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VÝŽIVOVÝ

DOPLNOK

Oblasť techniky
Riešenie sa týka doplnkov výživy určených pre humánne a veterinárne použitie.
Doterajší stav techniky
Nemalé úsilie biochemického, medicínskeho a mikrobiologického výskumu je
zamerané na zistenie príčin a mechanizmu starnutia organizmov a štúdium ich civi
lizačných chorôb. Podľa v súčasnosti platných teórií je jednou z významných príčin
týchto nežiadúcich javov takzvaný „oxidačný stres“. Hlavným zdrojom oxidačného
stresu sú mitochondrie, ktoré sa vyskytujú vo väčšine buniek, kde tvoria organely
obalené membránami. Mitochondrie v mnohom pripomínajú baktérie, ktoré prijímajú
potravu a vylučujú adenozíntrifosfát ( A T P ) ako palivo buniek. Pri tomto procese
však vzniká i nežiadúci odpad, ktorým sú agresívne formy kyslíka spôsobujúceho pri
jeho nežiadúcom hromadení oxidačný stres. Jedná sa o značne zložité biologickoelektrochemické procesy vedúce k tvorme voľných radikálov. Akútny oxidačný stres
spôsobuje vážne poškodenie buniek a pri dlhodobom pôsobení môže viesť ku vzniku
vážnych chorôb, poškodeniu imunitného systému a je tiež príčinou urýchlenia
procesov starnutia. Nežiadúce účinky oxidačného stresu inhibujú účinné antioxidanty. Hľadaniu antioxidantov sa preto venuje nemalá pozornosť, žiaľ mnohé z výsled
kov farmaceutického vývoja v tejto doposiaľ viedli k produktom, ktoré majú aj
nežiadúce vedľajšie účinky.
Popri viacerých syntetických antioxidantoch dnes poznáme i celý rad antioxidan
tov prírodného, obvykle rastlinného pôvodu.
V posledných desaťročiach sa hlavne v Japonsku venuje značná pozornosť štúdiu
využitia vodíka ako účinného antioxidantu v súvislosti s eliminovaním účinkov oxi
dačného stresu ( Ohsawa l.a koĽNature Medicíne, vol.13, 6, 688-694, 2007,
Huang.C.S. a kol. : Free Radical Research, vol.44, 9, 971-982, 2010, Ohta.S. :
Current Pharmaceutical Design, Vol.17, 2241-2252, 2011 a mnohé ďalšie práce).
Vodík sa ako elektropozitívny prvok svojimi vlastnosťami podobá kovom a zapadá
tým medzi ne aj v rade napätia. Pre svoju veľkú afinitu ku kyslíku je vodík vhodný na
odnímanie kyslíka iným látkam - je silným redukčným činidlom.
Odborná literatúra popisuje účinky inhalovania plynného vodíka v súvislosti
s liečením (Buchholz.B.M. a spol.: American Journal of Transplantation, vol.8,10,
2015-2024, 2008, Hayashi.T. a spol. American Journal of Physiology, vol.301,
H1062-H1069, 2011, Huang.Y. a spol.: Brain Research, vol.1378, 125-136, 2011
a viaceré ďalšie odborné práce).
Napriek tomu, že rozpustnosť vodíka vo vode je pri obvyklých podmienkach len
veľmi nízka ( v litri vody sa pri teplote 20 °C rozpustí len 0,0016 g H2 ) experimentuje
sa a už i v praxi sa na predmetný účel využíva tiež vodíkom obohatená voda
(Zhu.W.J. a spol. : Nephrology Dialysis Transplantation, vol. 26, 7, 2112-2118, 2011,
US pat. 7189330 B2).
Aditív na tvorbu záporného oxidačno-redukčného potenciálu s hodnotou -200 až
-800 mV pozostávajúci minimálne z jednej látky s redukčnými účinkami a s aspoň
jednej prídavnej látky ako nosiča v požívateľnej forme popisuje Miljkovič.D. (US pat.
20100316776 A1, US pat. 20150352020 A1).
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Podstata technického riešenia
S cieľom preventívneho, ale i kuratívneho odstraňovania nežiadúcich účinkov
oxidačného stresu v ľudskej populácii a tiež v súvislosti s chovom zvierat a vo
veterinárnej praxi by bolo možné používať výživový doplnok v zmysle tohto riešenia.
Základom riešenia sú zmesi, ktoré v kyslom prostredí uvoľňujú vodík v stave jeho
zrodu, pričom sú zároveň zdrojom ďalších biologicky aktívnych látok.
Pre výživové doplnky - aditíva podľa riešenia je charakteristické, že v 100
hmotnostných dieloch obsahujú 1 až 15 hmotnostných dielov kovového horčíka.
Ďalej obsahujú 85 až 99 hmotnostných dielov aspoň jednej zo skupiny látok
zahrňujúcich amino-kyseliny, vitamíny, rastlinné adaptogény, morské riasy,
fosforečnany a/alebo uhličitany horečnaté a/alebo vápenaté, hydroxid a/alebo oxid
horečnatý, uhličitan alebo oxid zinočnatý.
Vodík je zvlášť reaktívny v stave svojho „zrodu“ ( „in statu nascendi“ ) - t.j.
v okamihu keď sa uvoľňuje zo svojich zlúčenín. V tomto okamihu sa jedná o vodík
atomárny, avšak v obvyklom plynnom stave sú jeho atómy už spojené do dvojíc
a vytvárajú molekuárnu formu vodíka H2 .
Výrazné rozdiely v redukčnej schopnosti molekulárneho a atomárneho vodíka
možno posúdiť napríklad už pri ich reakcii s vodnými roztokmi dvojchromanov, alebo
manganistanov po ich okyslení. Pokiaľ plynný - molekulový vodík nie je schopný
zredukovať chróm a ani mangán v uvedených zlúčeninách, vodík v stave zrodu atomárny, vytvorený napríklad pridaním kovového zinku do okyslených roztokov,
zredukuje dvojchromanový anión na chromitý katión, čo sa navonok prejaví zmenou
pôvodne oranžového sfarbenia na hnedo-zelené. Podobne fialový roztok manganistanu sa postupne odfarbí, čo je dôkazom zredukovania manganistanového aniónu na
manganatý katión.
Odlišné vlastnosti vodíkových atómov ( H ) a vodíkových molekúl ( H2 ) potvrdzujú
i rozdiely v charaktere ich spektier (Balmerové spektrá). Vysokého rekombinačného
tepla atómového vodíka sa v praxi používa napríklad pri autogénnom zváraní kovov
s veľmi vysokou teplotou ich topenia ( napr. tantal a wolfrám ). Na tento účel sa
používa špeciálny tzv.Langmuirov horák, v ktorom sa pri teple elektrického oblúku
najskôr štiepi plynný - molekulárny vodík na atómy, ktoré následne opäť vytvárajú
molekuly na povrchu zváraného kovu. Takto sa dosahuje neobyčajne vysoká teplota
( až 4000°C).
Elementárny - kovový horčík sa obvykle pripravuje elektrolýzou roztaveného
karnalitu - chloridu horečnato-draselného ( KCI.MgCb) za použitia grafitovej anódy
a železnej katódy.
Studená voda pôsobí na horčík len veľmi pozvoľne, avšak vývoj vodíka je i tak
pozorovateľný. O veľa rýchlejšie prebieha rozklad horčíka s horúcou vodou.
V zriedených kyselinách sa horčík rozpúšťa za búrlivého vývoja vodíka, podľa
značne zjednodušenej schémy :
Mg + 2 H2O —> Mg(OH)2 + H2 .
V záujme porozumenie funkcie výživových doplnkov poskytujúcich po požití vodík
v stave jeho zrodu, v zmysle riešenia, je vhodné si pripomenúť aspoň základné
vlastnosti žalúdočných štiav. Žalúdočná šťava je kyslá tekutina, ktorá obsahuje
predovšetkým kyselinu chlorovodíkovú a pepsín - enzým tráviaci bielkoviny. Žalúdok
jej vytvorí denne asi 2-3 litre. Táto mimoriadne kyslá tekutina ( pH hodnota: 0,9 až
1,5) pozostáva väčšinou z kyseliny chlorovodíkovej a pepsínov. Vďaka nim sa

