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História a súčasnosť
Baza čierna (Sambucus nigra L.) je jednou z najstarších liečivých rastlín používaná na liečbu
a výživové účely vďaka veľkému množstvu biologicky aktívnych látok, vrátane zlúčenín
s vysokou antioxidačnou kapacitou. Zo strany vedy a výskumu je veľký záujem o prírodné
antioxidanty a farbivá z bazy čiernej. Pre svoje zdraviu prospešné a senzorické vlastnosti sa
baza používa predovšetkým v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Podľa záznamov
z 5. a 4. storočia pr. n. l. je baza opísaná ako prostriedok na liečenie mnohých ochorení,
pričom sa využívajú všetky časti rastliny v čerstvom i sušenom stave. Baza je taktiež
úžitkovou rastlinou, používa sa v kuchyni, bylinárstve a potravinárskom priemysle, pričom
sa využíva kôra, kvet, plod a dreň. Tmavofialové bobule bazy sa používajú čerstvé a sušené.
Baza je klasifikovaná a uznaná ako liek európskou agentúrou pre liečivá.
Evolúcia druhu
Najstaršie záznamy existencie druhu Sambucus sú z interglaciálneho obdobia. Najstaršie
nálezy sú v archeologických náleziskách datované z obdobia mezolitu, neolitu, doby
bronzovej, doby železnej a starého Ríma. Morfologické znaky a biologické vlastnosti
dokazujú, že ide o starý terciérny druh, ktorý v ľadových dobách ustúpil na juh a po ich
uplynutí sa vrátil do našej oblasti.
Rastlina a potravina
Baza čierna (Sambucus nigra L.) je široko rozkonárený ker s bielymi kvetmi
a tmavofialovými bobuľami. Kvitne približne od júna do júla a na terapeutické účely sa
využíva kôra, kvety a plody. Bazu môžeme použiť ako liečivo, farbivo, potravinu. Kvety bazy
sa dajú použiť ako surovina pri výrobe šumivého vína, plody sa najčastejšie používajú na
prípravu džemov a želé a pri výrobe vína. Na prípravu sa používajú čerstvé, sušené alebo
mrazené časti rastliny. Z plodov bazy sa pripravuje odvar a extrakty sa používajú ako
potravinárske farbivá a aditíva.
Príprava odvaru z plodov bazy čiernej

Na jednu dávku odvaru použijeme 10 gramov sušených bobúľ. Bobule necháme niekoľko
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minút odstáť v studenej vode, potom ich pomaly začneme zahrievať. Bobule povaríme 5-10
minút a roztok prefiltrujeme.

Obrázok 1 Kvety (A) a plody (B) bazy čiernej (Sambucus nigra) (Baldovska et al., 2021)
Chemické zloženie bazy čiernej
Extrakt z bazy čiernej je bohatý na organické kyseliny, cukry a vo vysokom množstve sú tu
prítomné antokyány. Ďalej štúdie potvrdili prítomnosť polyfenolických zlúčenín, pričom
koncentrácia polyfenolov závisí od odrody bazy čiernej. Kôra rastliny obsahuje éterický olej,
fytosterín, kyselinu valérovú, cholín, triesloviny, živice.
Najvyšší počet liečivých esencií sa nachádza v kvetoch bazy, pričom bolo zistených 35
monoesterifikovaných metabolitov v kvetoch bazy. Kvety obsahujú asi 3 % flavonoidov,
vrátane rutínu, hyperozidu, kvercetínu, izokvercetínu, astragalínu, éterické oleje, glykozid
sambunigrín, slizy a stopy trieslovín. Obsahujú aj malé množstvo silice maslovej (0,03 – 0,15
%), ktorá má vysoký obsah voľných mastných kyselín (66 % kyselina palmitová) a n-alkánov,
amíny (cholín, etylamín, izobutylamín, izoamylamín), organické kyseliny (kyselinu
valeriánovú, kyselinu askorbovú) a sacharidy. Okrem terpénu je v kvetoch bazy zastúpený
parafín a uhľovodík trikosan, ďalej obsahuje fenolové látky (kyselina chlorogénová, kyselina
kávová), rozpadové produkty glykozidu sambunigrínu (obsahuje kyselinu mandľovú,
kyanovodík a glukózu), sliz a do 9 % minerálnych látok. V čerstvom kvete je 82 mg.kg-1
vitamínu C.
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Čerstvé zrelé plody obsahujú tyrozín, arómu plodov zabezpečujú zlúčeniny pentanal,
heptanal a beta-damascenón. Plody bazy čiernej obsahujú vysoké množstvo sambuciózy (8
%), ďalej obsahujú organické kyseliny (jablčná, citrónová, chinová, chlorogénová,
askorbová), antokyánové farbivá, polyfenoly, flavonoidy, vitamín C. Plody bazy čiernej
obsahujú okolo 3 % trieslovín, pektín, karotenoidy, provitamín A, zložky vitamínu B, asi 20
redukujúcich sacharidov, stopy silice a ďalšie významné biologicky aktívne komponenty.
