 2018) aj farmaceutickom priemysle (Leleuc, 2013).
Chinolínová žltá sa vyrába synteticky destiláciou uhoľného dechtu, alkaloidov alebo
chemickou reakciou (Vollmannová, 2018). Chinolínová žltá so sumárnym vzorcom
C18H11NO2 má molekulovú hmotnosť 273,3 g/mol a je rozpustná vo vode a mierne
rozpustná v etanole (Quinoline yellow, 2016).
Chinolínová žltá môže vyvolať nežiaduce účinky ako:
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Poruchy pozornosti a hyperaktivita – rovnako ako azofarbivá môže aj
chinolínová žltá vyvolávať určité zmeny správania u detí (Mccann, 2007).



Kontaktná dermatitída – u chinolínovej žltej boli zaznamenané prípady,
kde vyvolala alergickú reakciu v podobe kontaktnej dermatitídy (Leleuc,
2013).



Neurotoxicita – chinolínová žltá rovnako ako aspartám je neurotoxická
u myší. Po jej podávaní dochádza k redukcii dĺžky vyrastania ich neuritov.
Táto redukcia je spôsobená koncentráciami, ktoré sú podľa výskumníkov
dosiahnuteľné aj v plazme detí, ktoré toto farbivo konzumujú
v potravinách (Lau, 2006).



Genotoxicita – genotoxicita chinolínovej žltej je pravdepodobne
spôsobená moduláciou génov, spojených so systémom na opravu DNA
a bunečným cyklom (Chequer, 2017).

Toto farbivo možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravkoch: Garganta 3 mg
pas. ocp. 1×20 ks, Sevredol 50 mg Film-coated tbl., Risperidon farmax 1 mg tbl. flm.
60×1 mg.
Hodnota ADI pre chinolínovú žltú bola naposledy prehodnotená roku 2016 a JECFA ju
stanovila na 0–3 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2016).
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4.4.24 Erytrozín E127
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

disodium;2',4',5',7'-tetraiodo-3oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]3',6'-diolate

C20H6I4Na2O5

Obrázok 29 Štruktúra erytrozínu (Pubchem, 2007)
Erytrozín je červené farbivo su sumárnym vzorcom C20H6I4Na2O5 a molekulovou
hmotnosťou 897,88 g/mol. Erytrozín patrí do skupiny xanténov a je rozpustný vo vode
a mierne rozpustný v etanole (Erythrosine, 1993). Vyrába sa jodáciou floresceínu,
kondenzačného produktu resorcinolu a anhydridu kyseliny ftalovej. Je popísaný ako
sodná soľ, pričom vápenaté a draselné soli sú tiež povolené (Nariadenie č. 231/2012).
Erytrozín dokáže vyvolať mnoho nežiaducich účinkov ako:


Cytotoxicita – v koncentráciách 0,02-8 mM je erytrozín potenciálne
cytotoxický na bunky cicavcov. Bolo to pozorované na ľudskej periférnej
krvi. Pri koncentráciách 8,4 a 2,0 mM vykazuje cytotoxicitu a cytostaticitu
a je schopný priamej väzby na DNA (Mpountoukas, 2010).



Inhibícia bunečného dýchania – erytrozínu má oproti amarantu a červeni
allura AC najsilnejší inhibičný vplyv na dýchanie mitochondrií, ktoré boli
izolované z pečene a obličiek potkanov (Reyes, 1996).



Prooxidačná

aktivita

a teratogenita

–

erytrozín môže

u

Danio

pruhovaných inhibovať antioxidačné enzýmy, čím prispieva k zvýšeniu
voľných

radikálov

(Manimaran, 2017).
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ktoré
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Vplyv na štítnu žľazu – keďže 60 % váhy predstavuje pri erytrozíne jód,
môže dochádzať k ovplyvneniu funkcie štítnej žľazy. Pri podávaní
erytrozínu potkanom dochádza k zníženej konverzii hormónu T4 na T3
v periférnych tkanivách, vrátane tyreotrópnych buniek a pečene, čím sa
zvyšuje hladina T4 v sére a odpoveď tyreotropínu na tyreoliberín. Pri
celoživotnom podávaní erytrozínu potkanom v 4 % diéte by mohlo
dochádzať k vývoju adenómov štítnej žlazy a adenokarcinómov nepriamo
prostredníctvom stimulácie štítnej žľazy tyreotropínom (Jennings, 1990).

Toto farbivo možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravkoch: Cyclonamine 500
mg cps. dur. 3×10 ks, Vivotif cps. end. 1×3 ks, Lexaurin 3 mg tbl. 30×3 mg, Xanax 0,25
mg tbl. 100×0,25 mg.
Hodnota ADI pre erytrozín bola naposledy prehodnotená roku 2018 a JECFA ju
stanovila na 0–0,1 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2018).

4.4.25 Patentná modrá V E131
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

calcium;4-[[4-(diethylamino)phenyl]-(4diethylazaniumylidenecyclohexa-2,5dien-1-ylidene)methyl]-6hydroxybenzene-1,3-disulfonate

C54H62CaN4O14S4

Obrázok 30 Štruktúra patentnej modrej (Pubchem, 2005)
Patentná modrá V je syntetické farbivo modrej farby patriace medzi trifenylmetánové
farbivá, ktoré sa používa ako prídavná látka v potravinách, kozmetických prípravkoch,
liekoch ale taktiež má využitie v medicíne, pri diagnostike lymfatických uzlín (Kalimo,
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1981; Leung, 2019). Patentná modrá V so sumárnym vzorcom C54H62CaN4O14S4 má
molekulovú hmotnosť 1159,4 g/mol a je rozpustná vo vode a mierne rozpustná
v etanole. Patentná modrá V môže byť vo forme vápenatej alebo sodnej soli (Patent
blue V, 2008).
Patentná modrá môže ako nežiadúci účinok vyvolať:


Anafylaktickú reakciu – patentná modrá je farbivo, ktoré sa využíva pri
lymfografii. Po podaní tohto farbiva, sa u pacientov môžu objavovať
anafylaktické problémy, sprevádzané svrbením, erytémom, žihľavkou,
opuchmi, modrými fľakmi na tele (Kalimo, 1981; Leung, 2019),
problémami

s dýchaním

a príznakmi

kardiovaskulárneho

kolapsu

(Mortazavi, 1971).
Toto farbivo možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravkoch: Tantum verde
0,15% sol. ora. 1×120 ml, Prostakan mono cps. 60×160 mg, Warticon solution.
Hodnota ADI pre patentnú modrú V bola prehodnotená a JECFA ju stanovila na 5
mg/kg telesnej hmotnosti (EFSA, 2013).

4.4.26 Indigotín (Indigokarmín) E132
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

disodium;2-(3-hydroxy-5-sulfonato-1Hindol-2-yl)-3-oxoindole-5-sulfonate

C16H8N2Na2O8S2

Obrázok 31 Štruktúra indigotínu (Pubchem, 2005)
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Indigotín je syntetické modré farbivo patriace do rodiny indigoidných farbív. V prírode
je jeho zdrojom krík Indigofera tinctoria, z ktorého sa v minulosti získaval. V súčasnosti
sa vyrába takmer výlučne chemickou syntézou (Vollmannová, 2018). Indigotín so
sumárnym vzorcom C16H8N2Na2O8S2 má molekulovú hmotnosť 466,4 g/mol a je
rozpustné vo vode a mierne rozpustné v etanole (Indigotine, 2010).
Indigotín síce patrí medzi farbivá schválené na použitie v potravinárskom
a farmaceutickom priemysle, no jeho využitie je o niečo významnejšie v medicíne, kde
sa používa na vyšetrenie močových ciest (Nandate, 2016).
Medzi nežiaduce účinky spôsobené indigotínom patria:


Hypertenzia

–

indigotín

má

vazopresívnu

aktivitu

sprevádzanú

bradykardiou, nevoľnosťou a zvracaním. Zvýšený tlak sa podľa všetkého
pripisuje periférnej vazokonstrikcii vďaka jeho štruktúrnej podobnosti s
dvomi molekulami serotonínu usporiadaných do zrkadlového obrazu
(Erickson, 1968; Jeffords,1997).


Hypotenzia – u indigotínu sa objavili aj prípady hypotenzie, hypoxie a
erytémy, ktoré sú však považované za zriedkavú reakciu na toto farbivo
(Nandate, 2016; Jeon, 2012).



Zhubné nádory – u potkanov môže indigotín spôsobovať zhubné nádory
v mieste podkožného vpichu po 2 rokoch pravidelného podávania.
Nežiaduce účinky po perorálnom podávaní neboli sledované (Hansen,
1966).



Mitochondriálna toxicita – indigotín dokáže mierne inhibovať bunečné
dýchanie v mitochondriách, ktoré boli izolované z potkanej pečene
a obličiek (Reyes, 1996).

Toto farbivo možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravkoch: Herpesin 400 tbl.
400 mg 1×25 ks, Atominex 25 mg cps. dur. 1×56 ks, Sonata 5 mg cps. dur. 10×5 mg.
Hodnota ADI pre indigotín bola naposledy prehodnotená roku 2018 a JECFA ju
stanovila na 0–5 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2018).
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4.4.27 Brilantná modrá FCF E133
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

disodium;2-[[4-[ethyl-[(3C37H34N2Na2O9S3
sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl[(3sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzenesulfonate

Obrázok 32 Štruktúra brilantnej modrej FCF (Pubchem, 2011)
Brilantná modrá FCF je modré syntetické farbivo patriace medzi trifenylmetánové
farbivá. Vyrába sa priemyselnou syntézou (Vollmannová, 2018). Brilantná modrá FCF
so sumárnym vzorcom C37H34N2Na2O9S3 má molekulovú hmotnosť 792,9 g/mol a je
veľmi dobre rozpustná vo vode a mierne rozpustná v etanole (Brilliant blue FCF, 2017).
Medzi nežiaduce účinky, ktoré môže vyvolať brilantná modrá FCF, patria:


Zhubné nádory – u potkanov môže brilantná modrá FCF rovnako ako
indigotín spôsobovať zhubné nádory v mieste podkožného vpichu po 2
rokoch pravidelného podávania. Nežiaduce účinky po perorálnom
podávaní neboli sledované (Hansen, 1966).



Neurotoxicita – s brilantnou modrou FCF, chinolínovou žltou a kyselinou
L-glutámovou bol realizovaný test vývojovej neurotoxicity na myšiach,
kde bola pozorovaná ich schopnosť synergickej redukcie dĺžky vyrastania
neuritov. Brilantná modrá bola preukázaná ako najsilnejšia v tejto
inhibičnej schopnosti. Silná synergia bola pozorovaná pri brilantnej
modrej a L-glutámovej kyseline (Lau, 2005).
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Alergické reakcie – pri testovaní niekoľkých farbív, ktoré sa bežne
pridávajú do liečivých prípravkov, bola pri kožnom teste na brilantnú
modrú FCF pozorovaná alergická reakcia (Shah, 2014).



Mitochondriálna toxicita – brilantná modrá FCF má silnú schopnosť
inhibovať bunečné dýchanie v mitochondriách, ktoré boli izolované
z potkanej pečene a obličiek (Reyes, 1996).