molekuly bielkovín obsiahnuté v potrave rozložia na základné zložky. V tejto forme sa
hodnotné bielkoviny vstrebávajú cez sliznicu čreva a dostávajú sa do organizmu.
Z hľadiska živých organizmov ( rastlinných aj živočíšnych ) patrí horčík medzi
esenciálne biogénne prvky. V rastlinách je centrálnym atómom v molekule chlorofylu.
V živočíšnych organizmoch sa zúčastňuje takmer vo všetkých fyziologických proce
soch. Horčík je v poradí štvrtým najčastejšie sa vyskytujúcim katiónom v ľudskom
tele a druhým ( za draselným katiónom ) najčastejšie sa vyskytujúcim katiónom
v interacelulárnych tekutinách. V tele dospelého človeka ( s hmotnosťou cca 70 kg )
sa nachádza 25 až 30 g horčíka. Z toho 50-70 % je viazaného spolu s vápnikom
a fosforom v kostiach. Plazmatický horčík, podobne ako vápnik, sa nachádza
v ionizovanej forme (60 % ) a vo viazanej forme. Horčík sa viaže najmä na proteiny,
predovšetkým albumín ( 35 % ). V bunkách horčík spolu s vápnikom aktivuje asi 300
významných enzýmov.
Odporúčaná denná dávka horečnatých iónov je 300 až 400 mg, v závislosti od veku,
hmotnosti, zaťaženia a stavu organizmu. Pre tehotné ženy sa odporúča až 700 mg
horčíka denne. Nedostatok horečnatých iónov môže vzniknúť nielen pri nízkom den
nom prísune ( málo zelenej stravy, hladovanie, niektoré odtučňovacie diéty,
alkoholizmus), ale aj v dôsledku užívania niektorých liekov, konzumáciou veľkého
množstva cukru, stresom, pri poruchách tenkého čreva a v dôsledku hnačkových
ochorení. Spotrebu horčíka zvyšuje ( až 16-násobne) tiež konzumácia nasýtených
mastných kyselín ( živočíšne tuky).
Nedostatok horečnatých iónov v organizme ovplyvňuje funkčnosť viacerých orgánov,
ako sú obličky, nadobličky, štítna žľaza, pohlavné ústroje, ale predovšetkým nervový
systém. Horčík ovplyvňuje vodivosť nervových vzruchov. Vo všeobecnosti sa nedos
tatok horčíka pozoruje v tehotenstve, kedy hladina horčíka klesá v sére asi o 10 %.
S rastom plodu vznikajú nároky na horčík, ktorý je potrebný pri tvorbe a raste
orgánov, kostí a vývoji centrálnej nervovej sústavy. Jeho nedostatok počas tehoten
stva zvyšuje riziko potratu, vedie k predčasnej maternicovej činnosti a poruchám po
pôrode. Deficit horčíka u novorodencov sa spája s častejším výskytom vrodených
vývojových chýb, edémov plodov a poruchami krvotvorby.
Nedostatok horečnatých iónov v ľudskom organizme sa prejavuje neznášanlivosťou,
podráždenosťou, agresivitou, neurózami, vnútorným chvením, bolesťami hlavy (mi
grénou), rannou únavou, náhlymi závratmi, kolísaním krvného tlaku, návalmi krvi do
hlavy, kŕčmi v dolných končatinách, rýchlou únavou, nespavosťou, vypadávaním
vlasov, lámaním nechtov, chvením očných viečok, vyššou potratovosťou.
Nedostatok horčíka má nepriaznivý účinok na metabolizmus srdcového svalu
a zvyšuje tvorbu voľných kyslíkových radikálov. Chronický nedostatok horčíka sa
dáva tiež do súvislosti s aterosklerózou, karcinómami a predmenštruačným
syndrómom.
Chronicky chorých, ale aj vyčerpaných a nadmerne unavených ľudí úspešne liečili
soľami obsahujúcimi horčík už grécky lekár Galenus (131-201 ) a tiež švajčiarsky
alchymista a lekár Paracelzus (1493-1541 ).
Ukázalo sa, že vhodnými zdrojmi horčíka v zmesiach v zmysle riešenia sú predov
šetkým hydroxid a oxid horečnatý a tiež fosforečnany a uhličitany horečnaté.
V prípade uhličitanu je vhodné používať uhličitan horečnato-vápenatý. Osobitne
zaujímavé je tiež využitie uvedených minerálov vo forme upravených, mikromletých
vaječných škrupín.
Dlho sa nevedelo, že medzi veľmi významné biogénne prvky patrí tiež zinok, lebo
jeho koncentrácia v buňkách je veľmi nízka. Organizmus dospelého človeka