Farmakologické účinky
Baza čierna obsahuje viaceré skupiny flavonoidov (rutín, hyperozid, kvercetín, izokvercetín,
astragalín). Je preukázané, že tieto biologicky aktívne látky majú protizápalový,
antibakteriálny, proti-rakovinový účinok, posilňujú imunitný systém a upravujú hladinu
cholesterolu. Okrem antioxidačných a proti-rakovinových účinkov potvrdzujú štúdie aj
analgetický efekt extraktov z bazy čiernej.
Antimikrobiálny účinok
Výskumy potvrdzujú antimikrobiálne vlastnosti bazových extraktov. Tieto vlastnosti sa
pripisujú najmä fenolovým zlúčeninám a flavonoidom prítomným v baze. Peptidy v kvetoch
bazy čiernej vykazujú potenciálne účinky proti rôznym patogénom. Predpokladá sa, že ich
antimikrobiálna aktivita súvisí s narušením bakteriálnej bunkovej membrány. Extrakt z bazy
čiernej vykazuje antibakteriálny účinok proti ľudským patogénnym baktériám inhibíciou
rastu gram-pozitívnych baktérií Streptococcus pyogenes a gram-negatívnych baktérií
Branhamella catarrhalis.
Antivírusový účinok
Baza čierna sa často využíva ako podporný prostriedok pri prechladnutí a chrípke. Ukázalo,
že vykazuje inhibičný účinok na šírenie ľudských patogénnych vírusov chrípky, preto baza
čierna a extrakty z nej môžu poskytnúť alternatívne prístupy v boju proti infekciám. Klinické
štúdie potvrdzujú, že prípravky, odvary a extrakty, ktoré sa užívajú do 48 hodín od začiatku
akútnej respiračnej vírusovej infekcie, môžu skrátiť trvanie liečby a závažnosť symptómov
bežného nachladnutia a chrípky. Množstvo dôkazov z predklinických štúdií preukazuje
antivírusovú aktivitu bazy čiernej a bol potvrdený silný antivírusový účinok bazy čiernej na
ľudské koronavírusy (napr. HCoV-NL63). Výsledky klinických štúdií zahŕňajúcich chrípkové
a vírusové infekcie podporujú možné dopady bazy čiernej na COVID-19, avšak v súčasnosti
neexistujú dôkazy podporujúce terapeutický účinok bazy čiernej pri liečbe alebo prevencii
ochorenia COVID-19.
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Účinok na imunitný systém
Vplyvu bazy čiernej na imunitný systém sa venovali viaceré štúdie, pričom boli opísané
imuno-modulačné účinky extraktov z plodov bazy čiernej v dendritických bunkách získaných
z kostnej drene myší. Aplikácia komerčne dostupného prípravku z výťažkov bazy čiernej
ukázala terapeutický účinok na rôzne ochorenia a posun v imunitnej odpovedi.
Anti-hyperglykemický účinok
Na základe rôznych štúdií sa ukazuje, že extrakty kvetov bazy čiernej obsahujú bioaktívne
zlúčeniny schopné modulovať metabolizmus glukózy a lipidov, čo umožňuje ich nutričné a
farmaceutické využitie, preto baza čierna môže predstavovať aj efektívny výživový doplnok
v prevencii alebo pri liečbe cukrovky. Vo vode rozpustné zlúčeniny z bazových kvetov sú
schopné priamo stimulovať metabolizmus glukózy a podporovať sekréciu inzulínu pomocou
β-buniek pankreasu. Extrakt z bazových kvetov významne zvyšuje príjem glukózy, jej
oxidáciu a glykogenézu aj bez podávania inzulínu. Plody bazy čiernej taktiež priaznivo
ovplyvňujú liečbu diabetickej osteoporózy, polyfenolové extrakty z bazy čiernej zlepšujú
minerálnu hustotu kostí, ale znižujú aj množstvo telesného tuku.
Protizápalový účinok
Sledovaný bol aj účinok extraktov z plodov bazy čiernej v kombinácii s nanočasticami
striebra. Štúdie ukázali ich pozitívny vplyv na znižovanie zápalových procesov a hladín
cytokínov a bolo preukázané aj ich možné použitie pri liečbe psoriázových lézií.
Protizápalový účinok bazy čiernej bol dokázaný aj inhibíciou produkcie oxidu dusného
makrofágmi a dendritickými bunkami. Zložky bazy čiernej modulujú zápalovú aktivitu, čo
zároveň zvyšuje jej nutričnú hodnotu. Okrem inhibície oxidu dusného pri reakcii na zápalové
procesy bolo potvrdené aj znižovanie expresie génov zápalových dráh (IL-1β, IL-6, TNF-α a
COX-2) pôsobením extraktu z bazy čiernej.
