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PREDGOVOR 
 
Pred nami je zbornik, ki je sad polletnega problemsko orientiranega učenja študentov prvega letnika študija 
Biologija v študijskem letu 2005/2006. Projekt že nekaj let izvajamo pri predmetu Splošna botanika. 
Njegov osnovni namen je, da se študenti že na začetku študijske poti zavedo pomena skupinskega dela, saj 
se v življenju ves čas srečujemo z nalogami, ki jih ne moremo opraviti sami. Ob izdelavi projekta študenti 
neposredno spoznajo, kako v resnici skupinsko delo poteka. Projekt sočasno pomaga  razvijati  jezikovne 
spretnosti, ob njem se študenti učijo poiskati informacije, sodelovati na sestankih in v delovnih skupinah. 
Tak način dela študentom pomaga, da postanejo pri študiju samostojni ustvarjalci svojega znanja. Pravo 
skupinsko delo zahteva razdelitev nalog, a v večji skupini se pogosto zgodi, da se nekateri v njej enostavno 
ne znajdejo, močnejši pa prevzamejo pobudo in delo opravijo sami. Rezultat oddanih anket kaže, da se 
letošnje projektno delo v tem pogledu ni razlikovalo od prejšnjih. Seveda pa se moramo vsi zavedati, da  je 
to šele začetek in le z nadgradnjo v višjih letnikih bodo tudi te ovire pri večini študentov presežene.  
 
Kot cilj letošnjega projekta smo si postavili spoznati rastlinske sekundarne metabolite. Izhodišča 
problemov so bila postavljena v literaturo. S tem smo želeli ponovno pokazati na povezanost rastlin z 
našim vsakdanom. Ker vemo, da je »bistvo je očem nevidno" (Antoine de Saint-Exupery, Mali princ), se te 
očitne povezanosti premalo zavedamo. 
 
 
 
       Marina Dermastia, mentorica 
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SPLOŠNO O SEKUNDARNIH METABOLITIH 
Uredila Marina Dermastia 
 
»Veliko zagonetnejši so magični načini smrti, ki jih imenujemo tudi medicinske. Povzročajo jih 
skrivnostne prirodne snovi, ki jim pravimo strupi. Naloga prirodoslovja je, da se jih naučimo spoznavati 
in tudi pridelovati.« 
Vladimir Bartol: Alamut 

Uvod 

V človeški družbi le stežka najdemo področje na katerega ne vplivajo rastline. Hranimo se s semeni, 
plodovi, založnimi tkivi, oblačimo se v vlakna iz stebel in listov. Rastline izdelujejo kisik, ki ga dihamo, 
drevesa pa nam dajejo les, papir in dobrodošlo senco v vročih dneh. Iz mnogih rastlin pridobivamo 
zdravila, barvila, industrijske kemikalije in uporabna olja. Barve in vonjave cvetov in listja zadovoljujejo 
naše estetske čute. Rastline iz katerih pridobivamo začimbe, kot so črni poper, muškatni orešek, nageljnove 
žbice in cimet pa izboljšujejo našo prehrano že od antičnih časov dalje. Čaj in kava sta že dolgo 
najpopularnejši pijači.  
 
Človek se je že zelo zgodaj naučil razlikovati med rastlinami, ki mu pomagajo in rastlinami, ki mu 
škodujejo. Botanika in medicina sta bili tesno povezani v vsej človeški zgodovini. Že od nekdaj so 
zdravniki, homeopati, naturopati, zeliščarji ali šamani poznali rastline v njihovem okolju in jih znali  
uporabljati, saj so mnoga zdravila izhajala prav iz rastlin. Še okoli leta 1900 je  80% zdravil izhajalo iz 
rastlin. V naslednjih desetletjih pa je razvoj sintetičnih zdravil povzročil padec prevlade drog iz rastlinskih 
virov. Kljub temu pa so za mnoge sintetične droge našli modele v rastlinskih spojinah. 
Znanstveniki ocenjujejo, da poznamo le okoli 10% naravnih spojin. Da bi jih bolje spoznali, raziskovalci 
uporabljajo različne pristope. Nekateri poskušajo kemično analizirati čim več rastlin, drugi pa se omejujejo 
na rastline, ki so se ali se še vedno uporabljajo v tradicionalni medicini. Učinkovit način, kako spoznati 
uporabo zdravilnih rastlin je etnobotanično proučevanje tradicionalnih kultur. Etnobotanika kot znanstvena 
disciplina vključuje tako botaniko, farmacijo, medicino, prehrano, kmetijstvo, arheologijo in antropologijo. 
 
Za farmakološke učinke rastlin so odgovorne organske spojine, ki se povsem razlikujejo od znanih 
vmesnih produktov reakcij ali končnih produktov primarnega metabolizma, zato jih označujemo kot 
sekundarne metabolite. Te spojine se zelo razlikujejo tako med družinami kot tudi med vrstami znotraj 
družin. Taka omejena razširjenost omogoča, da sekundarne produkte lahko uporabljamo kot taksonomske 
markerje. Sekundarni metaboliti so glavne spojine, ki rastlinam dajejo vonj, okus in barvo. 
 
Izraz sekundarni metabolit na nek način ni najboljši, saj brez razlikovanja pokriva zelo veliko nesorodnih 
spojin in jim dodeljuje sekundarno, manj pomembno vlogo. Danes vemo, da je taka interpretacija 
neustrezna in da so mnogi sekundarni metaboliti ključne komponente aktivnih in učinkovitih obrambnih 
mehanizmov – del zelo stare vojne, ki jo  rastline bijejo s škodljivci in patogenimi mikroorganizmi. 
 
Večino sekundarnih produktov lahko razdelimo v razrede glede na strukturne podobnosti, biosintetske poti 
ali na vrste rastlin, ki jih izdelujejo. Največji razredi so alkaloidi, terpeni in fenoli. 

Terpeni 

Terpeni so dimeri in polimeri pet ogljične izhodne molekule izoprena.  Čeprav so encimi vključeni v 
terpensko biosintezo pri rastlinah, živalih in mikroorganizmih podobni, pa med procesi obstojijo 
pomembne razlike. V splošnem rastline izdelujejo veliko več različnih terpenskih spojin, kar se odraža tudi 
v veliko bolj zapleteni biosintezi na tkivnem, celičnem, subceličnem in genetskem nivoju. Proizvodnja 
velikih količin terpenskih naravnih spojin, kot tudi njihovo kopičenje in  izločanje je vedno povezano s 
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prisotnostjo anatomsko zelo specializiranih struktur. Take strukture so žlezni trihomi in sekretorne votline 
v listih, smolni kanali iglavce, mlečni vodi. Podobna je izločalna povrhnjica venčnih listov, ki izloča 
terpenska esencialna olja, pomembna predvsem za  privabljanje opraševalcev ali kot repelentsko sredstvo.  

Alkaloidi 

Večino zabeležene človeške zgodovine lahko sledimo uporabi rastlinskih alkaloidov pri pripravi zdravilnih 
in strupenih napitkov. Ljudje so jih uporabljali kot sredstva za bruhanje, proti kašlju, pomirila, za 
zdravljenje po kačjih ugrizih, vročini in norosti. Zaradi izjemno raznolikega farmakološkega delovanja 
alkaloidov, so ti izjemno zaznamovali človeško zgodovino, tako v dobrem, kot tudi v slabem. 
 
Izraz alkaloid je skoval leta 1819 Carl Meissner iz arabskega imena al-qali (arabsko ime za rastlino iz 
katere so prvič pridobili kalijev karbonat) in alkaloid definiral kot farmakološko aktivno spojino 
rastlinskega izvora, ki vsebuje dušik. Po 190 letih alkaloidnih raziskav definicija ni več povsem točna, a še 
kar ustrezna. Danes vemo, da alkaloidi niso le rastlinske spojine, čeprav še vedno ni povsem jasno ali v 
drugih organizmih res poteka njihova sinteza, ali pa so alkaloide pridiobili na drugačen način. Mnogi na 
novo odkriti alkaloidi tudi nimajo farmakološkega delovanja. 
 
Prvi izolirani alkaloid je bil morfin iz maka. Izoliral ga je nemški farmacevt Frieddrich Serturner leta 1806 
in ga poimenoval po grškem bogu sanj Morfeju. Od takrat so izolirali več kot 12.000 alkaloidov. Sintetizira 
jih okrog 20% kritosemenk in vsaka vrsta akumulira  alkaloide na svoj poseben način. Družine rastlin, 
katerih predstavniki so še posebej bogati z alkaloidi so: Amaryllidaceae, Buxaceae, Asteraceae, 
Cichoriaceae, Euphorbiaceae,, Fabaceae, Liliaceae s. l. (Liliaceae, Convallariaceae, Alliaceae, 
Asphodeliaceae, Agavaceae, Colchicaceae, Melanthiaceae), Papaveraceae, Ranunculaceae, Solanaceae, 
Apiaceae. 
 
Zakaj bi rastlina vložila tako veliko dušika v sintezo tako velikega števila različnih alkaloidnih spojin? 
Vloga alkaloidov je bila dolgo neznanka, a danes jo povezujemo z ekokemično obrambo. Vlogo alkaloidov 
pri kemični obrambi rastlin podpirajo številni fiziološki učinki teh spojin na živali. Prav tako mnogi 
alkaloidi delujejo protimikrobno ali kot prehranski repelenti. 
 
Nikotin iz tobaka je bil eden prvih insekticidov, ki smo jih uporabljali in je še danes med 
najučinkovitejšimi. Enako učinkovito insekticidno delovanje kot nikotin ima tudi kafein izoliran iz semen 
in listov kakavovca, kavovca, kole, mateja in čajevca. Še danes so mnogi rastlinski alkaloidi sestavni del 
zdravil na recept. Mnogi alakloidi so služili tudi kot osnova za izdelavo modernih sintetičnih drog. 

Fenoli 

Sinteza fenolnih spojin je bila v veliki meri povezana z evolucijskimi prilagoditvami rastlin na kopno. 
Kljub temu, da ima veliko fenolnih  spojin  strukturno vlogo v celični steni, pa rastline sintetizirajo tudi 
številne nestrukturne fenolne spojine, ki imajo vlogo pri obrambi, trajnosti (npr. lesa),  barvi cvetov, vonju 
in okusu. 
 