obsahuje 2 až 3 g zinku. Nachádza sa nerovnomerne zastúpený v celom tele. Viac je
ho v tkanivách ako v krvi. Najviac sa nachádza vo svaloch, kostiach, očiach, prostate
a pankrease. Esencialita zinku bola dokázaná až v roku 1963. Význam zinku pre
správnu funkciu živočíšnych organizmov možno posúdiť podľa množstva enzýmov,
v ktorých sa nachádza - je ich viac ako 100 a zároveň ako kofaktor pôsobí v ďalích
200 enzýmoch. Zinok je napríklad súčasťou enzýmu erytrocytárnej karboanhydrázy,
potrebnej pre výmenu oxidu uhličitého a kyslíka, ale aj karboxypeptidáz uvoľňova
ných pankreasom, ktoré podporujú rozklad proteinov z potravy na aminokyseliny.
Zinok má dôležitú funkciu pri syntéze bielkovín, ovplyvňuje metabolizmus sacharidov,
lipidov a podporuje imunitný systém. Má tiež antioxidačné vlastnosti a pomáha aj pri
kĺbových ochoreniach, najmä reumatického pôvodu. Zinok je súčasťou enzýmu, ktorý
má schopnosť neutralizovať voľné radikály, ktoré napádajú bunečné štruktúry.
Zvýšená fyzická námaha spôsobuje klesanie zásob zinku v organizme. Podobný stav
vzniká pri strate krvi, alergii, otravách, popáleninách, chorobách pečene, obličiek,
diabetes a infarkte myokardu. Nedostatok zinku spôsobuje oneskorený rast,
spomalený sexuálny vývoj, znížený prah vnímania chuťových a čuchových vnemov,
zlé hojenie rán, nechutenstvo a mentálnu letargiu. Znižuje imunologickú odolnosť
organizmu a pravdepodobne zvyšuje vnímavosť organizmu na niektoré druhy
rakoviny pre nedostatok tzv. T-buniek.
Priemerný denný príjem zinku je 8 až 15 mg. V potrave je často pevne viazaný
( napr. na bielkoviny) a preto sa len veľmi ťažko resorbuje - z potravy sa vstrebáva
len asi 20 - 30 % zinku. Zistilo sa, že zinok sa lepšie vstrebáva ak sa podáva
samostatne vo forme jednoduchých solí ( využitie môže dosiahnuť až 65 % ).
Hlavne u športovcov, ako i ľudí a zvieratá so zvýšenými nárokmi na fyzickú výkon
nosť a tvorbu svalovej hmoty je dôležitý zvýšený prísun aminokyselín. Z tejto skupiny
látok sa pri navrhovaní výživových aditívov podľa riešenia ukázali ako zvlášť vhodné
hlavne : L-arginin, L-citrulín, L-karnitín, L-ornitín a albumín.
Ako vhodné sa ukázalo zakomponovať do výživových aditívov podľa riešenia tiež
vitamíny. Z vitamínov sa ako zvlášť vhodné ukázali byť hlavne vitamíny tzv. komplexxu B. Ako vhodný natívny zdroj tejto skupiny vitamínov sa ukázali byť kvasnice a to
najmä pivné kvasnice. Pivné kvasnice sú zdrojom uceleného komplexu vitamínov B,
provitamínu D2 a ergosterolu. Obsah thiamínu v kvasniciach je pomerne veľký a jeho
význam sa vzťahuje predovšetkým na metabolizmus cukrov. Vo forme
thiaminpyrofosfátu (TPP) je kofaktorom karboxyláz a enzýmov, ktoré prenášajú
aldehydové skupiny. Pivovarské kvasnice obsahujú viac thiamínu než pekárske
kvasnice.
Riboflavín patrí do skupiny flavínov a v biochemických systémoch je prostetickou
skupinou významných oxidačno-redukčných enzýmov.
Kyselina nikotínová a nikotínamid, ktoré sú rovnako súčasťou kvasníc, sa vyskytujú
ako koenzýmy oxido-reduktáz.
Kyselina pantothenová je zložkou koenzýmu A, ktorý v enzýmových systémoch
aktivuje mastné kyseliny a zasahuje do oxidačnej dekarboxylácie a-ketokyselín.
Kyselina listová podporuje rast viacerých mikroorganizmov a ako koenzým sa
podieľa na prenose hydroxymetylovej skupiny pri tvorbe serínu z glycínu, formylovej
skupiny pri vzniku purínového jadra nukleových kyselín a tiež pri transmetylačných
pochodoch.
Kyselina p-amínobenzoová je v kvasniciach zapojená do látkovej výmeny jednotliivých aminokyselín (methionín, histidín) a zasahuje tým pri tvorme polypeptidového
reťazca.