Toto farbivo možno nájsť napríklad v prípravkoch: Tamurox 0,4 mg cps. plg. 1×100 ks,
Septolete extra 3 mg/1 mg pas. ord. 1×16 ks, Mabron 50 mg cps. klin. balenie 50 mg.
Hodnota ADI pre brilantnú modrú FCF bola naposledy prehodnotená roku 2017
a JECFA ju stanovila na 0–6 mg/kg telesnej hmotnosti (WHO, 2017).

4.4.28 Zelená S E142
Chemický názov:

Sumárny vzorec:

sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5dien-1-ylidene)methyl]-3hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate

C27H25N2NaO7S2

Obrázok 33 Štruktúra zelenej S (Pubchem, 2005)
Zelená S je syntetické triarylmetánové farbivo, ktoré sa môže nachádzať vo forme
tmavo-zeleného prášku alebo granúl. Zelená S so sumárnym vzorcom C27H25N2NaO7S2
má molekulovú hmotnosť 576,63 g/mol a je rozpustná vo vode a slabo rozpustná
v etanole (Green S, 1984).
S týmto farbivom sú spájané nežiaduce účinky ako:
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Anémia – pri vysokých dávkach 1500 mg/kg/deň u potkanov dochádza
k miernej anémii, ktorá následne vyvoláva retikulocytózu. U dávky 500
mg/kg/deň k tomuto efektu nedochádza (Clode, 1987).



Degenerácia štítnej žlazy – aj napriek tomu, že tento nežiaduci účinok
nebol pozorovaný u žiadnych farbív zo skupiny trifenylmetánov, u zelenej
S bola degenerácia štítnej žlazy sledovaná u potkanov, ktorým boli
podávané vysoké dávky 1500 mg/kg/deň tohto farbiva. U dávky 500
mg/kg/deň tento efekt nebol pozorovaný (Clode, 1987).



Chromozómové aberácie a chromatické výmeny – po podávaní zelenej S
potkanom sú už pri dávke 50 mg/kg pozorované sesterské chromatické
výmeny a od dávky 200 mg/kg sú pozorované chromozómové aberácie
(Giri, 1992).

Hodnota ADI pre zelenú S bola niekoľkokrát prehodnotená a roku 1974 JECFA rozhodla
o stiahnutí jej dočasnej ADI (WHO, 1974). Hodnota ADI zelenej S bola ale v roku 1984
pridelená SCF (scientific committee on food) na 5 mg/kg telesnej hmotnosi (EFSA,
2010).
Toto farbivo sa ako pomocná látka nachádza napríklad v prípravkoch: Chlorpromazine
Elixir BP 25 mg/5 ml oral solution, Coldrex maxgrip lesné ovocie plo. por. 7,6 g 1×10 ks.

4.4.29 Karamel E150
Karamel je farba, ktorá sa vyrába tepelným spracovaním uhľohydrátov. Tento proces
sa nazýva karamelizácia a môže prebiehať v prítomnosti amoniaku, síričitanov, zásad,
kyselín alebo ich kombinácií pre zlepšenie jeho vlastností. Ako zdroj uhľohydrátov sa
používa široká škála surovín, vrátane fruktózy, glukózy, invertného cukru, sacharózy,
sladového sirupu, melasy, škrobových hydrolyzátov a ich frakcií. Farba karamelu sa
pohybuje od svetložltej, cez jantárovú, až po tmavo hnedú (Caballero, 2016).
Počas karamelizačného procesu je generovaná široká škála zlúčenín s nízkou
molekulovou hmotnosťou ako napríklad 4-(5-)metylimidazol (4-MeI), prítomný v
triedach III a IV, 2-acetyl-4 (5) -tetrahydroxybutylimidazol (THI) prítomný iba v triede III
a 5-hydroxymetyl-2-furaldehyd (5-HMF), ktorý je prítomný vo všetkých štyroch
triedach karamelu (Pintea, 2008).
Karamelové farbivá sú úplne miesiteľné s vodou. Okrem rozpustnej časti obsahujú aj
koloidné agregáty, zodpovedné za kvalitu sfarbenia a charakteristické vlastnosti
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produktu, do ktorého sú pridané. V závislosti od spôsobu výroby môže byť karamelové
farbivo pozitívne alebo negatívne nabité (Attokaran, 2011).
Karamelové farbivá majú veľké využitie v potravinárskom aj farmaceutickom
priemysle. Poznáme 4 druhy karamelových farbív, ktoré uspokoja rôzne systémy, do
ktorých sú pridávané:


karamel E150a

Pripravuje sa tepelným spracovaním sacharidov s prítomnosťou kyselín či zásad
(Caramel colour, 2000) alebo bez nej. Karamel I má mierne záporný iónový náboj
(Licht, 1992).
Čo sa týka karamelu triedy I, bolo realizovaných len málo štúdií na krátkodobú či
subchronickú toxicitu. Pri jednej z nich bol karamel I podávaný 5tim samičkám a 5tim
samčekom potkana po dobu 28 dní v dávkach 0; 0,5; 1 a 2 ml/kg telesnej hmotnosti
denne. V žiadnej zo skupín neboli pozorované klinické príznaky toxicity, ani žiadne
následky spojené s podávaním karamelu I (Harigae, 2000). Na karamel I zatiaľ neboli
publikované štúdie zaoberajúce sa jeho karcinogenitou, vývojovou alebo reprodukčnou
toxicitou.