Rastlinski fenoli so aromatski metaboliti z eno ali več kislih hidroksilnih skupin, pripetih na aromatski 
fenilni obroč. Enostavni fenoli kot je salicilna kislina imajo en obroč z enostavno stransko verigo. 
Sestavljeni fenoli s stransko verigo iz 3 C atomov so fenilpropanoidi (fenil se nanaša na obroč, prop na 3C 
stransko verigo) in izhajajo iz tirozina in fenilalanina. Primer je miristicin, glavna dišavna komponenta 
muškatnega oreška. 
 
Fenilpropanoidi so navadno del bolj sestavljenih molekul. Celoten podrazred flavonoidov, vsebuje 
fenilpropanoide kondenzirane v sestavljene tri obročaste strukture. Določeni flavonoidi - antociani, so 
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rdeči in modri pigmenti v mnogih cvetovih. Podrazred flavonoidov predstavlja predvsem obrambne 
(antioksidantne) in signalne molekule.  
Flavonoidni polimeri čreslovine - tanini imajo v glavnem obrambno nalogo. Primer je kastalgin iz 
kostanja. Tanini imajo zelo trpek okus – deterent. Uporabljajo se  tudi pri strojenju usnja. 
 
Najpomembnejši fenolni polimer je lignin, glavna strukturna komponenta lesa. Lignin je sestavljen iz 
polimernih fenilpropanoidov, katerih popolna struktura ni znana. 
 
V razredu fenolov so tudi različne psihoaktivne spojine, kot so npr. tetrahidrokanabinoidi  iz konoplje ali 
meskalin iz pejota. 



 
 

8 

MONOTERPENI 
Sanja TRAVEN, Diana NOVAK , Daniela VENGUST, Nika KOGOVŠEK, Jan VIDMAR , Teja ZAKOTNIK , 
Barbara ZAKŠEK, Sara ZUPAN, Ana ŽNIDARŠIČ 

Uvod 

Naša skupina se je ukvarjala z monoterpeni, kamor spadajo predvsem različna eterična olja različnih 
dišavnih rastlin. Raziskovali smo njihovo zgodovino uporabe, kemično sestavo, pridobivanje, njihovo 
uporabnost, zdravilne učinke in podobno. 
 
Namen naše raziskave je bil čimbolj raziskati monoterpene in jih v nalogi predstaviti pregledno in bralcu 
čimbolj prijazno. Upam tudi, da smo to nalogo uspešno opravili ter se hkrati zahvaljujem mentorici za vso 
pomoč in podporo, ki nam jo je nudila, ko smo se znašli v slepi ulici. 

Kemijska zgradba monoterpenov 

Terpeni so velika skupina ogljikovodikov ter njihovi oksidacijski produkti, s splošno formulo (C5H8)n , pri 
čem C5H8 predstavlja eno molekulo izoprena. Monoterpeni so sestavljeni iz dveh izoprenskih enot.  
 
Monoterpene razdelimo v tri skupine: 

 aciklični monoterpeni 
 monociklični monoterpeni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 biciklični monoterpeni 
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Biosinteza terpenov 

Terpeni se sintetizirajo v posebno speciliziranih celicah – žlezah (shizogene in lizigene žleze).  
 
Biosinteza terpenov poteka  po dveh poteh:  

 Piruvatni – deoksilulozni poti 
Izhodiščni snovi sta 3-P glicerat in piruvat, iz katerih v plastidih nastane aktivna oblika izoprena – IPP 
(izopentil pirofosfat).  
Po tej poti običajno poteče sinteza monoterpenov. 
 Mevalonatni poti 

Tu je izhodiščna snov acetil – CoA, iz katere prav tako nastane aktivna oblika izoprena – IPP. Mevalonatna 
pot poteka v citosolu in na ER –ju. 
 
Nadaljnji potek sinteze poteka pri obeh poteh enako. Izopentil pirofosfat (IPP) se hitro pretvori v 
dimetilalil pirofosfat, ki  je zelo reaktiven. Na njegov C-1 atom se nukleofilno veže IPP . Če se med seboj 
povežeta dve C5 enoti na način glava - rep, dobimo monoterpene – geranil pirofosfat.  
 
Spodaj je prikazana shema drugega dela biosinteze monoterpenov. 
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Pomen monoterpenov za rastlino  

Znotraj skupine monoterpenov je več podskupin: eterična olja, insekticidni piretrini, iridoidi, ki jih  rastline 
uporabljajo kot zaščito pred žuželkami. Takšen primer je monoterpenski ester piretroid, ki se pojavlja v 
listih krizantem. Piretroid ljudje umetno sintetiziramo in ga uporabljajo kot insekticid. V iglavcih se 
monoterpeni kopičijo v smolnih kanalih, iglicah in deblu. Najpomembnejši monoterpeni v smoli iglavcev 
so α-pinen, β-pinen in limonen. Ti monoterpeni so strupeni za veliko žuželk (tudi za lubadarje). Nekatere 
rastline vsebujejo eterična olja, ki so sestavljena iz seskviterpenov in monoterpenov. Eterična olja imajo 
lastnost, da odbijajo žuželke. Velikokrat jih najdemo v žleznih laskih, kjer opozarjajo herbivore, da je 
rastlina strupena. V žleznih laskih so terpeni v prostoru med kutikulo in celično steno.  
 
Lubadarji so razvili zmožnost presnove glavnih monoterpenov iglavcev. Tako so postali specializirani za 
hranjenje na določeni vrsti iglavca. Zmožnost lubadarjev, da razstrupijo sekundarne metabolite rastlin, 
pomeni da so rastline le delno zaščitene pred herbivornostjo.  
 
Nekateri herbivori pa lahko shranijo sekundarne metabolite rastlin v svojem telesu in se na takšen način 
zavarujejo pred predatorji. Primer tega je metulj monarh, ki se hrani na rastlini svilnici (Asclepias). 
Rastlina vsebuje snov (kardenolid) ki je strupena večini herbivorov. Monarh lako to snov kopiči v telesu. 
Odrasli metulji tako vsebujejo toliko te snovi, da so strupeni za njihove predatorje (npr: ptice).     

Eterična olja 

Sestava: so mešanica različnih spojin. Glavni sestavni deli so terpenske spojine (90%), poleg tega so še 
fenilpropanski derivati, neciklični ogljikovodiki, enostavni fenoli. 
 
Značilnost: značilna je močna hlapnost. Pri hlapenju se razvije intenziven, za številne vrste specifičen vonj. 
V vodi so netopna, čeprav vsebujejo nekatera olja vodotopne sestavine (rožno olje). Hlapna olja so dobro 
topna v maščobah in oljih pa tudi v alkoholih. Ker so vsa skoraj lažja od vode, plavajo na površini in od 
tod tudi ime »olje«. Hlapna olja so večinoma brezbarvna ali rahlo rumenkasto obarvana. 
 
Pridobivanje: največje količine pridobivajo pri destilaciji z vodno paro. Pri tem postopku eterično olje 
hlapi skupaj z vodno paro, po ohladitvi kondenzira in ga lahko ločimo od vode. 
Olja, ki so v rastlinah v zelo majhnih količinah, pridobivajo z ekstrakcijo. Kot topila uporabljajo maščobe 
(loj, svinjska mast) ali organska topila (bencin, benzol, metanol). 
S stiskanjem pridobivajo eterična olja iz pomarančnih in drugih lupin. 
 
Nahajanje: prisotna so v vseh rastlinskih delih: v steblu (Majorana hortensis, Thymus), podzemnih delih 
(Valeriana officinalis), listih ( Eucalyptus, Melissa officinalis, Mentha piperita), cvetovih (Rosa, 
Chamomilla recucita), plodovih (Citrus auranticum, Vanilla planifolia),semenu (Myristica fragrans), 
skorji (Cinnamomum), lesu (Juniperus  communis) . Pri višjih rastlinah so eterična olja zelo razširjena, pri 
nižjih jih najdemo pri lišajih na hrastu,  iglavcih in pri mahovih jetrnjakih. Zbirajo se v žleznih laskih ali 
žleznih luskah povrhnjice, v posebnih oljnih celicah ali večjih oljnih zbirnih kanalih. 
 
Delovanje na človeka: zelo raznoliko, kot anestetiki (olje klinčkov, mentol), antelmintiki-proti glistam 
(vratičevo olje), antiflogistiki-blaži vnetje (kamilično olje), antiseptiki-razkužila (olje materine dušice), 
antispazmodiki-proti krčem (sivkino olje), antitusiki-za pomirjanje kašlja (olja iglavcev in evkalipta), 
diuretiki-pospešuje izločanje vode (peteršiljevo olje), emenagogi (olje vinske rutice), holagogi (olje 
poprove mete), karminativi-proti napihnejnosti (janeževo olje), korigenti (olja agrumov), stimulanti-
poživilo (rožmarinovo olje),… 
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Uporaba: v industriji parfumov, mil, likerjev, v medicini in farmacevtski industriji, v veterini,… 
         

Dišavnice in tkiva, kjer se eteri čna olja sintetizirajo  

V tem poglavju smo predstavili tri rastline in jih podrobneje popisali. 

Brin, navadni (Juniperus communis) 

 
 
Navadni brin je grm ali nizko drevo severne poloble (Skandinavija, Sibirija, Kanada, severna Evropa, 
severna Azija), ki raste samoniklo na pustem, največkrat  skalnatem terenu (Kras) od nižine do planinskih 
predelov. Liste ima igličaste (3 v vretencu), smeneski storži  so modre jagode. Tri semenske luske zrastejo 
med seboj šele po oploditvi po robovih in omesenijo. Jagode dozorijo šele v drugem letu, zato so na rastlini 
prisotni tako zreli modri kot še nezreli zeleni semenski storži.   
 
Kemijska sestava olja: Jagode vsebujejo 0.5 - 2% eteričnega olja, ki vsebuje α- in  β-pinen, terpinen-4-ol, 
kariofilen, sabinen, β-mircen itd. 
 