Pyridoxín je súšasťou enzýmových systémov pôsobiacich pri transaminácii a dekarboxylácii aminokyselín.
Biotín je dôležitým rastovým faktorom. Je súčasťou enzýmových systémov, ktoré
katalyzujú prenos kysličníka uhličitého. Zasahuje tiež pri syntéze purínov, bielkovín
a pri metabolizme cukrov.
Kyselina lipoová patrí medzi dôležité rastové faktory mikroorganizmov, spolupôsobí
pri premene aldehydov na kyseliny.
Inositol je obvykle viazaný na kyselinu fosforečnú a zúčastňuje sa na transporte kati
ónov cez bunečnú membránu.
Cholín je tiež súčasťou fosfolipidov a pôsobí pri transmetylačných pochodoch,
napríklad pri premene kyseliny guanidínoctovej na kreatín, alebo pri tvorbe methionínu z homocysteinu. Aktívne sa zúčastňuje tiež na transporte mastných kyselín a pri
biosyntéze neutrálnych tukov.
Popri vitamínoch sú kvasnice zdrojom celého radu ďalších významných bio-aktívnych
látok.
Adaptogény sú pozoruhodné prírodniny, ktoré pomáhajú pri adaptácii živočíš
nych organizmov na stresové podmienky, udržiavať normálne metabolické procesy
a obnovovať stratenú rovnováhu. Zvyšujú telesnú odolnosť voči fyzikálnym,
biologickým, emocionálnym a environmentálnym stresorom a zabezpečujú obrannú
reakciu na akútny i chronický stres. Majú schopnosť obnovovať rovnováhu endokrin
ných hormónov, normalizovať funkcie imunitného systému a umožňovať telu zacho
vať si optimálnu homeostázu. Poznatky o adaptogénoch sú už tisíce rokov staré,
pričom najväčšiu tradíciu má ich použitie v Indii a Číne. Seriózny vedecký výskum
adaptogénov začal až v 40.rokoch 20.storočia, kedy sa vedci zamerali na štúdium
užitočnosti týchto látok v boji proti stresu, pri prevencii a obmedzovaní civilizačných
chorôb, udržovaní telesnej homeostázy a celkovom pri posilňovaní tela i psychiky.
Z viacerých adaptogénov rastlinného typu, zvlášť vhodných pre ich využitie vo výži
vových doplnkoch podľa riešenia, okrem mnohých ďalších, sú predovšetkým tieto :
vňať bazalky posvätnej ( Ocimum sanctum ), koreň alebo kôra eleuterokoku tŕnitého
( Eleutherococcus senticosus ), vňať gynostémy päťlistej (Gynostemma
penthaphyllum), plodnica - mycelium húsenice čínskej (Cordyceps sinensis), koreň
asparágu hroznovitého (Asparágus racemosus), plod klenoprašky čínskej
(Schisandra chinensis), ( Lycium chinensis ), koreň sladkovky hladkoplodej
( Glycyrrhiza glabra ), plodice - mycelium lesklokorky leskej ( Ganoder- malucidum ),
koreň leuzei ( Carthamoides rhaponticum), koreň pseudostelárie rôznolistej
( Pseudostellaria heterophylla ), koreň rozchodnice ružovej ( Rhadiola rosea ), koreň
vitánie spavej ( Withania somnifera ), koreň ženšenu amerického ( Panax quinquefolius) a koreň ženšenu pravého ( Panax ginseng ).
Pre prípravu výživových aditívov podľa riešenia sa prakticky osvedčilo použitie
rastlinných adaptogénov po ich vysušení a zomletí do formy práškov.
Riasy patria k jedným z najstarších foriem života na zemi. Viaceré druhy
morských rias sú zdrojom veľmi cenných zdrojov a doplnkov výživy ľudí i živočíchov.
Pravdepodobne najväčší praktický význam majú hnedé riasy ( Chromophyta ), ďalej
červené riasy, tzv. ruduchy ( Rhodophyta ) a zelené riasy ( Chlorophyta ).
Stielky veľkých hnedých rias, vyvrhnuté morom, sú známe ako „ kelp „ a patria
k tradičným prostriedkom na zvyšovanie úrodností pôd viacerých pobrežných štátov.
Hnedé riasy sú fotoautotrofné a majú značné nároky na svetlo. V mori obvykle tvoria
pomerne úzky pás pri pobreží ( litorál, sublitorál). Ich bunečná stena pozostáva
z pevnej a slizovitej časti. Pevná časť obsahuje celulózu a alginát, zatiaľ čo slizovitá
je zložená z alginátu a fukoidanu. Obsah bielkovín je v hnedých riasach nižší v po