Antioxidačný účinok
Rastlinné polyfenoly sú známymi lapačmi voľných radikálov a sú schopné chrániť ľudské telo
pred oxidačným stresom. Baza pôsobí ako antioxidant, chráni bunkové membrány pred
pôsobením voľných radikálov, spomaľuje proces starnutia buniek živočíchov a človeka,
zmierňuje starnutie pokožky a zápal vyvolaný UVB žiarením a má veľký vplyv pri potláčaní
oxidačného stresu. Priaznivé účinky extraktu z bazy čiernej boli potvrdené na keratinocytoch
ľudskej kože (HaCaT) ožiarených UVB. Extrakt z bazy preukázal dobrú účinnosť pri
zachytávaní voľných radikálov redukovaním tvorby reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v
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závislosti od dávky. Výskumy potvrdzujú účinok antioxidantov z bazy na neurodegeneratívne
a nádorové ochorenia. Vďaka vysokému obsahu polyfenolov a antioxidačnej aktivite sa
extrakty z bazy čiernej ukazujú aj ako veľmi efektívny prostriedok na zvyšovanie výkonu pri
cvičení a fyzickej aktivite. Vďaka svojej vysokej antioxidačnej aktivite extrakty z bazy čiernej
znižujú hladiny oxidačného stresu, zlepšujú fungovanie vaskulárneho systému a
metabolizmus kostrového svalstva.
Anti-rakovinový účinok
Výsledky laboratórnych meraní ukázali, že flavonoidy z bazy čiernej sú dôležité v prevencii
nádorových ochorení. V súčasnosti sú známe viaceré mechanizmy účinkov bazy, ako sú
antiproliferačná a proapoptická aktivita. Ide napríklad o inaktiváciu prokarcinogénov,
inhibíciu proliferácie nádorových buniek, inhibíciu angiogenézy a indukciu programovanej
bunkovej smrti (apoptóza). Experimenty preukázali schopnosť extraktu z bazy alebo jej častí
potláčať proliferáciu a životaschopnosť rôznych nádorových bunkových línií. Taktiež bol
potvrdený proti-rakovinový účinok aglutinínu z bazy čiernej indukovaním cielenej apoptózy
v nádorových bunkách vaječníkov prostredníctvom mitochondriálnej dysfunkcie.
Účinok na reprodukciu
Schopnosť bazy ovplyvňovať ovariálne bunky naznačujú potenciálnu užitočnosť bazy čiernej
v prevencii reprodukčných porúch. Extrakty z plodov a kvetov bazy majú sľubný stimulačný
účinok na životaschopnosť ľudských buniek vaječníkov stratum granulosum, čo naznačuje jej
potenciálne využitie v oblastiach biotechnológie, asistovanej reprodukcie a ako biostimulátor
ženských reprodukčných procesov. Kvety a plody bazy môžu mať potenciálny vplyv na
steroidogenézu reguláciou sekrécie steroidných hormónov in vitro. Účinok bazy čiernej na
podporu uvoľňovania steroidných hormónov naznačuje potenciálnu použiteľnosť tejto
rastliny a rutínu, ktorý sa vo veľkom množstve nachádza v baze, na podporu
nereprodukčných a reprodukčných funkcií, vrátane procesu ovariálnej folikulogenézy a
plodnosti. V kvetoch boli objavené fytohormóny thelikiníny, ktoré vyvolávajú u myší zmeny v
estrálnom cykle predĺžením obdobia estru (vlastná ruja).
Vedľajšie účinky, kontraindikácie a toxicita
Toxickou časťou rastliny sú kôra, listy a najmä nezrelé plody s miernym toxickým účinkom,
ktorý je spôsobený sambunigrínom, horčinami a trieslovinami. Sambunigrín je glykozidicky
viazaný kyanovodík. Otrava sambunigrínom nastáva po konzumácii veľkého množstva
čerstvých plodov alebo vypití šťavy z neprevarených bobúľ. Pre miernu toxicitu sú plody
bazy surové nekonzumné, pri prejdením varom sa však stávajú jedlými. Príznaky otravy sa
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prejavujú ako vracanie, nevoľnosť a hnačky. Pri otrave je potrebné vyvolať zvracanie a podať
živočíšne uhlie, preháňadlá a kontrolovať krvný obeh.
Záver
Baza čierna (Sambucus nigra) púta pozornosť pre jej jednoduché pestovanie a vysokou
dostupnosťou fytonutrientov a biologicky aktívnych substancií. Táto rastlina a rôzne jej časti,
vrátane kvetov a plodov, má veľký význam pre človeka pre jej potenciálne využitie v
medicíne a tradičnom liečiteľstve pri prevencii alebo liečbe rôznych ochorení vďaka obsahu
veľkého spektra biologicky aktívnych látok s priaznivými terapeutickými účinkami. Väčšina
dostupných údajov o terapeutickom pôsobení bazy čiernej je zameraná na jej
antimikrobiálne účinky, antioxidačnú a proti-rakovinovú aktivitu, ale aj na aktivácia
imunitných, protizápalových procesov a reguláciu hormónov. Napriek tomu bola väčšina
týchto účinkov preukázaná iba na obmedzenom množstve výskumov na zvieratách alebo v in
vitro štúdiách, pričom klinické skúšky sú zriedkavé.
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