Pridobivanje eteričnega olja: destilacija z vodno paro iz jagod, iglic in lesa .                                       
 
Lastnosti olja: obe olji sta brezbarvni ali bledo rumeni tekočini                                              
 
Toksičnost olja: pri eksterni uporabi nekoliko draži kožo, zato uporabljamo le razredčeno olje; ni 
priporočljiva uporaba med nosečnostjo in pri majhnih otrocih                                     
 
Delovanje in uporaba: Največ brinovih jagod porabijo za destilacijo eteričnega olja in pridobivanje 
brinjevca. Droga ima diuretični učinek (pospešuje izločanje seča - zaradi terpinen-4-ola). Ker pineni 
močno dražijo ledvice (lahko pride do hematurije – prisotnost krvi v seču), zato je potrebna previdnost v 
doziranju in trajanju jemanja. Če uporabljamo eterično olje notranje kot diuretik, potem mora imeti 
odstranjene pinene. Eterično olje je ob zunanji uporabi draži kožo in povzroča rdečico. Jagode uporabljamo 
tudi kot začimbo. 
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Cimet (Cinnamomum zeylanicum) 

 
 

Cejlonski cimetovec je vedno zeleno drevo z enostavnimi listi in rumenimi cvetovi. Največ ga gojijo na 
Cejlonu (Šri Lanka). V nasadih ga  gojijo kot nizek grm. Iz skorje in listov destilirajo eterično olje.                                                                
 
Kemijska sestava olja: Skorja vsebuje 0.5-2% eteričnega olja, čreslovine, barvila itd. Olje sestavljajo 
pretežno fenilpropanske spojine: cimetni aldehid (do 75%), eugenol (do 10%), in številne monoterpenske 
in seskviterpenske spojine, npr. linalol, α-pinen. Eterično olje iz listov se po količinski sestavi razlikuje od 
olja iz skorje. Vsebuje več evgenola in manj cimetnega aldehida.  
 
Pridobivanje eteričnega olja: destilacija z vodno paro iz listov in vejic ter posušenega notranjega lubja.                                                                                 
 
Lastnosti: olje iz listov je  rumenkasta ali rjavkasta tekočina, iz lubja bledo rumena do temno rumena 
tekočina.                                                                  
 
Toksičnost: olje iz listov, zaradi vsebnosti evgenola, draži mukozne membrane, olje iz lubja je kožni toksin 
in draži mukozne membrane, zato se nikoli ne sme uporabljati direktno na koži. 

  
Delovanje in uporaba: Eterično olje že tradicionalno uporabljajo kot aromatik za izdelavo kozmetičnih 
izdelkov in parfumov in za blaženje različnih prebavnih težav  (začimba). Dokazano je, da ima olje 
protibakterijsko in protiglivično aktivnost, poizkusi na  živalih pa so pokazali, da zlasti cimetni aldehid 
deluje stimulativno na dihanje in miokard. 
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Peteršilj (Petroselium sativum)  

 
 
Peteršilj gojijo kot začimbno rastlino zaradi korenine in listov. Obstaja več sort, ki se razlikujejo predvsem 
v prevladovanju korenskega ali nadzemnega dela. Gre za dvoletne rastline. Prvo leto požene samo listna 
rozeta, naslednje leto pa iz korenine zraste steblo s kobuli.                                                                                                             
 
Kemijska sestava olja: olje iz semen vsebuje apiol, miristicin, α-pinen;  olje iz cele rastline pa miristicin 
(do 85%), β-felandren, 1,3,8-p-mentatrien, mircen, apiol, terpinolen, 1-metil-4-izopropenilbenzen, α-
pinen, β-pinen. 
 
Pridobivanje eteričnega olja: destilacija z vodno paro iz  semen, cele rastline; včasih pridobivajo eterično 
olje tudi iz korenin .                                                                                   
 
Lastnosti: olje iz semen je rumena ali rjavkasta viskozna tekočina, olje iz rastline pa je bledo rumena ali 
zelenakasta tekočina.                                                                                             
 
Toksičnost: obe olji sta nekoliko toksični, zaradi prisotnosti miristicina (toksične lastnosti) in apiola (draži 
kožo); priporočljiva je omejena uporaba in izogibanje med nosečnostjo.                      
 
Delovanje in uporaba: Korenina je zaradi eteričnega olja  blag diuretik. Miristicin deluje 
simpatomimetično, apiol pa draži urinarni trakt. Obe spojini delujeta tudi hepatotoksično, miristicin 
povzroča srčne aritmije, apiol pa v večjih odmerkih vpliva na krvno sliko, povzroča nefrozo in motnje v 
delovanju jeter.  

 

Zdravilni u činki eteri čnih olj  

Izbrali smo le nekaj rastlin, katerih eterična olja imajo zdravilne učinke.  

 

Angelika (Angelica archangelica) 
Krepi in motivira telo in um. Uporablja se kot pospeševalno sredstvo pri celjenju ran, najbolj 
pogosto pa za zdravljenje duševnih bolezni, kakor so šok, depresija in strah. Angelika pomirja 
in pripomore k ponovnem delovanju celotnega sistema. 
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Bergamot (Citrus bergamia) 
Deluje poživljajoče in bistri um. Uporablja se za krepitev koncentracije, za nov zagon 
celotnemu telesu in pri slabi volji pomaga pregnati temne misli. Pri vnetjih uničuje bakterije in 
mikrobe, na koži deluje proti aknam in očisti zaprte pore. 

 

Šetraj (Satureja hortensis) 
Zelo učinkovit pri boju proti bakterijam in blaži probleme diareje. Uporablja se predvsem v 
čajih in obkladkih na področju prebavnih organov, kakor tudi za spolno moč na spolovila. 

 

Ingver (Zingiber officinalis) 
Najbolj znani učinek ingverja je njeova sposobnost ogrevanja celotnega telesa. Kdor ima slab 
krvni obtok in mrzle noge in roke, ga bo ingverjev čaj rešil svojih neprijetnosti. Poleg tega se 
uporablja kot afrodizijak za moške in ženske s pomočjo inhaliranja hlapov eteričnega olja. 
 

 
 

Iris ( Iris florentina) 
Pri tej rastlini je zelo pomemben čas oz. ura uporabe dišave. Dopoldan aktivira telo in 
spodbuja k mišljenju in spravi človeka v dobro voljo. Proti večeru sprošča telo in ga greje. 
Pred spancem pa uspava in skrbi med trdnim spancem za čiščenje telesa preko limfnega 
sistema.  
 

 

 

Bor (Pinus silvestris) 
Krepi in daje nov zagon z intenzivnim delovanjem na krvni obtok. Pomaga pri prehladih in 
gripi, če se v kopel dodaje par kapljic eteričnega olja. Sprošča tudi boleče in vnete mišice po 
napornem treningu. 

 

Sivka (Lavandula officinalis) 
Zaradi raznolikosti uporabe je nepogrešljiva v zdravljenju z dišavami. Znižuje krvni tlak in je 
zlata roža za živce. Omogoča miren in globok spanec, blaži glavobole ter pomaga pri 
bolečinah v ušesih. Za dojenčke, ki ne najdejo spanca, kanemo nekaj kapljic olja v vodo in ga 
umijemo po trebuhu in hrbtu.  
 

Limonska trava (Cymbopogon citratus) 
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Se uporablja za aktiviranje telesa in duha, z njeno svežino spravi v dobro voljo in dviguje 
krvni tlak. Največkrat jo najdemo v ambientalnih dišavah za svežino po celemu domu. 
Uproba pred spanjem ni priporočljiva. 
 

Majaron (Origanum majorana) 
Ni zgolj dobra začimba za mesne jedi, temveč najboljše zdravilo proti migreni. Pomembna je 
pravilna količina, ker v nasproten primeru lahko deluje omotično. Po zaužitju ni priporočljiva 
vožnja z osebnim vozilom vsaj tri ure. 
 

Melisa (Melissa officinalis) 
Melisino olje je zelo težko dobiti v čisti obliki, ponavadi je dodatna vsebina olje limonske 
trave. V uporabi je že stoletja zaradi svoje protibolečinske učinkovitosti. Zoboboli, piki, 
glavoboli ali opekline to sploh ni pomembno, melisa blaži bolečine in spada v vsako rastlinsko 
prvo pomoč. Poleg tega tudi znižuje krvni tlak. 
 

Pomaranča (Citrus aurantium) 
Pomaga pri gripi in prehladu, zbija povišano telesno temperaturo in prijetno greje mrzle noge. 
Kot vsi citrusi ima tudi pozitiven učinek na počutje in spravlja v dobro voljo. Pri bolečinah v 
želodcu, povzročane od stresa, pomaga pomaranča z umirjevanjem želodčnih živcev. 

 
Zgodovina dišav 

Dišave so imele v zgodovini človeške civilizacije različne pomene, verske, zdravilne, uporabljali so jih kot 
higienski pripomoček ali spolni dražilo. 

 
Stari Egipt 
Že več kot pred 5000 leti so Egipčani v čast Raja, boga sonca, zažigali dišave. Sleherno mumijo so 
preventivno balzamirali drugače, da bi v onostranstvu bilo moč prepoznati njihove ude, če bi se ti po nesreči 
razkropili. Glavne sestavine staroegiptovskih parfumov so bile: janež, kasija, poprova meta, rožmarin, 
cipresa in limona. Posebnost v starem Egiptu so bile ploščice ali stožci iz smolnatih dišav, ki so si jih ženske 
pritrjevale na glavo, ti okraski pa so se počasi topili in splakovali obraz z dišavami.  
 
Dišave Daljnega vzhoda 
Tudi v Indiji so imele dišave izključno versko vlogo. Sprva so bile dišave namenjene darovanju, kasneje se 
raba razširi na pripravo dišečih kopeli, maziljenje telesa in zažiganje kadila. Najizrazitejše znamenje 
žalovanja v stari Indiji je bilo odrekanje dišavam.  
Antična Grčija 
Kozmetiko so Grki prevzeli od Egipčanov. Vendar se v Grčiji zgodi prvi pomembni mejnik parfumerije- 
pojavi se namakanje v olju ali tekoči maščobi. Ambrozija, »nektar bogov«, je po trditvah švedskega 
naravoslovca Linneja v resnici nežen parfum na osnovi resede. 
 
Cezarjev Rim  
Rimska »dišavna četrt« je ponujala vse kar si zaželel. Najljubše dišave po izboru Rimljank so bile grenki 
mandeljni, žafran, narcise, kutina in tudi vrtnice. Čeprav so Rimljani prevzeli parfumsko umetnost od 
Grkov, so jo močno izpopolnili. Nekaj dišav tistega časa je bilo  tipično rimskih: rodoško mazilo (olivno 
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olje, cvetje, med in vino), mazilo iz mirte in lovora, obogateno s kasijo in cimetom in najznamenitejše 
Kraljevsko mazilo (na osnovi cvetja in začimb, zlasti žafrana). Vdor barbarov, ki je povzročil zaton 
imperija, za dolga leta pahne v pozabo razkošje vonja. 
 
