
Praslička roľná (Equisetum arvense) a jej účinky

SciCell Magazín - Odborný online magazín, ročník 2020. ISSN 2585-9137

pixabay.com

Lukáš Hleba, Miroslava Císarová, Juraj Čuboň, Anton Kováčik
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

Tradičné (ľudové) využitie Prasličky roľnej

V ľudovom liečiteľstve sa spomína Praslička roľná pri liečbe tuberkulózy, kataru obličiek
a močového mechúra. Používala sa ako homeostatikum pri prudkej menštruácii, nosnom,
pľúcnom a žalúdočnom krvácaní. Pri krehkosti nechtov a strate vlasov, reumatických
ochoreniach a dne. Pri zle liečiteľných ranách alebo vredoch, opuchoch a zlomeninách, alebo
pri omrzlinách.  

Chemické zloženie Prasličky roľnej

Hlavné komponenty prasličky roľnej sú: uhľovodíky, proteíny, aminokyseliny, fytosteroly,
alkaloidy, saponíny, steroly, kyselina askorbová, kyselina kremičitá, fenol, tanínové
flavonoidy a triterpenoidy. Okrem toho obsahuje ešte kyselinu vínnu, metylestery
protokatechínov, kyselinu kafeínovú, isoquercetín, apigenín a kaempferol ako fenolické
zložky. V stonke sa nachádza kyselina kremičitá, kremičitany, vápnik, draslík a ostatné
minerály ako hliník, síra, fosfor, sodík, zinok, horčík a mangán. Alkaloidy tvoria nikotín,
palustrín a palustrinín.

Farmakologické účinky

Antioxidačný efekt

Rastlina obsahuje vysoké množstvo fenolických zlúčenín, čo ju činí antioxidačne účinnou.
Obsah fenolických látok činil 18,67 % z rastliny. Antioxidačné účinky boli u prasličky
hodnotené vo vodných ale aj etanolových extraktoch pomocou rôznych metód. Zistilo, že
bohatšie na fenolické látky mali práve etanolové extrakty ako vodné extrakty. Zistilo sa že
praslička obsahuje vysoké množstvo vitamínu C a E a obsahuje aj vysoké množstvo medi
a zinku.

Anti-rakovinové účinky

Účinky extraktov z prasličky sa testovali aj voči rôznym typom rakovinových bunkových línií
v laboratórnych podmienkach. Proti-rakovinové účinky extraktov prasličky boli závislé na
bunkovej línii rakoviny, type extraktu a jeho koncentrácii. Extrakty etyl-acetátu vykazovali
najširšie spektrum voči rakovinovým bunkám. Vodné extrakty zase vykazovali aktivitu voči
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leukemickým bunkovým kultúram. Autori tejto štúdie zistili, že u leukemických bunkách
zapríčinuje extrakt z prasličky apoptózu buniek. Taktiež vedci skúšali extrakt prasličky voči
melanómu B16 a aj tam vykazoval signifikantné účinky. Citotoxické účinky na rakovinové
bunky vykazoval metanolový extrakt prasličky. Ten devastoval bunky cervikálneho
adenokarcinómu, pľúcnych fybrobalstov, prsného adenokarcinómu a ľudských
embryonických obličkových buniek. Avšak záleží od druhu použitého extraktu a typu
rakoviny.

Antimikrobiálny efekt

Extrakty z prasličky a hlavne metanolový extrakt vykazoval voči mikroorganizmov
antimikrobiálnu aktivitu. Aktivita sa prejavila ako voči Gram-pozitívnym (Staphylococcus
aureus), tak aj voči Gram-negatívnym (Escherichia coli) baktériam. Nepreukázal sa žiaden
účinok voči kvasinkám ako napríklad Candida albicans. Vedci využívali rôzne metódy
detekcie antimikrobiálnej aktivity ako napríklad jednu zo základných skríningových metód,
diskovú difúznu metódu ale aj metódu minimálnej inhibičnej koncentrácie.