rovnaní s riasami zelenými, či červenými. Hnedé riasy sú však bohatým zdrojom
minerálnych látok a vitamínov, najmä vitamínu C. V chloroplastoch hnedých rias je
vedľa chlorofylu a (3-karoténu. Obsahujú tiež tiež hnedý xantofyl fukoxantína tiež
violaxantín. Hlavnou zložkou stielky hnedých rias je kyselina algínová, ktorá tvorí asi
40 % ich sušiny. Pre ľudskú výživu má význam rod Laminariales, ktorého viaceré
druhy rastú hlavne pri pobreží studených morí. Druhy rodov Laminaría, Alaría
a Undaria sa v Číne a Japonsku používajú ako zelenina.
V Škandinávii a hlavne na Islande sa získava hnedá morská riasa Ascophyllum
nodosum, ktorá je známa pod označením Kelpa. Morská riasa Kelpa obsahuje veľké
množstvo rozmanitých minerálov a stopových prvkov, ďalej asi dvadsať rôznych
aminokyselín a tiež viaceré vitamíny, predovšetkým z komplexu vitamínov B
a vitamín C. Hnedá morská riasa Kelpa sa vyznačuje tiež veľkou antioxidačnou
účinnosťou, podporuje pigmentáciu kože, podporuje imunitný systém, inhibuje vznik
degeneratívnych a nádorových chorôb, urýchľuje regeneráciu a rekonvalescenciu po
vysokých fyzických a psychických záťažiach.
Pre prípravu výživových doplnkov v zmysle riešenie sa prakticky osvedčilo používať
Kelpu po jej dôkladnom vysušení ( najlepšie na slnku) a zomletí, v jej práškovej
forme.
Na doplnenie obsahu vápnika a horčíka vo výživových doplnkoch podľa riešenia
sa prakticky osvedčilo používať niektorý z uhličitanov vápnika a/alebo horčíka a tiež
hydroxid a/alebo oxid horečnatý. Ako vhodné sa ukázalo nastaviť hmotnostný pomer
Ca / Mg v prípravku tak, aby bol blízky dvom. Ako zvlášť vhodné sa prakticky potvrdi
lo použitie práškového hydroxidu horečnatého - Mg(OH)2 .
V niektorých prípadoch je tiež vhodné doplniť v aditívoch obsah fosforu. Ako zvlášť
vhodný zdroj fosforečnej zložky sa ukázali byť hydrogénfosforečnan, tzv. stredný
fosforečnan vápenatý - CaHPC>4 (známy tiež pod označením precipitát)
a hydrogénfosforečnan horečnatý - MgHPCk
V prípade, že pri saturovaní obsahu uvedených minerálnych živín je snaha minimali
zovať suroviny syntetického pôvodu, je ako zvlášť vhodný zdroj, najmä vápenatej
zložky, možné použiť tiež spracované vaječné škrupiny v ich jemne práškovej forme.
Výživové doplnky v zmysle riešenia je možné dávkovať po ich spracovaní do
formy želatínových toboliek - kapsúl, alebo ako tablety. Aplikácia vo forme
želatínových toboliek-kapsúl umožňuje úplne vylúčiť prítomnosť nežiadúcich
aditívnych zložiek umožňujúcich spracovanie zmesí do tabletovej formy ( stearáty,
plnidlá, adhezíva, farbivá a pod.).