Kaustický sulfitový karamel E150b

Pripravuje sa tepelným spracovaním sacharidov s prítomnosťou kyselín, resp. zásad
alebo bez nej, v prítomnosti siričitanových zlúčenín, ale bez použitia amóniových
zlúčenín (Caramel colour, 2000). Farbivo Karamel II je načervenalé, nesie vďaka svojim
prísadám a spôsobu výroby negatívny náboj a je rozpustné vo vysokých koncentráciách
etanolu (Licht, 1992).
Prvá toxikologická štúdia testujúca karamel II bola realizovaná roku 1985. V tejto štúdii
bolo 5tim skupinám po 20 samičiek a 20 samčekov potkana podávaný karamel II
v pitnej vode po dobu 13 týždňov v dávkach 0, 4, 8, 12 alebo 16 ml/kg telesnej
hmotnosti denne. U potkanov boli pozorované výkyvy hmotnosti, ako aj zmene
hmotnosti obličiek a niekoľko ďalších minoritných zmien, ktoré však neboli pripisované
toxicite karamelu II, ale skôr zlej rovnováhe vody v tele z dôvodu horkej chuti
karamelu, ktorá potkany odrádzala od pitia (MacKenzie, 1992). Na karamel II zatiaľ
neboli publikované štúdie zaoberajúce sa jeho karcinogenitou, vývojovou alebo
reprodukčnou toxicitou.
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Amoniakový karamel E150c

Pripravuje sa tepelným spracovaním sacharidov s kyselinami, príp. zásadami alebo bez
nich v prítomnosti amóniových zlúčenín, ale bez použitia zlúčenín siričitanových
(Caramel colour, 2000). Amoniakový karamel, inak karamel III, nesie pozitívny iónový
náboj (Licht, 1992).
Pri Karamele III sa v štúdiách na myšiach preukázala schopnosť vyvinutia
lymfocytopénie spôsobovaná zložkou THI, ktorú karamel III ako jediný z ostatných
karamelov obsahuje (IScaro, 1988). Tento vplyv karamelu III bol v roku 1992 testovaný
na ľudských dobrovoľníkoch, u ktorých sa však hodnoty lymfocytov nijako výrazne
oproti kontrolnej skupine nemenili, z čoho bola usúdená menšia citlivosť človeka na
THI (Houben, 1992).


Amoniak-sulfitový karamel E150d

Pripravuje sa tepelným spracovaním sacharidov s kyselinami, príp. zásadami alebo bez
nich s použitím amóniových aj siričitanových zlúčenín (Caramel colour, 2000).
Amoniak-sulfitový karamel, inak karamel VI, nesie negatívny iónový náboj (Licht, 1992).
Z dôvodu obsahu ako THI, tak aj 4-MEI boli na amoniak-sulfitový karamel zamerané
viaceré štúdie skúmajúce jeho vplyv na zdravie. V rade štúdií sa preukázalo že 4-MEI je
neurotoxický a ma termogénnu a konvulzívnu aktivitu na zvieratá (Nishie, 1969; Nishie,
1970). U 4-MEI boli skúmané aj cytotoxické a genotoxické účinky pomocou testu
chromozomálnej aberácie a mitotického indexu. Albínskym myšiam bolo 4-MEI
podávané v dávkach 100, 130 a 160 mg/kg telesnej a hmotnosti a bunky ich kostnej
drene boli analyzované po 12 a 24h. Chromozomálne aberácie boli pozorované pri
všetkých koncentráciách, čím sa potvrdila cytotoxicita a genotoxicita tejto zložky,
nachádzajúcej sa ako v karamele III, tak aj v karamele IV (Norizadeh, 2016). U 4-MEI
bola taktiež potvrdená karcinogenita po testoch uskutočňovaných na potkanoch
a myšiach (Chan, 2008).
Karamelové farbivá možno nájsť ako pomocnú látku napríklad v prípravkoch:
Robitussin antitussicum sir. 1×100 ml, Propomucil sir. 120 ml. V prípravkoch sa však
neuvádza, o aký typ ide .
Hodnoty ADI z dôvodu rozdielneho zloženia a vplyvu na zdravie boli pre karamelové
farbivá hodnotené osobitne. Hodnota ADI pre karamel I bola prehodnotená roku 1985
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a JECFA ju stanovila ako „nešpecifikovanú“. Hodnota ADI pre karamel II bola
prehodnotená roku 2000 a stanovená na 0–160 mg/kg telesnej hmotnosti. Hodnota
ADI pre karamel III a karamel IV bola naposledy prehodnotená roku 1985 a JECFA ju
stanovila na 0–200 mg/kg telesnej hmotnosti (Caramel colour, 2000).
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4.5 FARBIVÁ A ALERGIE
Precitlivelosť, hypersenzitivita, alergia – sú názvy používané na označenie klinicky
nežiaducich reakcií imunitného systému na vonkajšie podnety, obyčajne na farktory
prostredia, ktoré nazývame antigény (alergény). Následkom aktivity imunitného
systému býva väčšie alebo menšie poškodenie tkaniva alebo orgánu.
Na základe rozdielnych mechanizmov imunitného systému, ktoré sa do akcie zapájajú,
sú reakcie rozdelené do 4 kategórii:


1. typ hypersenzitivity – IgE sprostredkovaný



2. typ hypersenzitivity – cytotoxická sprostredkovaná protilátkami



3. typ hypersenzitivity – imunokomplexový



4. typ hypersenzitivity – sprostredkovaný bunkami

Prvé tri kategórie predstavujú reakciu včasného typu, kedy sa reakcia imunitného
systému a následne aj poškodenie cieľového orgánu alebo tkaniva rozbieha rýchlo. Ako
jediný 4. typ reakcie nastupuje až po 72 hodinách a jeho najčastejším výsledkom býva
poškodenie kože. Najviac sa vyskytujúca je alergická reakcia sprostredkovaná
imunoglobulínom triedy IgE (Pružinec, 2002).
Alergické reakcie sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi. Najčastejším prejavom
rôznych alergénov je žihľavka (urtikária) na koži. Ide o drobné pľuzgieriky naplnené
tekutinou, ktoré nepríjemne a silno svrbia a pália. Trvajú len niekoľko dní alebo aj dlhší
čas po dobu pôsobenia alergénu. Najnebezpečnejším prejavom alergickej reakcie je
anafylaktický šok, ktorý môže byť životu nebezpečný (Rázus, 1976). Príznaky alergickej
reakcie sa prejavujú rôzne, ako napríklad: sezónna či celoročná nádcha, konjuktivitída,
tráviace ťažkosti, kontaktná dermatitída, ekzém, astma a ďalšie (Gamlin, 2003).
Odhad WAO (World allergy organisation) na výskyt alergie celej populácie podľa krajín
sa pohybuje medzi 10–40 % (Pawankar, 2013). Kým na začiatku 20. storočia bola
alergia vnímaná ako zriedkavé ochorenie, v posledných desaťročiach bolo pozorované
dramatické zvýšenie prevalencie. Dnes viac ako 150 miliónov Európanov trpí
chronickými alergickými ochoreniami a súčasná predpoveď je, že do roku 2025
polovica celej európskej populácie bude ovplyvnená (EEACI, 2016).
Vo viacerých štúdiách bolo preukázané, že farbivá, ktoré sa široko využívajú
v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, môžu vyvolať rôzne alergické reakcie.
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Zo syntetických farbív sú to najmä azofarbivá. Napríklad u tartrazínu ako prvý popísal
tieto nežiaduce účinky Lockey, v roku 1959 (Lockey, 1959). Odvtedy to bolo potvrdené
mnohými štúdiami. Jedna z nich prebiehala roku 1973 a bol v nej sledovaný vplyv 4
azofarbív (ponceau 4R, žltá SY, amarant, tartrazín) a patentnej modrej V. Testovaných
bolo 52 pacientov s rekurentnou urtikáriou a angioedémom. Po dobu troch dní pred
návštevou kliniky boli pacienti požiadaní, aby vysadili antihistaminiká a počas pobytu
na klinike im bola predpísaná diéta bez prítomnosti farbív. Následne boli vykonané
provokačné testy, kde boli farbivá podávané v bezfarebných želatinových kapsulách
s laktózou. Tartrazín vyvolal urtikáriu u 19 pacientov a postačila na to dávka 1–3 mg. 15
z 18 pacientov, ktorí nereagovali na tartrazín, boli testovaní na ostatné azofarbivá. 7
z týchto pacientov reagovalo na ostatné azofarbivá, ale dávky na vyvolanie tejto
reakcie boli oveľa vyššie 5-18 mg. Žiaden pacient však nereagoval na patentnú modrú,
ktorá k azofarbivám nepatrí (Michaëlsson, 1973). Murdoch a kolektív v roku 1987
študovali vplyv 4 azofarbív (tartrazín, žltá SY, amarant a azorubín) na 24
pacientoch s podozrením na urtikáriu spôsobenú farbivami. Počas viacerých dvojito
zaslepených štúdi, bolo zaznamenané, že iba traja pacienti na nich reagovali. Títo
pacienti boli prijatí na ďalšie preskúmanie. Dvaja z nich reagovali samostatne na každé
zo štyroch farbív počas dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií. Tretí
pacient počas jednoducho zaslepených štúdii s jednotlivými farbivami nereagoval
a preto bol zo štúdie vylúčený. U všetkých troch pacientov boli pozorované zvýšené
hladiny histamínu v moči a plazme (Murdoch, 1987). Okrem urtikárie azofarbivá môžu
vyvolávať mnoho ďalších alergických prejavov ako napríklad: zhoršenie príznakov
astmy (Freedman, 1977), kontaktnú dermatitídu (Thierbach, 1992) či anafylaxiu
(Caucino, 1994). K syntetickým farbivám vyvolávajúcim alergickú reakciu patria aj
chinolínová žltá (Leleuc, 2013) a brilantná modrá (Shah, 2014).
Z prírodných farbív, sa najčastejši vyskytujú alergické prejavy u kyseliny karmínovej.
Prvý prípad alergickej reakcie na karmín bol popísaný v roku 1961. Išlo o alergickú
cheilitídu po použití balzamu na pery s obsahom karmínu (Sarkany, 1961). Karmín
pôsobí ako kontaktný, inhalačný či potravinový alergén, ktorý môže vyvolať všetky tri
typy alergických reakcií sprostredkovaných Ig-E, Ig-G alebo T bunkami. (Wűthrich,
1997). Za aktiváciu bazofilov a alergickú reakciu zodpovedá interakcia hapténu
(kyselina karmínová) a vysokomolekulárneho proteínového nosiča (Osumi, 2019).
Hlásenia o hypersenzitívnych reakciách, zahŕňajúcich žihľavku, angioedém či ťažkú
hypotenziu, sú spájané aj s farbivom annatto, ktoré môže obsahovať zvyškové alebo
kontaminujúce semenné proteíny, ktoré môžu u ľudí vyvolať IgE sprostredkovanú
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hypersenzitivu (Nish, 1991). Mimo karmínovú kyselinu a annatto sú alergické reakcie
na prírodné farbivá veľmi zriedkavé.
Hypersenzitívne reakcie boli zaznamenané aj pri anorganických pigmentoch, oxide
titaničitom a oxid železa. V prípade oxidu titaničitého, bolo pozorované zhoršenie
príznakov atopickej dermatitídy pri expozícii jeho nanočasticiam. Tento imunitný
proces bol sprostredkovaný Th2 imunitnou reakciou (Yanagisawa, 2009). U žltého
oxidu železa sa objavilo hlásenie na alergickú reakciu, ktorá sa prejavila vo forme
kontaktnej dermatitídy. Bolo však usúdené že táto reakcia je zriedkavá (Zugerman,
1985).
Alergia, vyvolaná farbivami v liečivách, sa nazýva aj „alergia na pomocné látky“. Kedže
je zriedkavá, často je doktormi prehliadaná a obvinená je účinná zložka liečiva, čo môže
viesť k jeho vysadeniu. V týchto prípadoch by bolo vhodné viesť kožné testy na
pomocné látky a v prípade, že je na nich pacient citlivý, by sa mali voliť liečivá bez
obsahu farbív (Shah, 2014).
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4.6 FARBIVÁ A PORUCHY SPRÁVANIA U DETÍ
Farbivá vyžadujúce zvýšenú opatrnosť sa nachádzajú v prílohe 5 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (ES) č. 1333/2008, v ktorom sa uvádza zoznam farbív, pri ktorých sú
potrebné doplnkové informácie v znení : „názov alebo E číslo farbiva (farbív)“: môže
mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí. Tieto doplnkové informácie sa
vzťahujú na farbivá- žltá SY E110, Chinolínová žltá E104, Azorubín E122, Allura červená
E129, Tartrazín E102 a Košenilová červená E124 (Nariadenie, 2008).
Poruchy pozornosti/hyperaktivita v skratke ADHD (attention deficit hyperactive
disorder) patrí medzi najčastejšie mentálne poruchy postihujúce deti v mladom veku
(Swanson, 1991). Medzi hlavné symptómy patria – poruchy sústredenia, hyperaktivita
demonštrovaná ako nadmerný pohyb, ktorý sa nehodí k danému prostrediu
a impulzivita, prejavujúca sa ako unáhlené činy vykonané bez premyslenia (American
psychiatric association, 2000).
Pri ADHD je dôležité, aby sa lekári zamerali na včasnú diagnostiku a liečbu ADHD
u dospievajúcich, pretože v dospelosti je ADHD hlavným prediktorom množstva
finančných, duševných aj pracovných problémov (Brook, 2013). U pacientov s ADHD
bola taktež zaznamenaná korelácia s motoristickými priestupkami (Farouki, 2014)
a rozvíjaním zneužívania návykových látok (Elkins, 2007).
ADHD má niekoľko subtypov. Aj keď sa u väčšiny pacientov prejavujú symptómy ako
nepozornosti, tak aj hyperaktivity a impulzívnosti, existujú jedinci, u ktorých môže
dominovať jeden alebo druhý model. Príslušný podtyp by sa pre aktuálnu diagnózu mal
hodnotiť podľa symptómov prejavujúcich sa za posledných 6 mesiacov. Tieto subtypy
sa rozdeľujú na