Ak vedci testovali prchavé látky z prasličky, tie vykazovali vyššiu mieru antimikrobiálnej
aktivity voči Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa a Salmonella Enteritidis. Antifungálna aktivita olejov z prasličky  sa prejavila
voči hubám ako Aspergillus niger a kvasinke Candida albicans. Už riedenie 1:10 vykazovalo
silné antimikrobiálne účinky.

Testovali sa aj etanolové a vodné extrakty. Pri týchto extraktoch sa zistilo široké pole ich
pôsobnosti voči podobným mikroorganizmom. V konečnom dôsledku mali však etanolové
extrakty vyššiu antimikrobiálnu aktivitu ako vodné extrakty. Niektoré z nebezpečných
druhov baktérií ako Vibrio cholerae, Shigella flexneri, Shigella disenteriae vykazovali veľkú
citlivosť voči tomuto extraktu vo všetkých testovaných koncentráciách. Pri testovaní
diskovou difúznou metódou najväčšiu zónu autori zistili pri E. coli, kde zóna dosiahla
priemer 32 mm, čo sa podobá veľkosti zón pri používaní tradičných antibiotík.

Efekt na hladké svalstvo

Vazorelaxačné účinky kyseliny dikofeoyl-meso-vínnej, ktorá pochádza z prasličky boli
študované na potkanoch. Táto látka vykazovala pomalú relaxačnú aktivitu. Izolovaná bola
z prášku získaného z etanolového extraktu. Po odstránení etanolu sa titruje petrolétrom pri
40-60°C a potom sa prefiltruje v aktívnom uhlí a suší vákuovo.
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Efekt na centrálny nervový systém

Študovali sa sedatívne a antikonvulzívne účinky extraktov prasličky a zistilo sa, že látky
obsiahnuté v prasličke majú významnú aktivitu aj na tomto poli pôsobnosti. Zistilo sa, že
počas spánku vyvolanom barbiturtámi môže zvýšiť dĺžku spánku praslička o 46  až 74 %. Pri
testoch na myšiach znižovali extrakty kŕče. Zvýšili čas spánku a znížili pohybovú aktivitu
myší. Sedatívne účinky prasličky sa študovali už v roku 2005 a bolo dokázané že ich
praslička má.

Dermatologický účinok

Už len 5 % roztok prasličky vykazoval pri hojení rán pozitívny efekt. Experiment sa
uskutočnil na králikoch a zistilo sa že má veľmi pozitívny efekt pri hojení a už na siedmy deň
bol preukázateľný efekt, voči iným terapeutickým látkam. Experiment bol vykonaný na
potkanoch, kde sa použila lanolínová masť a masť pripravená z prasličky. Masť z prasličky
bola pri uzatváraní rán podstatne výkonnejšia ako ostatné testované maste. Po 14 dňoch
bola skupina ošetrená prasličkovou masťou na tom podstatne lepšie ako ostatné kontrolné
skupiny. U ľudí sa zistili podobné hojivé účinky masti z prasličky. Rovnako prasličková masť
pomáha redukcii zápalu a úľavu od bolesti po epiziotómii (natrhnutie pri pôdrode). Už 3 %
masť prasličky počas 10 dňovej liečby podporila hojenie a zmiernila bolesti po epiziotómii.

Pri onychoschizii (rozpade nechtov) sa po používaní maste z prasličky zlepšil stav u 74 %
žien. Závažná onychoschizia zistená pri 35 % žien sa zlepšila až u 80 % z nich.

Efekt na imunitný systém

Experiment prebiehal na sledovaní interleukínu IL-2 a interferónu (INF-Y), ktoré produkujú
Th1 bunky. Po 24 hodinovom vystavení 0,2 mg/ml surového proteínu z prasličky sa vyrobilo
1,7 krát vyššie množstvo IL-2 a za 48 hodín až 1,9 krát vyššie množstvo. S koprodukciou
INF-Y to naznačuje aktiváciu imunitného systému.