Príklady uskutočnenia
Ďalej uvedené príklady dokumentujú a ozrejmujú, avšak v žiadnom prípade
neobmedzujú nároky na ochranu riešenia.
Príklad 1
Za účelom praktického preverenia rozkladu kovového horčíka v slabo kyslom
vodnom prostredí bol najskôr pripravený vodný roztok kyseliny citrónovej a to tak, že
20 g kryštalickej kyseliny citrónovej ( ako monohydrát) sa rozpustilo v destilovanej
vode a doplnilo destilovanou vodou na objem 1 liter. Takto pripravený roztok kyseliny
mal kyslú reakciu ( pH : 2,03 / 22,1 °C ).

Ďalej sa do sklenenej kadinky umiestnenej na magnetickej miešačke predložilo
122,35 g pripraveného kyslého roztoku a za miešania sa pridalo 0,040 g kovového
horčíka podľa Grinarda, obsahujúceho min. 99,8 % Mg. Takmer okamžite po
kontakte horčíka s kvapalinou bol pozorovaný vývoj plynného vodíka vo forme
drobných bubliniek. Po dvadsiatich minútach miešania vývoj plynu ustal, pričom
horčík bol už úplne rozpustený. Acidita roztoku sa mierne znížila a odpovedala pH :
2,22/ 23,3 °C.
Príklad 2
S cieľom pripraviť výživový doplnok - alkalizujúcu zmes s obsahom asimilovateľného fosforu, produkujúcu vodík v stave zrodu sa navážilo a zhomogenizovalo :

a

90,1 hmot.
73.0 hmot.
11.1 hmot.
26,5 hmot.

dielov stredného fosforečnanu vápenatého, CaHPC>4.2 H2 O,
dielov zrážaného uhličitanu vápenatého podľa ČsL 3,
dielov čistého horčíka podľa Grinarda ( min. 99,8 % Mg )
dielov jemne práškového hydroxidu horečnatého, Mg(OH)2 .

Zmes bola dôkladne zhomogenizovaná a väčšie aglomeráty boli rozrušené mletím.
Uvedeným spôsobom pripravená zmes obsahovala : 80,8 mg fosforu ( ako P ), 250,1
mg vápnika ( ako Ca ) a 109,2 mg horčíka ( ako Mg ).
V záujme zabezpečenia kvázi rovnomerného dávkovania pripravenej zmesi pri jej
užívaní bola táto naplnená do želatínových toboliek veľkosti „00“. Jedna tobolka
obsahovala priemerne 326 mg práškovej zmesi, pričom výpočtom bolo určené, že
kontaktom s kyslým vodným prostredím by sa malo uvoľniť necelých 33 ml plynného
vodíka v stave jeho zrodu ( uvažujúc pri normálnych stavových podmienkach ).
Takto pripravený výživový doplnok podľa riešenia bol konzumovaný v množstve 1 až
2 tobolky denne.
Príklad 3
S cieľom posúdiť alkalizačnú schopnosť zmesi pripravenej podľa príkladu 2 sa do
kádinky opatrenej magnetickou miešačkou predložilo 81,3 g destilovanej vody a za
miešania sa do nej nasypalo 1,85 g práškovej zmesi ( príklad 2).
Pôvodne slabo kyslá reakcia destilovanej vody ( pH : 3,94 / 21,4 °C ) sa po asi troch
hodinách miešania postupne ustálila na hodnote pH : 9,97 / 25 °C.
Hodnota pôvodne kladného elektrochemického potenciálu použitej destilovanej vody
( E = + 107,2 mV / 21,4 °C ) sa postupne ustálil na hodnote E = -151,9 m V/ 25 °C ).
Príklad 4
V záujme prípravy výživového doplnku podľa riešenia bola najskôr pripravená
zmes aminokyselín pozostávajúca z :

a

30 hmot.
20 hmot.
40 hmot.
10 hmot.

dielov práškového
dielov práškového
dielov práškového
dielov práškového

acetyl L-karnitínu,
L-citrulín malátu,
L-arginínu ( bázy)
L-ornitínu AKG ( ornitín a-ketoglutarát).