ADHD kombinovaný typ – tento typ by mal byť diagnostikovaný v prípade,
ak v priebehu posledných 6 mesiacov pretrvávalo 6 alebo viac
symptómov

nepozornosti

a6

(alebo

viac)

symptómov

hyperaktivity/impulzívnosti. Tento typ je najčastejšie sa vyskytujúci u detí
a adolescentov.


ADHD s prevažujúcimi poruchami pozornosti – tento typ by mal byť
diagnostikovaný v prípade, že za posledných 6 mesiacov pretrvávalo 6
alebo viac symptómov nepozornosti.



ADHD s prevažujúcou hyperaktivitou/impulzívnosťou – tento typ by mal
byť diagnostikovaný v prípade, že za posledných 6 mesiacov pretrvávalo 6
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(alebo viac) symptómov hyperaktivity/impulzívnosti (American psychiatric
association, 2000).
Priemerná prevalencia ADHD v približne 20 krajinách, ktoré sa zúčastnili v prieskumoch
WHO World menthal health (WMH), sa u detí a dospievajúcich (vo veku <18 rokov)
odhaduje na približne 2,2 % (rozmedzie: 0,1–8,1 %). Priemerná prevalencia ADHD u
dospelých (vo veku 18–44 rokov) z rôznych krajín v Ázii, Európe, Amerike a na
Strednom východe bola hlásená celkovo okolo 2,8 % (rozmedzie: 0,6–7,3 %) (Fayyad,
2017). ADHD bolo kedysi považované za ochorenie najmä u detí, no je široko rozšírené
aj u dospelých. Náročnejšie je odhalenie ADHD u detí mladších ako 4 roky, u ktorých je
správanie variabilnejšie a udržanie pozornosti prirodzene menšie. Táto porucha sa vo
väčšej frekvencii vyskytuje u mužov než u žien (American psychiatric associaton, 2000).
Pri vzniku ADHD hrajú dôležitú úlohu genetické faktory (Franke, 2012). Vznik ADHD
taktiež môže ovplyvniť nízka pôrodná hmotnosť (menej ako 1000 g) (Hille, 2001)
a rôzne podmienky prostredia ako napríklad trauma hlavy (Biederman, 2016) či
vystavenie olovu (Park, 2016).
Dôležitým vplyvom na prevalenciu ADHD sú aj potravinárske prídavné látky a farbivá.
Tento