Srednji vek in renesansa: V srednjeveški kuhinji so bile cenjene močne začimbe in višji družbeni sloj se 
hitro navduši nad uporabo dišav, brž, ko jih »na novo« odkrijejo prek križarjev in Arabcev. Alkimisti 
obogatijo antični in arabsko tehnologijo. Znamenite dišave tega časa so bile Ogrska vodica, ki jo je za 
kraljico Elizabeto naredil neki menih in je na trgu prevladovala kar nekaj stoletij. Sestavljena je bila na 
osnovi cvetov oranževca, vrtnice, mete, melise, limone in predvsem rožmarina. Prava strast do dišavljenja je 
Evropo zajela pod vplivom renesančne Italije. Dišave so takrat imele dvojno vlogo-bile so zaščita nosu pred 
neprijetnimi vonjavami, ki so se širile zaradi kužnih bolezni, pa tudi najbolj učinkovita zaščita pred temi 
nalezljivimi boleznimi.  
 
Barok in 18. stoletje 
Barok, 17. stoletje, je bil čas močnih dišav predvsem zaradi izjemno slabih higienskih razmer. V Evropi so v 
čedalje bolj specializiranih laboratorijih izpopolnjevali tako destilacijsko kot tudi ekstrakcijsko tehnologijo. 
Parfumirali so namreč prav vse-od blazin, pahljač, papirja do lasulj. Takšna dišavna ihta je toliko bolj 
razumljiva, ker so v baroku močne dišave uporabljali kot toaletna in dezinfekcijska sredstva. Verjeli so, da 
toaletna vodica kratko malo odpravi umazanijo.  
 
Francoska revolucija 
Pod Napoleonom se začne tako moški kot ženski svet dišaviti z mošusom in cibetom. Doba romantike 
pomeni tudi spremembo v kozmetiki: v modi so lahke in blage dišave, nevsiljive in cvetne. Najpogosteje so 
si odišavili robčke, ki so takrat bili nepogrešljiv dodatek garderobe.  
Najpomembnejši tehnološki preskok v zgodovin parfumov se zgodi s sintetično pripravo dišav. Kemiki so 
lahko ustvarjali vonjave, ki jih v naravi ni, kar je dodobra zamajalo temelje dotedanjih znanj parfumerije.  
 
Invazija modnih kreatorjev (dišave včerajšnjih dni) 
Chanel No.5 (abstraktna kreacija) napove prihod sodobnih parfumov, močnih, neubranih in zaznamovanih z 
invazijo aldehidov. Pojavijo se množice modnih kreatorjev, ki izdelujejo vse mogoče vrste dišav za vsako 
priložnost, obdobje življenja, počutje… 
 
Na pragu današnjih dni  
»Modni kreator bolj kot kdorkoli ve, kaj ženske potrebujejo, kaj jim mora biti všeč.. V njihovih rokah 
postane parfum toaletni dodatek, nepreračunljiva in potrebna perjanica, najbolj nepogrešljiva odvečna 
stvar… Parfum mora izražati melodično temo, biti mora jasen, neposreden izraz usmeritev in okusov našega 
časa.« (Colette, pisateljica) 
 

Sklepi 

Ob izdelavi naloge smo ugotovili, da se monoterpeni pojavljajo v mnogih rastlinah, v mnogih različnih 
oblikah in v stvareh za katere ne bi pomislili, da so iz njih. O tem pravzaprav sploh ne razmišljamo, pa 
čeprav so povsod okoli nas. Prav zato pa so take naloge dobrodošla stvar, ki nas spodbudi k razmišljanju o 
takšnih stvareh. Upam da bomo vsi skupaj od tega tudi kaj odnesli.  

Viri 

http://193.2.99.131/etolja/slovensko.htm   (12.3.2006) 
http://www.trebnik.com/zelisca.php    (12.3.2006) 
Robert Brus:Drevesne vrste na Slovenskem; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004 
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Novak, Vilko: Ognjemet dišav, Ljubljana: Forma7, 1999 
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TISA IN TAKSOL  
Jernej ČEBELA, Teo DELIČ, Rok DEMIČ, Tibor DOLES, Nejc DRAGANJEC, Urška DRAGIN, Barbara 
DRAŠLER, Tina ERZAr, Sara FEMEC 

Uvod 

Pri predmetu splošna botanika smo si  v okviru problemsko orientiranega učenja izbrali naslov seminarske 
naloge »Folklore of yew«. To projektno delo je zasnovano tako, da omogoča in sili posameznike k 
timskemu delu ter nas pripravlja na bodoče raziskovalno delo. Tematika, ki smo jo dobili, je na videz 
enostavna in ozka, ko pa smo se lotili iskanja in raziskovanja  virov, smo naleteli na zelo zanimivo in 
široko področje uporabe tise. Ta laično velja le za okrasno drevo, ki že vrsto let krasi pokopališča, manj 
ljudi pa ve, da je tisa smrtno strupena. Tu se ponavadi splošno poznavanje tise konča. A mi smo šli dlje. 
Znotraj skupine smo si razdelili delo. Nalogo smo razdelili  na dva dela. Prvi obsega splošne in zanimive 
podatke o tisi ter  njeno folkloro. Drugi del raziskovanja  pa smo usmerili na sekundarne metabolite, ki so 
osrednja tematika našega problemskega dela. Odkrili smo mnoga zanimiva dejstva o tisi, pravo 
presenečenje pa je bil Taksol. Le redko kdo izmed nas je slišal za to čudežno zdravilo. Njegovo 
industrijsko ime je Paklitaksel, ki je novo zdravilo proti raku, eni izmed najbolj nevarnih in smrtonosnih 
bolezni zahodnega sveta v 21. stoletju. Ta rastlinski sekundarni metabolit je eden redkih rastlinskih 
antitumornih sredstev, vendar je zaradi svoje izjemne učinkovitosti in nenevarnega delovanja za telo 
neprecenljiv za prihodnost človeštva. Dodatno zagnanost pri raziskovanju pa nam je dalo dejstvo, da del 
raziskav o Paklitakselu poteka znotraj Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je del »Hiše«, v kateri tudi mi 
pridobivamo nova znanja. Seveda smo z raziskovalci, ki se ukvarjajo s  taksolom, opravili zanimiv 
intervju. 
 
Naš cilj je bil torej  bolje spoznati povezanost človeka z rastlinami, podrobneje raziskati značilnosti tise in 
se seznaniti z najnovejšimi izsledki raziskav na področju zdravljenja raka. Namen in želja pa je o vsem tem 
seznaniti tudi sošolce, ki delajo na drugih projektnih nalogah, in bralce skupnega biltena. 

Metodologija 

Raziskovanja smo se lotili sistematično. Na prvem sestanku smo se domenili, kaj bomo raziskovali. 
Odločili smo se za 4 ključne pojme in njihove medsebojne povezave. Pojmi so bili: tisa, folklora rastlin, 
sekundarni metaboliti in taksol. Nato smo se lotili iskanja kar največ  virov do naslednjega sestanka. 
Preiskali smo knjižnice v domačem okraju, preiskali spletne podatkovne baze, do katerih smo si izborili 
dostop, in povprašali ljudi, ki bi lahko o kateri izmed tem kaj vedeli. 
 
Na drugi sestanek smo prinesli s sabo vso literaturo, ki smo jo našli. Sestavili smo tudi ogrodje naloge z 
vsemi naslovi in podnaslovi. Literaturo smo nato na hitro preleteli, izluščili za nas pomembne vire ter si jih 
nato razdelili. Do naslednjega sestanka je moral vsak posameznik prevesti svoj del literature in izpisati 
pomembne podatke. 
 
Na tretjem sestanku je vsak v skupini poročal ostalim članom o ugotovitvah, ki jih je med pregledovanjem 
literature pridobil. Nato smo si razdelili ogrodje naloge. Vsak član je dobil enega ali več naslovov, pač 
odvisno od zahtevnosti. Trudili smo se ugoditi željam, da bi vsak delal tisto, kar ga je najbolj zanimalo in 
kar si je najbolj želel. Nato smo se domenili tudi glede zadolžitev članov skupine. Določili smo 
poročevalca, tajnika ... 
 
Četrti sestanek je bil naš zadnji sestanek pred oddajo vmesnega poročila. Na ta sestanek, ki žal ni povsem 
uspel, smo prinesli poročevalcu naše dosedanje delo. Vsak je prinesel tisto, kar mu je uspelo do sedaj 
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odkriti o temi, ki mu je bila dana. Zaradi pomanjkanja časa in zahtevnosti nekaterih naslovov pa le ti še 
niso zapisani. So v obliki prevedene literature, dogovorov za intervju ... 
 
Odločili smo se, da za našo nalogo ne želimo uporabiti le literature, ampak želimo raziskovati tudi sami. 
Poleg tega trenutno na NIB-u potekajo raziskave, ki so neposredno povezane z našo tematiko in ker bi bilo 
lepo predstaviti tudi domače dosežke, je že v pripravi intervju z raziskovalno skupino. 
Po oddaji vmesnega poročila smo se intenzivno lotili pisanja še preostalih poglavij. Opravili smo tudi 
intervju, ki je odlično uspel. Našli smo tudi še kar nekaj novih virov informacij v knjižnicah in na spletu ter 
z njihovo pomočjo dopolnili, popravili in izboljšali že napisano. 

Tisa 

Kraljestvo:    rastline Plantae 
Deblo :         semenke    Spermatophyta  
Poddeblo :    igličastolistne golosemenke  Coniferophytina  
Razred:         Pinopsida  
                     Taxidae  
                     Taxales  
Družina:       Taxaceae  
Rod:             Taxus  
Vrsta:           Taxus baccata L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisovke so taksonomsko zelo osamljena družina, ki sestavlja skupaj z družino Cephalotaxaceae red 
Taxales in pa razred Taxatae. Tisovke obsegajo največ deset vrst, ki pa so razporejene v tri rodove. 
Rodova Torreya in Taxus uspevata na severni polobli, Austrotaxus pa v Novi Kaledoniji. Rod Torreya 
raste, kar je zelo nenavadno, tudi na Kitajskem in Japonskem, kjer ga zastopajo 3 vrste, v Severni Ameriki 
pa ga zastopata na Floridi Torreya taxifolia in v gorah Kalifornije Torreya californica. Taxus baccata je 
edina vrsta Taxus in živi precej raztreseno na vseh kontinentih razen v Avstraliji. 
 