Ďalej sa na 92,5 hmot.dielov zmesi aminokyselín pridalo 7,5 hmot. dielov jemne práš
kového kovového horčíka. Po dôkladnom zhomogenizovaní zmesi sa táto upravila do
formy tabliet s priemernou hmotnosťou a : 350 mg.

Príklad 5
Zmiešalo sa 90 hmot. dielov páškového albumínu ( sušený vaječný bielok) s 10
hmot. dielmi jemne šupinkového kovového horčíka. Pripravená zmes bola upravená
do formy želatínových toboliek - kapsúl.
Príklad 6
S cieľom pripraviť doplnok výživy podľa riešenia sa zhomogenizovalo :
32 hmot.
31 hmot.
35 hmot.
a 2 hmot.

dielov práškového L-arginínu ( vo forme bázy),
dielov práškového albumínu,
dielov práškových pivných kvasníc ( Pangamín )
dielov jemne práškového elementárneho horčíka .

Príklad 7
V záujme prípravy výživového doplnku v zmysle riešenia, obsahujúceho zmes
adaptogénnych látok rastlinného pôvodu sa najskôr pripravila zmes práškových
rastlinných adaptogénov, pozostávajúca z :
20
20
20
20
a 20

hmot.
hmot.
hmot.
hmot.
hmot.

% koreňa rozchodnice ružovej ( Rhadiola rosea ),
% micélia lesklokorky lesklej ( Ganoder malucidium ),
% mycélia húsenice čínskej ( Cordyceps sinensis ),
% koreňa asparágu hroznovitého ( Asparágus racemosus)
% koreňa ženšenu pravého ( Panax ginseng ).

Na 90 hmot.dielov takto získanej zmesi rastlinných adaptogénov sa pridalo 10
hmot. dielov jemne práškového kovového horčíka. Zmes po dôkladnej homogenizácii
bola spracovaná do želatínových toboliek.
Príklad 8
Doplnok výživy poskytujúci vodík v stave jeho zrodu podľa riešenia, obsahujúci
zinok a morskú riasu Kelpa bol pripravený homogenizáciou :
15 hmotnostných
10 hmotnostných
3 hmotnostných
68 hmotnostných
a

dielov práškového hydroxidu horečnatého, Mg(OH)2 ,
dielov práškového hydrogénfosforečnanu horečnatého,
dielov práškového oxidu zinočnatého - ZnO,
dielov vysušenej a zomletej hnedej morskej riasy
Kelpa ( Ascophyllum nodosum )
4 hmotnostných dielov práškového elementárneho horčíka ( min. 99,8 % Mg ).

Prášková zmes po dôkladnej homogenizácii bola upravená do formy želatínových
toboliek, ktoré boli použité ako doplnok krmiva pre psy a kone.

Príklad 9
Vysušená a jemne zomletá hnedá morská riasa Kelpa ( Ascophyllum nodosum),
obsahujúca v kilograme :
20 000 mg vápnika ( ako C a ),
13 000 mg síry ( ako S ),
2 000 mg fosforu ( ako P ),
7 000 mg horčíka ( ako Mg ),
3 000 mg sodíka ( ako Na ),
2 500 mg draslíka ( ako K ),
600 mg železa ( ako Fe ),
500 mg jódu ( ako J ),
150 mg stroncia ( ako S r),
160 mg kremíka ( ako S i),
90 mg bóru ( ako B ),
65 mg zinku ( ako Zn ),
35 mg bária ( ako Ba ),
13 mg mangánu ( ako Mn )
a 10 mg medi ( ako Cu ),
pričom použitá morská riasa naviac obsahovala :
1 000 mg vitamínu C / kg,
225 mg vitamínu E / kg,
45 mg (3-karoténu, ako provitamínu A / kg,
20 mg vitamínu B3 / kg,
10 mg vitamínu K / kg,
8 mg vitamínu B 2 / kg,
4 mg vitamínu D / kg,
3,5 mg vitamínu B 1 / kg,
0,3 mg biotínu / kg,
0,3 mg kyseliny listovej / kg,
0,3 mg kyseliny folovej / kg
a
0,004 mg vitamínu B 12 / kg
bola použitá pri príprave výživového aditívu v zmysle riešenia. Použitá morská riasa
Kelpa obsahovala 12 % vlhkosti, 6 % hrubého proteinu, 6 % hrubej vlákniny, 2 %
olejov a tukov a 52 % sacharidov.
Hnedá morská riasa Kelpa charakterizovaná uvedeným zložením bola použitá
v zmesiach z minerálnymi zložkami, aminokyselinami, rastlinnými adaptogénmi
i vitamínmi v rôznych pomeroch, v zmysle riešenia. Obsah práškového kovového
horčíka v takto pripravených zmesiach bol vždy menší ako 15 hmotnostných %.
Vykonané pokusy preukázali možnosť prípravy výživových aditívov určených tak pre
humánne ako i veterinárne použitie s rôznym variabilným zastúpením zložiek
v súlade s riešením.
Príklad 10
S cieľom pripraviť výživový doplnok podľa riešenia, obsahujúci minerálne zložky,
rastlinné adaptogény, morskú riasu a vitamíny v ich natívnej forme sa dokonale
zmiešali tieto zložky:

17 hmotnostný dielov práškového hydroxidu horečnatého - Mg(OH)2 ,
10 hmotnostných dielov práškového, zrážaného uhličitanu vápenatého,
10 hmotnostných dielov práškového hydrofosforečnanu vápenatého tzv.precipitátu - CaHPCU . 2 H2 O ,
1 hmotnostný diel práškového oxidu zinočnatého - ZnO,
15 hmotnostných dielov vysušenej a zomletej vňate bazalky posvätnej
( Ocimum sanctum),
10 hmotnostných dielov vysušených a dokonale zomletých koreňov pseudostelárie rôznolistej ( Pseudostellaria heterophylla ),
10 hmotnostných dielov vysušeného a dokonalo pomletého koreňa leuzei
( Carthamoides rhaponticum ),
10 hmotnostných dielov vysušenej a zomletej morskej riasy Kelpy obdobnej
kvality a zloženia ako v predchádzajúcom príklade,
10 hmotnostných dielov práškových pivných kvasníc - Pangamín
a 7 hmotnostných dielov práškového elementárneho horčíka .
Príklad 11
Pri príprave výživového doplnku v zmysle riešenia sa použilo 40 hmotnostných
dielov zmesi minerálnych látok podľa príkladu 2, pričom sa pridalo ešte :
20 hmotnostných dielov práškového L-arginínu vo forme bázy,
10 hmotnostných dielov práškového acetyl L-karnitínu,
10 hmotnostných dielov vysušeného a pomletého plodu klenoprašky čínskej
(Schisandra chinensis),
2 hmotnostné diely práškového uhličitanu zinočnatého, ZnC03,
3 hmotnostných dielov práškového pekárenského droždia - sušených kvasníc
a 15 hmotnostných dielov vysušenej a pomletej morskej riasy Kelpa
( Ascophyllum nodosum ) .

Priemyselná využiteľnosť

Riešenie sa týka výživových doplnkov poskytujúcich vodík v stave zrodu, ktoré sú
využiteľné v súvislosti s humánnou a veterinárnou praxou. Obsahujú kovový horčík
a aspoň jednu z látok zahrňujúcich aminokyseliny, vitamíny, rastlinné adaptogény,
morské riasy, fosforečnany a/alebo uhličitany horečnaté a/alebo vápenaté, hydroxid
a/alebo oxid horečnatý a uhličitan a/alebo oxid zinočnatý.
Pripravujú sa homogenizáciou uvedených zložiek v ich práškovom stave. V záujme
ich jednoduchej a účinnej aplikácie je vhodné práškovú zmes upraviť do formy
želatínových toboliek, alebo ju ďalej spracovať do formy tabliet.

NÁROKY

NA

OCHRANU

1. Výživový doplnok vyznačujúci sa tým, že v 100 hmotnostných dieloch obsahuje
1 až 15 hmotnostných dielov kovového horčíka a 85 až 99 hmotnostných dielov
aspoň jednej zo skupiny látok zahrňujúcich aminokyseliny, vitamíny, rastlinné
adaptogény, morské riasy, fosforečnany a/alebo uhličitany horečnaté a/alebo
vápenaté, hydroxid a/alebo oxid horečnatý, uhličitan alebo oxid zinočnatý.
2. Výživový doplnok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že obsahuje kovový
horčík v práškovej forme, alebo vo forme šupiniek.
3. Výživový doplnok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že obsahuje L-arginin
a/alebo L-citrulín a/alebo L-karnitín a/alebo L-ornitín a/alebo albumín.
4. Výživový doplnok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že obsahuje vitamíny
skupiny B.
5. Výživový doplnok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že obsahuje vňať
Ocimum sanctum a/alebo koreň alebo kôru Eleutherococcus senticosus a/alebo
vňať Gynostemma penthaphyllum a/alebo mycelium Cordyceps sinensis a/alebo
koreň Asparágus racemosus a/alebo plod Schisandra chinensis a/alebo plod
Lycium chinensis a/alebo koreň Glycyrrhiza glabra a/alebo mycelium Ganoderma
lucidum a/alebo koreň Rhaponticum carthamoides a/alebo koreň Pseudostellaria
heterophylla a/alebo koreň Rhadiola rosea a/alebo koreň Withania somnifera
a/alebo koreň Panax quinquefolius a/alebo koreň Panax ginseng.
6. Výživový doplnok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že obsahuje hnedú
morskú riasu Kelpa - Ascophyllum nodosum.
7. Výživový doplnok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že obsahuje hydrogén
fosforečnan horečnatý a/alebo vápenatý.
8. Výživový doplnok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že je upravený do formy
želatínových toboliek, alebo do formy tabliet.
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