poznatok

prvýkrát

zaznamenal

a preskúmal

v sedemdesiatych

rokoch

pediatrický alergológ Dr. Benjamin Feingold. Predpokladal, že zvýšenie prevalencie
ADHD je úzko spojené s používaním umelých príchutí a farbív v strave. Na potvrdenie
tejto hypotézy začal Feingold liečiť deti s ADHD takzvanou Feingoldovou diétou,
v ktorej eliminoval umelé aditíva a farbivá. Pre čo najlepšie a najpresnejšie výsledky
bola zdôraznená dôležitosť prísneho dodržiavania diéty, účasti celej rodiny subjektu
a jedinci citliví na potravinové aditíva, sa im museli vyhýbať po celý život. Feingold
oznámil, že u viac ako 50 % detí zaznamenal pozitívnu reakciu na diétu. Feingoldova
diéta bola po tomto zistení považovaná za primárny spôsob liečby detí s ADHD.
V priebehu nasledujúcich 40tich rokov sa táto diéta upravovalo k aktuálnej verzii,
v ktorej sú zo stravy eliminované iba umelé prídavné látky a farbivá, na rozdiel od
prvotnej verzie, v ktorej nebolo kvôli obsahu salicylátov povolené ani ovocie či zelenina
(Feingold, 1975a; Feingold, 1975b; Kanarek, 2011).
Medzi aktuálnejšie štúdie potvrdzujúce vplyv umelých farbív na ADHD patrí štúdia
z roku 2004, ktorá bola realizovaná na skupine 1873 detí vo veku 3 rokov. Všetky deti
dodržiavali po dobu 4 týždňov diétu spočívajúcu v eliminácii umelých farbív
a benzoátových konzervantov. Za použitia dvojito zaslepeného, skríženého designu boli
deti vyzvané vypiť nápoj s 20 mg umelých farbív (pozostávajúcich z 5 mg farbiva žltej
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SY, 5 mg tartrazínu, 5 mg azorubínu a 5 mg Ponceau 4R) a 45 mg benzoátu sodného
alebo placeba. Nápoj obsahoval približný denný príjem umelých farbív a benzoátu
sodného u dieťaťa v predškolskom veku. Pred aj počas štúdie boli deti sledované a ich
správanie bolo hodnotené. V laboratórnom prostredí boli sledované v týždenných
intervaloch, ale výrazné zmeny správania v spojitosti s diétou neboli sledované. Deti
boli denne sledované doma rodičmi, ktorí nahlásili významný pokles hyperaktivity
v priebehu diéty a významné zhoršenie po vypití nápoja s obsahom umelých farbív
a benzoátu sodného oproti deťom s placebom (Bateman, 2004).
V roku 2007 bola vykonaná ďalšia štúdia randomizovaného, dvojito zaslepeného
krížového dizajnu s placebo kontrolou na 153 deťoch vo veku 3 rokov a 144 deťoch vo
veku 8–9 rokov. Jej cieľom bolo zistiť, či by sa výsledky z prvej štúdie mohli replikovať
za využitia širšej škály miery hyperaktivity a či by podobné negatívne účinky boli
sledované aj na starších deťoch. Rovnako ako v prvej štúdii bola deťom nastavená
eliminačná diéta a po tej boli vyzvané požiť nápoj s obsahom umelých farbív. Pri tejto
štúdii boli využité popri placebe dve rôzne kombinácie a dve rôzne dávky umelých
farbív. U predškolských detí Mix A obsahoval rovnaké umelé farbivá a ich rovnaké
množstvo, no pomery boli odlišné. Mix A obsahoval 2,5 mg azorubínu, 7,5 mg
tartrazínu, 5 mg žltej SY, a 5 mg ponceau 4R. Mix B obsahoval 7,5 mg žltej SY,
azorubínu, chinolínovej žltej a allura červenej v sumárnom množstve 30 mg. Dve zmesi,
ktoré boli použité pre 8–9 ročné deti, mali pomer látok rovnaký ako u detí
v predškolskom veku, ale celkové množstvo látok bolo pri mixe A 1,25 krát väčšie
a mixe B bolo 2,08 krát väčšie, čo predstavovalo 62 mg kombinácie umelých farbív.
Výsledky štúdie boli vyhodnocované pomocou výsledkov pozorovania učiteľov,
rodičov, hodnotení od klinicky trénovaných pozorovateľov a výsledkov počítačového
testu pozornosti. Negatívne výsledky boli pozorované v prípade oboch mixov. Tieto
štúdie viedli k zisteniu, že umelé farbivá na niektoré deti vplyv majú a na iné zas nie,
a preto by bolo potrebné uskutočnenie ďalších štúdií pre potvrdenie týchto výsledkov
(McCann, 2007).
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4.7 LEGISLATÍVA
Farbivá, ktoré sú povolené v potravinách, sú povolené aj v liečivých prípravkoch,
a preto táto kapitola obsahuje aj legislatívu zaoberajúcu sa používaním farbív
v potravinách.

4.7.1 Právne normy v Európskej únii
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/35/ES z 23. apríla 2009 o farbivách,
ktoré sa môžu pridávať do liekov, stanovuje, že prvoradým cieľom všetkých právnych
predpisov týkajúcich sa liekov, musí byť bezpečnosť verejného zdravia. Avšak tento cieľ
sa musí zabezpečiť takými prostriedkami, ktoré nebránia rozvoju farmaceutického
priemyslu, ani obchodu s liekmi v rámci Spoločenstva. Taktiež stanovuje, že liečivé
prípravky môžu obsahovať farbivá uvedené v prílohe č.1 smernice Európskeho
parlamentu a Rady 94/36/ES, o farbivách pre použitie v potravinách a pôvodná
vyhláška č. 228/2008 Sb. toto ustanovenie reflektuje.
Smernica 94/36/ES bola zrušená a nahradená nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinárskych prídavných látkach.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o
potravinárskych prídavných látkach bolo v českej legislatíve zapracované do Vyhlášky č.
4/2008 Sb., ktorou sa stanovujú druhy a podmienky použitia prídavných látok a
extrakčných rozpúšťadiel pri výrobe potravín. Táto vyhláška bola zrušená a nahradená
vyhláškou č. 253/2018 Sb. O požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá používané pri výrobe
potravín.