Tisa, imenovana tudi navadna tisa ( Taxus baccata L.), z ljudskimi imeni: kiseljak, tis in tisovec predstavlja 
razvojno najstarejšo samoniklo drevesno vrsto v Evropi, saj se je pojavila že pred 150 miljoni leti, to je v 
dobi srednje jure. Latinsko ime »Taxus« je izpeljano iz grške besede »Taxon«, kar pomeni lok. To pomeni, 
da so že stari Grki uporabljali tisovino pri izdelavi svojih lokov. Drugi del njenega latinskega imena 
»baccata« pa pomeni, da nosi jagode; označuje torej posebnost tise, ki ima za razliko od ostalih iglavcev, 
ki nosijo storže, plod v obliki jagode- to je seme, obdano z mesnatim ovojem (arillus).  
 

Mlada Taxus baccata 
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Taxus baccata L. z arili 

Lubje Taxus baccata 'Fastigiata' 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tisa je do 20 metrov visoko in do 1,5 metra debelo vednozeleno iglasto drevo s široko stožčasto, v starosti 
tudi okroglasto krošnjo. Znana je po dolgi življenjski dobi, ki je med 500 in 800 leti, izjemoma pa lahko 
doživi tudi 2000 let. Veje so zelo dolge in iz debla ne izraščajo v vejnih vencih. Ponavadi izrašča z več 
debli, ki pa se pogosto združijo v eno samo. Pri starejših drevesih ponavadi postane to votlo in zelo debelo. 
Lubje je na mladih drevesih vijoličasto rjavo in gladko, kasneje se lušči in odkrije rdeče-rjave, oranžne, 
rumene ali vijoličaste zaplate. Vedno ostane sorazmerno tanka in na mlajših vejah gladka. Lubje se lušči v 
obliki trakov ali lusk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brsti iglic so ovalni in pokriti s tesnimi luskolisti. Iglice tise so do 3 cm dolge in do 2,5 mm široke. Na 
zgornji strani so obarvane temno zeleno, na spodnji strani pa imajo po dve svetlo zeleni progi. So 
razčesano nameščene na dve strani ali pa štrlijo na vse strani. Njihova življenjska doba je okoli 6 let, 
izjemoma 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iglice T. brevifolia 
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Cvetoče veje navadne tise 

Tisa je dvodomna in vetrocvetna vrsta, ki cveti marca in aprila. Pelodni storži so okroglasti, rumenkasti in 
se v velikem številu razvijejo v pazduhah iglic na lanskih poganjkih. Semenski storži se pojavijo od marca 
do maja v pazduhah lanskoletnih mladik. Seme, ki dozori od avgusta do oktobra istega leta, visi na 
kratkem peclju. Seme je okroglo in temno rjavo, obdaja pa ga živo rdeč semenski ovoj.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korenine so izredno razvejane in goste. Tisa ima tudi to lastnost, da potem, ko jo posekamo, na panju 
zrastejo nove mladike. Najbolj ji ustrezajo sveža zračna tla z obilo humusa na apnenčasti podlagi. Raste pa 
tudi na silikatnih tleh. Rada ima lege z milo in vlažno klimo. Je tudi sencozdržna, saj v mladosti hitreje 
raste v senci, ko pa drevo odraste, ima raje sončno lego. 
 
Razširjena je skoraj po vsej Evropi, razen Skandinavije in dežel severno od Poljske. Naravno je razširjena 
tudi v severni Afriki, Mali Aziji in na Kavkazu. Pri nas raste do 1200, na Kavkazu pa do 2300 metrov 
nadmorske višine. Pri nas je samonikla od terciarja dalje. Pogostejša je v severozahodnem delu alpskega 
sveta, na dinarskem in preddinarskem svetu in na hribovitih območjih severovzhoda. Ne raste pa na 
nižinski predelih panonskega in sredozemskega sveta. Pojavlja se posamič ali v manjših skupinah, le redko 
se pojavlja v sestojih. Pri nas in tudi drugod v Evropi je v zadnjih stoletjih postala precej redka v naravi in 
je v fazi izumiranja zaradi prevelike sečnje v preteklosti, danes pa zaradi preobjedanja mladik srnjadi.  

Zanimivosti 
 
Največja in najstarejša tisa na svetu je drevo iz zahodnega Kavkaza. Starost ocenjujejo na 2000 let, njene 
dimenzije so naravnost orjaške: visoka je 30 metrov, njen premer v prsni višini (1.3 m) pa kar 2 m. 
Najdebelejša tisa raste v kraju Whittingehame na Škotskem, ki ima z vejami vred pri tleh 13,6 metrov 
obsega. 
Največje slovenske tise so Vrablova tisa na Zgornjem Slemenu na Kozjaku z obsegom (v prsni višini) 440 
cm in višino 13 m, Juršev tisovec v Logu pri Limbošu (437 cm, 14 m), tisa v Bresterici (393 cm, 13 m) in 
tisovec V Stranah pri Razdrtem (385 cm, 13 m). 
Tisa je zelo strupena, saj vsi njeni deli, razen semenskega ovoja, vsebujejo alkaloid taksin. Ta je še posebej 
strupen za konje, saj ti poginejo že po zaužitju 10 dag iglic, medtem ko imajo druge gozdne živali večjo 
toleranco in lahko zaužijejo tudi 50x večje količine. 
Je terciarni relikt in spada med najstarejše iglavce. V rastlinskem svetu ima posebno mesto, saj jo 
uvrščamo v samostojen red. 
Pogosto je potrebna stratifikacija, da semena kalijo (dovolj nizke temperature, da seme vzkali), kljub temu 
pa seme vzkali šele po 3 letih. 
Je iglavec, ki najbolje prenese obrezovanje, in je primeren za vrtove in žive meje, ker ima na mladih 
poganjkih stranske popke, ki ostanejo več let neaktivni in odženejo kot adventivni poganjki, ko 
obsekujemo krošnjo. Zaradi tega lahko krošnje poljubno strižemo in oblikujemo.  
Prvič jo je zavaroval že poljski kralj Wlodislaw Jagiello, davnega leta 1423. 
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Tradicionalen keltski kelih iz tisovine 

Tradicionalen lovski lok iz tisovine 

Folklora tise 
Že od nekdaj je bila tisa zelo pomembno drevo za človeka, tako praktično kot duhovno, v verovanju in 
ljudskih običajih. Že stari Grki so to drevo posvetili boginji maščevanja, ki je krivičnike kaznovala s 
strupom tise. Tudi pri starih Rimljanih je bila pot v podzemlje - po Ovidovi pesnitvi – »zamračena z 
žalostnimi tisami«. Pri Keltih, ljudstvu, ki je bilo tesno povezano z gozdom (svoj koledar so naslonili na 
posamezne drevesne vrste), je bila tisa posvečena bogovom smrti. Druidom je bila simbol nesmrtnosti. 
Včasih so verjeli, da korenine tise zrastejo do trupla in osvobodijo dušo umrlega in očistijo telo. Pri 
kristjanih pa je bila vednozelena, prastara tisa simbol večnega življenja. Tako so tiso velikokrat uporabili 
pri pogrebnih obredih in za nagrobne vence, saj hkrati predstavlja simbol žalovanja in večnega življenja 
pokojnika v nebesih. Kozaki so tisovino uporabljali za izdelavo talismanov, ki so jih varovali pred 
čarovnicami; v Bosni je imela tisa moč pred vampirji in uroki. Srbi so verjeli, da vejica tise ščiti živino 
pred nesrečo ter da bodo njive, na katerih bodo orali voli z obešeno tiso, še posebej dobro rodile. V Španiji 
pa tisa varuje pred strelo. Zanimiva šega t.i. »postrežena tisovina« je bila znana med Črnogorci, Albanci in 
Muslimani. Vso božično noč so poleg tise kurili ogenj in s tem  'stregli' tisi, kar naj bi nudilo posebno 
zaščito skozi celo leto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kljub strupenosti pa so včasih uporabljali tiso in njene pripravke kot zdravila.  Ravno zaradi te strupenosti 
so poparek iz tisinih vejic uporabljali kot zdravilo proti steklini, antelmintik (proti glistam), padavici, 
davici in vnetju mandljev. Nekatere ženske pa so jo jemale kot abortiv, vendar so se take uporabe večkrat 
končale tudi s smrtnim izidom. Znana pa je tudi marmelada iz nenevarnega semenskega ovoja, ki naj bi 
tudi imela zdravilne lastnosti. Zanimiva je tudi uporaba strupa za mazanje puščic in kopij, kar so počeli 
stari Kelti. 
 
Druga velika uporabnost tise je njen les. Tisovina je trden in prožen les (vlakna v lesu so kot nekakšne 
vzmeti, so spiralno zgoščena in zelo odporna),  z lepo in temno črnjavo, zato je že od nekdaj zelo iskana in 
premočno izkoriščana. Lepo se obdeluje in je odporen proti insektom. Uporabljali pa so ga za izdelavo 
ščitov, kopij in lokov, iz nje so izdelovali angleško pohištvo najvišjih cenovnih razredov, glasbene 
inštrumente (tudi istrski sopil), rezbarji pa so izdelovali relikviarije, sode in podstavke za lovske trofeje, 
uporabna pa je tudi pri vodogradnji (Benetke).  
 
 
 
 
 
 
Nezanemarljiv je tudi njen vpliv v vrtnarstvu. Spada med najtemnejše iglavce, zato je primerna za 
oblikovanje temnih ozadij za ustvarjanje kontrastov, zelo dobro pa raste tudi na senčnih legah. Kar najbolje 
med iglavci prenaša obrezovanje, zato je zelo primerna za žive meje. Poznamo preko 80 okrasnih sort.  
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Mesnat in hranljiv rdeč aril ter smrtno strupeno seme in iglice 

 
Zaradi vseh teh kvalitet je skozi stoletja divjega sekanja in iztrebljanja postala globalno ogrožena. Sedaj je 
vprašljivo, ali bo znal človek ohraniti to izjemno drevo, ki se je uspelo ohraniti skozi 150 milijonov let, ali 
pa bo popustil v svojih sebičnih namenih. 

Tisa in sekundarni metaboliti 

Tisa je skoraj v celoti precej. Mnogi verjamejo, da beseda strup (taxin) prihaja iz besede tisa (Taxus). Edini 
nestrupeni del tise je kiselkasto sladki meseni ovoj semena (arilus). Toda, pozor! Nestrupen je le ovoj. 
Seme je lahko smrtonosno. V splošnem je kemična sestava tise z izjemo arilusa: alkaloidi taksini 
(izoliranih več kot 100 vrst, v iglicah do 1,4 %, največ pozimi; v semenu do 0,16%), malo milozina in 
efedrinataksol, glikozid taksikatin (predvsem v mladih poganjkih), saharoza, rafinoza, galna kislina, v 
vršičkih eterično olje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesnati semenski ovoj ima nekoliko drugačno strukturo, in sicer: 1,7% beljakovin, 16% sladkorjev, 0,5% 
pektinov, organske kisline, barvila taksorodin, rodoksantin, likopin, zeaksantin in provitamin A, rudninske 
snovi. 