Účinky na močový systém

Diuretický účinok sa sledoval u dobrovoľníkov klinickým monitorovaním bilancie vody počas
24 hodín. Zistilo sa, že vysušený extrakt prasličky (900 mg/deň) vyvolal diuretický účinok,
ktorý bol silnejší ako negatívna kontrola a rovnocenný s hodnotou, ktorú vykazovala
hydrochlorotiazid bez toho aby spôsobil významné zmeny v eliminácii elektrolytov.
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Inhibícia agregácie krvných doštičiek

Extrakty z prasličky mali aj takýto účinok, ktorý je možné využiť pre nezrážanie krvných
doštičiek. Tu vedci zistili, že extrakt z prasličky inhiboval trombín a ADP-indukovanú
agregáciu krvných doštičiek. Vedci predpokladajú, že tento efekt môže mať súvislosť
s obsahom fenolických látok v rastline.

Hepato-protektívny účinok

Ochrana pečene a jej regenerácia má svoj význam, pretože vo svojom živote skonzumujeme
aj množstvo látok, ktoré pečeň devastujú. Ukázalo sa, že praslička a extrakty z nej obsahujú
látky ako onitín a luteolín, ktoré sa hepato-protektívnym účinkom vyznačujú. Ich účinok bol
porovnateľný s látkou nazývanou sibylín.

Účinok voči prvoku Lieshmania tropica

Lieshmaniózu spôsobuje prvok Leishmania tropica. Je to nebezpečné ochorenie, ktoré
prenáša hmyz. Aj tu extrakt z prasličky vykazoval aktivitu voči tomuto parazitu. Už
koncentrácie 0,5 – 2,5 ug/ml znižoval množstvo parazita. Pri koncentrácii 1,5 ul/ml bolo
zabitých 50 % parazitov.

Účinok na kosti

Účinky hydro-metanolického extraktu prasličky sa hodnotil pri ľudskej osteoklastogenéze
v laboratórnych podmienkach. Zistilo sa, že extrakt znížil vývoj a funkciu ľudského
osteoklastu, a to ako v osteoklastových prekurzorových bunkových kultúrach a v kokultúre
osteoklastických aj osteoblastických buniek. Jednoducho povedané, extrakt prasličky znížil
možné riziko infekcie na rozhraní biomateriálu a kosti pri transplantácii.

Vedľajšie účinky, kontraindikácie a toxicita

U myší sa nepreukázali ani po podaní 5000 mg/kg hmotnosti žiadne vedľajšie účinky ani
smrť. Nezaznamenali sa ani kumulatívne prírastky, žiadne biochemické alebo hematologické
vedľajšie účinky. U testovanej látky sa nezistil žiaden mutagénny účinok. Dlhodobé užívanie
však môže spôsobiť deficit tiamínu, pretože praslička obsahuje tiaminázu, ktorá rozkladá
tiamín (vitamín). Doposiaľ neboli publikované žiadne štúdie, ktoré by preukazovali zmenené
stavy pri dojčení. Užívanie bolo kontraindikované u alkoholikov, ktorý majú všeobecne
znížené množstvo tiamínu a preto sa neodporúča ho ešte znižovať, pre obsah tiaminázy
v prasličke. Praslička dokáže znižovať hladinu cukru v krvi diabetikov. Kontraindikácie môžu
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nastať aj u pacientov zo zhoršenou funkciou srdca a obličiek. Pri použití v kúpeli, môže
pôsobiť na závažné kožné lézie, akútne kožné lézi neznámeho pôvodu a podobne. Toxicita
bola zaznamenaná u zvierat, symptómy otravy pri mladých zvieratách, príznaky sa však
vyvíjajú pomaly. Prejavovali sa hnačkou a miernou nekoordináciou. V niektorých prípadoch
došlo aj k smrti zvierat. Je potrebné potom zdroj z potravy odstrániť. Závažnosť stavu
súvisela so znížením množstva tiamínu. Ten sa potom môže pridať intravenózne. U potkanov
bola testovaná akútna hepatotoxicita pri dávkach 30, 50 a 100 mg / kg počas štrnástich dní
podávania, no nezistila sa žiadna zmena v pečeni ani v aktivite pečeňových enzýmov
v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Zo zistených poznatkov je vidieť, že Praslička roľná (Equisetum arvense) má obrovský
význam pre človeka, pretože má obrovský potenciál v medicíne aj v ľudovom liečiteľstve.
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