Z piatich príloh, ktoré obsahuje toto nariadenie, sa prídavným látkam venujú prílohy II
a III. Aby bola potravinárska prídavná látka zaradená na zoznamy v prílohách II a III,
musí poskytovať výhody a prínos pre spotrebiteľa, a teda slúžiť jednému alebo
viacerým z týchto účelov:
a) Zachovanie výživovej akosti potraviny.
b) Zabezpečenie potrebných zložiek alebo prísad potravín vyrábaných pre
skupiny spotrebiteľov s osobitnými stravovacími potrebami.
c) Zvýšenie schopností potraviny udržať si akosť alebo stabilitu alebo
zlepšenie jej organoleptických vlastností, pričom sa charakter, podstata
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ani kvalita potraviny nezmení takým spôsobom, ktorý by zavádzal
spotrebiteľa.
d) Pomoc pri výrobe, spracovaní, príprave, úprave, balení, preprave alebo
skladovaní

potravín,

vrátane

prídavných

látok

v potravinách,

potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm pod podmienkov, že
prídavná látka v potravinách sa nepoužíva na zakrytie účinkov použitia
nevyhovujúcich surovín alebo nežiaducich postupov alebo techník,
vrátane nehygienických postupov alebo techník, počas akejkoľvek
z týchto činností.
Aby bola prídavná látka zaradená na zoznam prílohy II do funkčnej skupiny farbív,
okrem všeobecných podmienok pre prídavné látky uvedené v tomto nariadení, musí
slúžiť niektorému z nasledujúcich účelov:
a) Obnova pôvodného vzhľadu potraviny, ktorej farba sa zmenila pri
spracovaní, skladovaní, balení a distribúcii, čím sa mohla znížiť jej vizuálna
akceptovateľnosť.
b) Zvýšenie vizuálnej príťažlivosti potraviny.
c) Dodanie farby inak bezfarebnej potravine.
Farbív sa ako jednou z kategórie prídavných látok z predpisov Európskej únie týka aj
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008,
ktorým sa stanovuje jednotné povoľovacie konanie pre potravinárske prídavné látky,
potravinárske enzýmy a látky určené k aromatizácii potravín.
Dôležité je taktiež spomenúť Nariadenie Komisie (EU) č. 257/2010 z dňa 25. marca
2010, ktorým sa stanoví program pre prehodnotenie schválených potravinárskych
prídavných látok v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1333/2008 o potravinárskych prídavných látkach a Nariadenie Komisie (EU) č.231/2012
z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených
v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008.
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5. ZÁVER
Táto diplomová práca bola venovaná farbivám v liečivých prípravkoch a ich vplyvu na
zdravie. Cieľom bolo vytvoriť prehľad tých najpoužívanejších a analyzovať ich vplyv na
človeka.
V jednotlivých kapitolách možno nájsť pozitívne a/alebo negatívne účinky daného
popisovaného farbiva, ako aj jeho stručnú definíciu a liečivé prípravky, ktoré ho
obsahujú. V práci sa okrem tohto prehľadu nachádzajú kapitoly venované najčastejšie
sa vyskytujúcim nežiaducim účinkom spájaným s farbivami. Tieto farbivá majú široké
využitie a ako bolo spomenuté v kapitole legislatívy, sú povolené aj k úprave potravín.
V prípade ich schválenia k používániu, je im po posúdeni ich bezpečnosti priradená
hodnota ADI.
Farbivá sú k liečivým prípravkom pridávané pre ich lepšie rozoznanie, psychologický
efekt, či k zamedzeniu ich falšovania. V dnešnej dobe sú však uprednostňované
syntetické farbivá, ktoré môžu vyvolať rôzne nežiadúce účinky. Pozor by si mali dávať
hlavne precitlivení pacienti, u ktorých môžu niektoré farbivá vyvolať alergickú reakciu.
Jedná sa najmä o azo farbivá a prírodné farbivo karmín. Druhou ohrozenou skupinou
sú deti, u ktorých môže dochádzať k vzniku ADHD. Prípravky obsahujúce tieto farbivá
(žltá SY, Chinolínová žltá, Azorubín, Allura červená, Tartrazín a Košenilová červená)
musia zo zákona túto informáciu obsahovať. Ďalšími právnymi náležitosťami sa v tejto
diplomovej práci zaoberá kapitola legislatívy.
Považujem za vhodné zníženie používania syntetických farbív, a to najmä v prípravkoch
určených pre deti. Nahradené by mali byť prírodnými farbivami, pretože aj napriek ich
vyššej finančnej náročnosi a slabšej farebnosti sú na základe vykonaných štúdií
považované za bezpečnejšie než syntetické.
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6. POUŽITÉ SKRATKY
Tabuľka 2 Použité skratky
Skratka

Anglický význam skratky

Slovenský význam skratky

ADHD

Attention Deficit
Hyperactive Disorder

porucha pozornosti s
hyperaktivitou

ADI

Acceptable Daily Intake

akceptovateľný denný
príjem

ASA

Acetylsalicylic Acid

kyselina acetylsalicylová

FAD

Flavin Adenine
Dinucleotide

flavín adenín dinukleotid

FDA

Food and Drug
Administration

Správa potravín a liečiv

FMN

Flavin Mononucleotide

flavín mononukleotid

JECFA

Joint Expert Committee on
Food Additives

Spoločný výbor expertov
pre prídavné látky v
potravinách

LL

Active Substance

liečivá látka

LP

Medicinal Product

liečivý prípravok

PAH

Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons

polycyklické aromatické
uhľovodíky

ROS

Reactive Oxygen Species

reaktívne formy kyslíka

SCF

Scientific Committee on
Food

Vedecký výbor pre
potraviny

WAO

World Allergy Organisation

Svetová alergologická
organizácia

WHO

World Health Organisation

Svetová zdravotnícka
organizácia

WMH

World Menthal Health

Svetové dúševné zdravie
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