 
Za ljudi pa je gotovo najpomembnejši tisin sekundarni metabolit taksol 

Taksol 

Mnoga zdravila, ki jih danes uporabljamo, so bila odkrita kot sekundarni metaboliti rastlin. Velikokrat so 
njihovo učinkovitost še dodatno izboljšali z modifikacijo naravne strukture, zaradi lažjega dostopa in 
večjih količin pa so razvili tudi različne sintezne postopke. 
 
Primer takšnega zdravila je med drugim tudi taksol (industrijsko ime zdravila je Paclitaxel), ki je danes ena 
izmed pomembnejših spojin in predmet številnih raziskav. Iz njega proizvajajo izredno učinkovito zdravilo 
proti tumorskim obolenjem. V tisi se taksol pojavlja v različnih tkivih in v različnih koncentracijah. Največ 
ga je v lubju, nekatere izhodne molekule, iz katerih nato s tehnološkimi postopki proizvedejo taksol, pa 
prevladujejo v iglicah. Taksol se sintetizira v zapletenem in dolgem procesu, med katerim se osnovni 
terpenoidni skelet bistveno modificira v zaporedju hidroksiliranja in aciliranja. Njegova vloga v rastlini naj 
bi bila tako kot pri drugih modificiranih terpenih odganjanje in odvračanje herbivorov. 
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Motiv industrijske proizvodnje taksola 

V sledečih poglavjih sledi kratek povzetek zgodovine, pridobivanja, kemične zgradbe, delovanja in 
stranskih učinkih zgoraj omenjenega zdravila.  

 

 

 

 

 

 

Odkritje 
Kljub dejstvu, da so bili nekateri zdravilni učinki tise poznani že stoletja prej, se je množična znanstvena 
raziskava teh rastlin pričela šele v šestdesetih letih 20. stoletja. Obsežno akcijo je v tem času vodil ameriški 
inštitut NCI (United States National Cancer Institute), vanjo pa je bilo vključenih kar 35 000 dreves 
različnih vrst, med njimi tudi kalifornijska tisa (Taxus brevifolia). 
 
Leta 1965 sta ameriška kemika Wall in Wani pričela z analizo tisinih vzorcev in že konec istega leta 
odkrila edinstveno delovanje ekstrakta, pridobljenega iz kalifornijske tise (Taxus brevifolia) pri uničevanju 
kancerogenih celic. Dve leti kasneje sta Wall in Wani uradno predstavila ekstrakt širši javnosti pod 
imenom Taksol in jo seznanila z njegovim protitumorskim delovanjem. Leta 1971 je Wall opisal in objavil 
zapleteno strukturo molekule taksola, vendar njegovo delo s strani NCI-ja ni bilo podprto vse do leta 1977, 
leta 1979 pa je bil objavljen še način, s katerim taksol uničuje rakave celice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raziskave na človeških pacientih so se začele leta 1983 in trajale do leta 1989. Kljub nepredvidljivi in 
nepričakovani smrti nekaterih pacientov, pri katerih je prišlo do preobčutljivostnih reakcij na zdravilo, so 
raziskave odkrile tudi veliko obetajočih dejstev. Opazili so 30% izboljšanje stanja pri pacientih z rakom na 
jajčnikih in 48% izboljšanje pri obolelih za rakom dojk. Od leta 1989 dalje je taksol predmet številnih 
raziskav. Nova dejstva v zvezi s to naravno spojino  odkrivajo skorajda vsak teden. 

Optične  lastnosti skristaliziranega taksola 
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Pridobivanje 
Pridobivanje taksola predstavlja velik problem. Taksol so do pred kratkim pridobivali izključno iz lubja in 
iglic tise Taxus brevifolia. Za pridobitev majhnih količin ekstrakta so potrebne velike količine tise, ki je 
zelo počasi rastoče drevo, zato prekomerno izkoriščanje za pridobivanje taksola odpira veliko ekološko 
vprašanje. Donos taksola je približno 0,5 grama na 13,5 kg lubja. Povprečna pacifiška tisa, stara 100 let, da 
9 kg lubja, to pomeni, da bi potrebovali 3 drevesa za gram taksola. Običajno zdravljenje pa zahteva 2 
grama na pacienta (enkrat na vsake tri tedne), to pomeni 6 dreves na osebo. Če pomislimo, da na svetu 
umre 12,000 žensk zaradi raka na jajčnikih, je to 24,000 gramov taksola, se pravi 72,000 dreves. Tak poseg 
v naravo bi bil seveda popolnoma nesprejemljiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko je leta 1990 v Aziji prišla v javnost tehnologija ekstrakcije taksola, je himalajska tisa (Taxus 
wallichiana) skoraj izumrla. Tudi v Ameriki se je v začetku devetdesetih let 20. stoletja odvijalo množično 
nabiranje lubja. Zaradi velikega povpraševanja po zdravilu proti tumorskim obolenjem so ljudje brezumno 
nabirali tisino lubje in s tem uničevali drevesa, naravne habitate nekaterih redkih živali (npr. lisaste sove) 
ter hkrati posredno povzročili tudi pojavljanje erozije tal. Kasneje je bilo za vsako nabrano vrečko izdano 
dovoljenje, nabiranje pa je bilo strogo nadzorovano, da ne bi prišlo do kraje. Nabrano lubje je bilo poslano 
v Colorado, kjer so ga posušili in ekstrahirali, vendar je bil ta proces dokaj neučinkovit, zato se je pojavila 
nuja po drugačnih metodah pridobivanja. Začeli so tudi z umetnim sajenjem dreves in ustvarjanjem 
nasadov, ki so jih uporabljali za znanstvene raziskave. 
 
Veliko pričakovanj je vzbujala kemična sinteza. Leta 1994 je bila objavljena popolna sinteza, ki jo je 
izvedla Holtonova skupina. Njegova sinteza je bila najbolj učinkovita, vendar je končni izkoristek 
predstavljal le pičla dva odstotka, poleg tega pa je bil celoten postopek dolgotrajen in precej drag. 
 
Naslednjo alternativno možnost je predstavljala semisinteza iz taksolovih predhodnikov, ki se v večjih 
količinah pojavljajo v rastlinskem materialu. Leta 1980 je Pierre Poitier odkril, da se 10-deacetyl baccatin 
III (10-DAB) pojavlja v večjih količinah kot taksol in se primarno nahaja v iglicah evropske tise (Taxus 
baccata), ki je pogosta vrsto v Evropi in Aziji. Pozitivno je bilo tudi dejstvo, da pridobivanje iz iglic ne 
poškoduje drevesa. Tudi semisintezo je objavila Holtonova skupina. Sestavljali so jo štirje koraki, 
izkoristek pa je presegal 80%. Ta postopek je v uporabi še danes.   

Trganje lubja s pacifiške tise za 
pridobivanje taksola Naravna rastišča Taxus brevifolia (temno obarvano) 
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Dandanes poteka iskanje novejših in učinkovitejših alternativnih postopkov za pridobivanje taksola. 
Nekateri znanstveniki odkrivajo nove vrste, ki bi vsebovale večje količine taksola. Vzgojili so že vrtno 
različico tise (Taxus media Hicksii), ki akumulira več taksola, vendar vrsto še raziskujejo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prav tako je v razvoju tudi pridobivanje taksola iz rastlinskih celičnih kultur iz bioreaktorja, kateremu 
mnogi pripisujejo bleščečo prihodnost. Uporaba celičnih ali tkivnih rastlinskih kultur ima več prednosti: je 
okolju prijazna, pridobivanje taksola je praktično neomejeno, vir surovine je neodvisen od okolja, 
ekstrakcija je čistejša in lažja, poleg vsega zahteva manjše količine okolju škodljivih snovi itd. To področje 
se je raziskovalo tudi v Sloveniji na NIB-u v sodelovanju s Krko. 
 
 
 
 
 
 
 

Semisinteza taksola iz 10-deacetyl baccatin III 

Nasad Taxus media Hicksii 
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Shema postopka pridobivanja celičnih kultur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V zadnjem času se raziskuje patogeno glivo, ki raste na tisi in prav tako proizvaja taksol, in pospešeno tudi 
na področju prenosa genov za sintezo taksola v prokarionte, kar pa je še vedno v povojih.  

Kemijske lastnosti 
Taksol je prvotno v obliki praška bele barve, ki se pri postopkih obdelave za uporabo spremeni v čisto, 
brezbarvno tekočino. Njegova empirična formula je C47H51NO14. Ima molekulsko maso 853.9 daltonov. Je 
netopen v vodi, lipofilen, s tališčem pri 216-217 °C. 
 

Fotografija modernega bioreaktorja Shema notranjosti in delovanja modernega 
bioreaktorja 
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Molekulo taksola lahko razdelimo na dva dela. Na stransko verigo in ogrodje.  
Stranska veriga je ključnega pomena za ohranjanje aktivnosti. Študije stranske verige, ki sta jih opravila  
Potier in Swindell, so pokazale, da zaščita C2' hidroksi skupine kot estra pomeni izgubo aktivnosti na 
področju stabilizacije mikrotubulov, toda ne tudi na področju citotoksičnosti; da je C3' amid-acil skupina 
bistvena, toda v naravi je lahko tudi aromatična ali alkilna; da se vez C3' – dušik lahko nadomesti s 
kisikovim atomom brez izgube aktivnost in da je C3' – arilna skupina nujna. Nadomestitev z metilno 
skupino zmanjša aktivnost za 19-krat. 
 
Ogrodje taksola je sestavljeno iz 4-členskega, 6-členskega, 8 členskega obroča in funkcionalnih skupin. 
Posledice spreminjanja taksolovega ogrodja so pripeljale do naslednjih razjasnitev njegove strukturne 
aktivnosti: oksi-etanov obroč je bistven pri vzdrževanju aktivnosti; odpiranje tega obroča pomeni 
dramatično zmanjšanje bio-aktivnosti; krajšanje 8-členskega obroča na 7-členski obroč ne uniči 
depolarizacijskih sposobnosti molekule, odstranitev C10-acetilne skupine nikakor ne vpliva na aktivnost 
molekule, odstranitev C2-O-benzoil skupine povzroči drastično zmanjšanje aktivnosti. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba 
Delovanje taksola izkoriščajo pri terapiji nekaterih vrst raka, predvsem metastatskega raka dojke, 
jajčnikov, testisov, glave in grla, nedrobnoceličnega karcinoma pljuč, Kaposijevega sarkoma, ki je povezan 
z aidsom itd. Pacient dobi odmerek taksola preko infuzije v veno, ali pa se mu pod kožo v veno blizu 
ključnice vstavi posebno strukturo (lahko tudi v veno na prepogibu roke). Bolnik lahko prejme odmerek 
izključno po intervenozni poti. 

Delovanje in učinki 
Protitumorskoo delovanje taksola je edinstveno. Natančen mehanizem delovanja sicer še ni povsem znan, 
vendar v splošnem velja, da pospešuje tvorbo mikrotubulov iz dimerov tubulina in preprečuje njihovo 
depolimerizacijo. Zaradi stabilizacije je zavrta normalna dinamična reorganizacija mreže mikrotubulov, ki 
je bistvenega pomena pri ključnih celičnih funkcijah v interfazi in mitozi. Poleg tega taksol inducira 
nastanek snopov mikrotubulov v celotnem celičnem ciklu ter oblikovanje multiplih aster mikrotubulov v 
času mitoze. To preprosto pomeni, da rakave celice ostanejo ujete v mitozi in se ne morejo več 
nekontrolirano deliti. 

Shematska struktura molekule taksola 
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Citoskelet normalne (levo) in citoskelet s taksolom obdelane celice (desno) 

Tumorno obolenje živali pred (levo) in po (desno) zdravljenju s taksolom 

Vpliv taksola na polimerizacijo in depolimerizacijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranski učinki 
Kljub protitumorski aktivnosti pa sodi taksol v skupino snovi, ki so zaradi svojega mehanizma delovanja 
potencialno nevarne. Pri podganah je bil taksol v nizkih odmerkih (0.6mg/kg/dan) povezan z zmanjšano 
plodnostjo in pojavom toksičnosti pri plodu. Študije na živalih kažejo pri klinično pomembnih nivojih 
izpostavljenosti nepovratne toksične učinke zdravila na reproduktivne organe pri moških. 
 
Težko je opredeliti vse stranske učinke taksola, ker je reakcija vsakega posameznika na ta kemoterapevtik 
edinstvena, lahko pa jih razdelimo v dve večji skupini: pogosti in redki stranski učinki. 
 
Pogosti stranski učinki so zmanjšana odpornost (taksol lahko povzroči zmanjšano produkcijo belih krvničk 
v kostnem mozgu, ki zagotavljajo odpornost proti infekcijam, vendar pride do vzpostavitve prvotnega 
stanja že v 10-14 dneh po odmerjanju zdravila), krvavenje, modrice (taksol lahko povzroči zmanjšano 
produkcijo trombocitov, ki imajo funkcijo strjevanja krvi), anemia (zmanjšanje števila rdečih krvničk, 
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zaradi česar lahko nastopi hitra utrujenost pri telesnih naporih), vnetja v ustih in sprememba okusa, driska, 
utrujenost in slabotnost, izguba las (samo začasno), bolečine v mišicah in sklepih, kožne spremembe 
(izpuščaji, vnetja), mravljinci, otopelost, glavoboli, alergične reakcije, slabost in bruhanje. 
 
Redki stranski učinki pa so zmanjšanje krvnega tlaka, spremembe srčne frekvence (upočasnitev utripa), 
začasna sprememba v delovanju jeter, bolečine v trebuhu. 
 
Blagi simptomi, kot sta rdečica ali kožne reakcije, ne zahtevajo prekinitve zdravljenja. V primerih hudih 
reakcij (hipotenzija, dispneja) pa je potrebno zdravljenje s taksolom prekiniti. Bolnikov s hudimi 
reakcijami tudi kasneje ne smemo več zdraviti z zdravilom. Paciente je potrebno v začetnih ciklih 
zdravljenja natančno opazovati, opravljati meritve krvnega tlaka in kontrolirati njihovo krvno sliko. 

Sklepi 

Tisa in taksol odpirata pomembna in zelo težka vprašanja. Potrebno je iskati kompromis med etičnim in 
odgovornim do okolja in tise kot vrste, s katero si delimo ta planet, in željo po preživetju in pomoči lastni 
vrsti. Zaradi tega, kar je to čudovito drevo tako uspešno ščitilo 150 milijonov let, tisi sedaj grozi izumrtje.  
 
Sami vidimo rešitev v vlaganju dodatnega truda in volje v raziskave in tehnologijo, ki je bila le nekaj 
desetletij nazaj še stvar znanstvene fantastike. Mislimo, da se odgovor na pereče vprašanje pomanjkanja 
taksola in njegovih prekurzerjev skriva v naslednjih nekaj letih v bioreaktorjih s celičnimi kulturami. Čim 
prej pa bi bilo potrebno začeti intenzivno iskati rešitve za težave pri transgenih posegih v genome 
prokariontov. Predvidevamo, da se glede na dosedanje dosežke in razvoj tisi obeta temna in težka 
prihodnost ter svetla za taksol in nas. 
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http://www.microscopy.fsu.edu/primer/techniques/polarized/gallery/pages/taxolsmall.html;  20. 4. 2006 
http://hugroup.cems.umn.edu/Research/bal/microtub.htm; 20. 4. 2006 
http://www.hort.uconn.edu/plants/t/taxbac/taxbac1.html; 20. 4. 2006 
http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/taxa/taxus/taxubac.html; 20. 4. 2006 
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DIGITALIS 
Žiga FIŠER, Živa FORTUNA, Nina GERJEVIČ, Primož GNEZDA, Petra HLADNIK , Sašo JANČIČ, Daša JARC, 
Klara JARNI, Sara JAVORNIK CREGEEN 
 
»It can raise the dead, but it can kill the living«, neznani avtor« 

Uvod 

Kot izhodišče naše projektne naloge smo dobili dve pesmi iz obdobja angleške romantike. Pesmi smo 
natančno prebrali in opazili, da se v obeh pojavi beseda »foxglove bells«. Ko smo to raziskali, smo 
ugotovili, da je to rastlina rodu Digitalis in da je tako strupena kot zdravilna.  
Rastline ne morejo ubežati svojim plenilcem, ali se znebiti nadlog na enak način kot živali, zato so morale 
razviti drugačne načine obrambe. Ker so tako raznolike in široko razširjene, mora biti njihova obramba 
zelo učinkovita. Uspešnost rastlin je tesno povezana z razvojem raznolikih spojin, ki pa niso nujno 
pomembne za rast in razvoj rastline, vendar v interakciji z okoljem povečajo rastlini možnost za preživetje. 
Takim spojinam pravimo sekundarni metaboliti. Veliko sekundarnih metabolitov v rastlinah je strupenih in 
prav taki so v Digitalisu. Ljudje smo odkrili tudi načine kako izkoristiti te snovi v svojo prid. 
 
V seminarski nalogi bomo raziskali sekundarne metabolite v rastlinah rodu Digitalis in poskušali ugotoviti 
na kakšen način nam le-ti škodujejo oz. so nam koristni.  

Opis rodu 

Kraljestvo: rastline (Plantae) 
Deblo: semenke (Spermatophyta) 
Poddeblo: kritosemenke (Angiospermae) 
Razred: dvokaličnice (Dicotyledoneae) 
Podrazred: Lamiidae 
Nadred: Lamianae 
Red: črnobinovci (Scrophulariales) 
Družina: črnobinovke (Scrophulariaceae) 
Poddružina: Digitalieae 
Rod: naprstec (Digitalis) 
 
Črnobinovke, razširjene po celem svetu, so lahko enoletnice, dvoletnice ali pa zelnate trajnice. Listi so 
lahko nasprotno (iz kolenca izraščata 2 lista, ki sta si nasprotna v višini poganjka), v vretencih (več kot 2 
lista iz enega kolenca) ali pa premenjalno (spiralno, po en list na kolence) razporejeni. Večinoma je listna 
ploskev cela, le redko je deljena. Cvetovi imajo v istem cvetu tako prašnike kot pestič, zato so dvospolni. 
Ni izrazite zvezdavosti cvetov, ki se pojavljajo v enostavnih ali sestavljenih grozdastih socvetjih, zelo 
redko pa so posamezni v zalistju. Imajo 5-4 števno dvojno cvetno odevalo (venčni in čašni listi) z nadraslo 
plodnico (plodnica je nad vsemi cvetnimi deli). 
 
Eden izmed 220 rodov te družine je Digitalis z okoli 25 vrstami, ki so razširjene po Evraziji in 
Sredozemlju. To so dveletne ali večletne visoke zelnate rastline z dvoustnatimi, dolgocevastimi, večinoma 
kimajočimi cvetovi, ki so lahko rdeče, bele, rumene ali rjave barve in jih najdemo v dolgih, ovršnih 
grozdastih socvetjih. Značilna je tudi pritlična listna rozeta. V Sloveniji najdemo prostorasteči le dve vrsti, 
Digitalis grandiflora in D. laevigata. 
 
Velecvetni naprstec (Digitalis grandiflora) ima liste ozko do široko suličaste, proti vrhu koničasto zožene 
in po robu neenakomerno in drobno nazobčane. Na zgornji strani so čisto gladki, na spodnji pa se jasno 



Sekundarni metaboliti, POU, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, prvi letnik študija Biologija, 2005/2006 

 
 

33 

vidijo mehke in kratke dlake. Pecljati so samo na spodnjem delu stebla, na zgornjem delu pa se pecljatost 
izgubi. Steblo je visoko od 30 do 80 cm. Cvet je bledo rumen (barvila so antoksantini) in cevast. Ima pet 
zelenih čašnih listov, ki so suličasti, priostreni in žlezasto dlakavi. Pet venčnih listov se zraste v 3-4 cm 
dolg in do 2 cm širok zvon, ki je na notranji strani rjavkasto žilnat. Cvet se pri vrhu razcepi v dve ustni, pri 
čemer je srednji rogelj spodnje ustne mnogo krajši od celega zvona. Ima štiri kratke prašnike, ki ne gledajo 
iz zvona in dva daljša. Cvetovi s kratkimi peclji tvorijo dolgo enostransko grozdasto socvetje. Cveti od 
junija do avgusta in ga oprašujejo čmrlji, pogosta pa je tudi samooprašitev. Velecvetni naprstec raste v 
montanskem in subalpinskem pasu, po gozdnih jasah, med podrastjo v svetlih gozdovih, v sestojih visokih 
steblik in na prisojnih  kamnitih pobočjih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rumeni naprstec (Digitalis lutea) je zelo podoben velecvetnemu naprstcu, le da ima bolj intenzivno 
rumene cvetove z dolgimi dlačicami v cevi in v notranjosti škrlatno žilnavost. Raste na podobnih rastiščih 
po Evropi, v Sloveniji pa ga ne najdemo. 
 
Gladki naprstec (Digitalis Laevigata) je tudi zelo podoben velecvetnemu naprstcu, a ga razločimo po 
tem, da je cvet v notranjosti škrlatnorjavo žilnat, srednji rogelj spodnje ustne  pa je skoraj tako dolg kot cev 
zvona. Najdemo ga predvsem v dinarskem svetu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rdeči ali škrlatni naprstec (Digitalis purpureaje mnogo bolj znan in vpadljiv. Izvira iz zahodne Evrope 
in ga v Sloveniji najdemo le kot okrasno rastlino v vrtovih. Zraste lahko tudi več kot 1 m visoko in ga zato 
zlahka opazimo. Steblo ni okroglo, ampak ima tope robove. Listi so premenjalni in suličasti ter razmeroma 
veliki. Na spodnji strani so modrozeleni, robovi so nekoliko podvihani, izrazito pa se vidijo tudi stranske 
žile. Cvetovi so škrlatno rdeči do rožnati, najdemo pa tudi bele pri variaciji Digitalis purpurea var alba. 
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Venčni listi so zrasli v venčasto cev, ki ima v goltu (del, kjer venčni rob prehaja v venčno cev) temnejše 
lise. Cvetovi so združeni v dolga, pokončna grozdasta socvetja na vrhu stebla. Poseljujejo različna rastišča, 
opazili pa so, da se množično pojavlja na ležiščih manganove rude. Za razvoj potrebuje vlažno podnebje z 
milimi zimami, oprašujejo pa ga čmrlji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volnati naprstec  (Digitalis lanata) iz južne Evrope je zelo ost kot okrasna rastlina. Ima rjavkaste cvetove 
z rjavo ali vijolično žilnavostjo v notranjosti zvona.  
 
Iz zadnjih dveh vrst pridobivajo osnovno surovino za zdravila, ki učinkuje na srce; to je glikozidni digitalis 
ali digitalin. 
 

Izvor imena 

Naprstec je rastlina, ki se je iz angleškega otočja razširila drugod po Evropi, zato ni čudno, da ima ravno v 
angleščini največ različnih imen. Vsa imena pa imajo skupno točko v tem, da rastlino  poimenujejo po 
obliki cvetov, ki spominjajo na prste pri rokavici. 
 

 
 



Sekundarni metaboliti, POU, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, prvi letnik študija Biologija, 2005/2006 

 
 

35 

Naprstec se omenja že v rimski mitologiji. Boginja Minerva se je rodila iz Jupitrovega stegna in njegova 
žena Juno je bila jezna nanj, zato je obiskala boginjo Floro, ki ji je razkrila kako lahko tudi ona brez 
Jupitrove pomoči rodi otroka. Flora je nataknila cvet naprstca na svoj palec in se dotaknila Juninega  
trebuha in prsi. Tako je Juno rodila brez pomoči Jupitra. 
 
Prvo ime, ki se pojavlja va angleškem jeziku je »foxes glofa«, ki izvira še iz anglosaških časov in pomeni 
lisičja rokavica. Drugo zelo staro ime rastline pa je  »Folksglove«, kar pomeni rokavica dobrih ljudi ali vil, 
v katere so takrat verjeli. Živele naj bi v globokih votlinah in gozdnatih soteskah, kjer dobro uspeva tudi 
naprstec. Ime »Folksglove« je omenjeno tudi v nekem popisu rastlin iz časa kralja Edwarda III. (14. 
stoletje). 
 
Na Norveškem naprstcu pravijo »Revbielde« (lisičji zvonček), saj naj bi po skandinavski legendi, čarobne 
vile rešile lisice pred izumrtjem tako, da so jim zaupale skrivnost, kako pozvoniti z zvončastimi cvetovi in 
s tem posvariti ostale lisice, da se bližajo lovci. Legenda omenja tudi, da so si lisice nataknile cvetove 
naprstca na tačke in zato zelo tiho  hodile po kokošnjakih, kjer so si ujele nič hudega slutečo kokoš ali 
petelina.  
 
Že v starih časih so poznali nekatere zdravilne učinka naprstca, zato so ga imeli za čarobno rastlino. Verjeli 
so, da so si vile nataknile cvetove na prste kadar so čarale in da so jih nosile kot klobuke. Znamenja na 
cvetu naprstca, ki izgledajo kot pike na metuljevih krilih, naj bi nastale tam, kjer so vile položile svoje 
prste. Po legendi ta znamenja opozarjajo na strupene sokove, ki jih rastlina izloča, zato so se je oprijela 
imena kot je »Deadman΄s Thimbles« (mrtvečev naprstnik).  
 
Nemško ime Fingerhut (naprstnik) je Leonhard Fuchs, znani nemški botanik iz 16. stoletja, po katerem je 
poimenovana tudi fuksija, spremenil v latinsko. Iz besede digitulus, ki pomeni majhen prst, je izpeljal ime 
Digitalis, s katerim jo poimenujemo še danes.   

Glikozidi 

Sekundarni metaboliti rastlin se pogosto v rastlinah pojavljajo v kombinacijah s sladkorji. Take molekule 
imenujemo glikozidi. Najpogosteje se pojavljajo sladkorji glukoza, galaktoza in ramnoza, digitoksoza pa je 
poznana le v vrsti Digitalis purpurea. 
 
V kemiji z imenom glikozidi označujemo vse mulekule, v katerih je sladkorna skupina vezana preko 
anomernega dušika na drugo skupino z O-glikozidno ali S-glikozidno vezjo. Zgornjo definicijo uporablja 
IUPAC, z njo pa se veliko znanstvenikov ne strinja, saj izključuje polisaharide, pri katerih ne gre za 
povezavo med sladkorjem in nesladkorno molekulo, temveč za povezavo med več sladkorji. Zato je 
sladkorna skupina raje poimenovana kot glikonska, nesladkorna pa aglikonska skupina. V glikonsko 
skupino štejemo monosaharide (ena sladkorna skupina) in oligosaharide (več sladkornih skupin).  
 
Glikozidi igrajo pomembno vlogo v živih organizmih. Veliko glikozidov, ki nastanejo kot produkti rastlin, 
se uporablja v medicini. Na skupine jih lahko delimo glede na vrsto glikozidne vezi ali pa glede na vezan 
glikon oz. aglikon. Za potrebe biokemije in farmacije je najprimernejša klasifikacija glede na vezan 
aglikon.  

Glikozide delimo na antrakinon glikozide, preproste fenolne glikozide, alkoholne glikozide, tioglikozide, 
flavonoidne glikozide, steroidne oz. kardiotonične glikozide, saponine, kumarin glikozide, cianogene 
glikozide. 
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Steroidni ali kardiotoni čni glikozidi (KG) 
Rastline, ki vsebujejo KG,  že od leta 1500 uporabljajo kot puščične strupe, bljuvala, diuretike in  druga 
zdravila. Danes pa se uporabljajo predvsem za zdravljenje srčnih bolezni. Kljub izrednem pomenu za 
medicino ostaja strupenost glikozidov resen problem. Nekatere rastline, ki vsebujejo te glikozide so: 
Digitalis purpurea, Scilla maritima, Convallaria majalis, Adonis vernalis, Adonis aestivalis... 

Zgradba molekule 
Molekulo KG sestavljata sladkorni del in nesladkorni del (aglikonska skupina). Aglikonsko skupino 
predstavljajo deli s hidroksilnimi in amino skupinami (alkoholi, fenoli, amini), kot sladkorni del pa se 
najpogosteje pojavljajo tako imenovani nižji sladkorji (monosaharidi, disaharidi, trisaharidi). Aglikonska 
skupina določa učinek kardiotonični glikozida, sladkorni del pa omogoča dostopnost molekule telesu. 
Funkcionalna skupina na sedemnajstem C-atomu pa določa vrsto KG.  

Biokemičen mehanizem delovanja kardiotoničnih glikozidov 
KG glikozidi vplivajo na delovanje Na+/K+ črpalke. Proces membranske depolarizacije/ repolarizacije je 
nadzorovan z gibanjem treh kationov, Ca2+, Na+ in K+ iz in v celico. V stanju mirovanja je koncentracija 
Na+ ionov zunaj celice visoka. Ob membranski depolarizaciji Na+ ioni vdirajo v celico, kar privede do 
takojšnega dviga akcijskega potenciala. Povišana koncentracija znotraj celice sproži vdor prostih Ca2+ 

ionov. Posledica višje koncentracije Ca2+ ionov znotraj celice je izhajanje K+ ionov. Ponovna vzpostavitev 
akcijskega potenciala sledi kasneje pri reverzni izmenjavi Na+ in K+ ionov. 
 
Za izmenjavo Na+ in K+ ionov je potrebna energija, ki jo priskrbi encim Na+/ K+-ATPaza. KG inhibirajo 
encim Na+ /K+-ATPazo, posledica tega je torej zmanjšana izmenjava Ca2+ ionov in K+ ionov, kar pa pusti 
visoko koncentracijo Na+ ionov znotraj celice. Posledično se poveča koncentracija Ca2+ ionov znotraj 
celice, ki sproži serijo celičnih procesov, ki v končni fazi privedejo do močnejše kontrakcije srčnih mišic 
(pozitiven inotropni efekt). 
KG učinkujejo tako, da povečajo moč kontrakcije in s tem omogočjio večje delo srca brez večje porabe 
kisika. Srce razvije večjo tenzijo, praznitev je boljša in s tem se zmanjša obremenitev srca. 

Pomen KG za rastlino 
Kardiotonične glikozide svilnica (Asclepias) proizvajajo za zaščito pred herbivornimi vretenčarji. Nekatere 
žuželke (npr. metulji monarhi), so razvile mehanizem za njihovo konzumiranje in način osamitve v svojem 
telesu, ne da bi jim pri tem kardiotonični glikozidi škodovali. Monarhi na svilnice odlagajo svoja jajčeca iz 
katerih se razvijejo gosenice, ki se prehranjujejo z listi. Tako zaužijejo kardiotonične glikozide, ki se v 
njihovem telesu ne razgradijo in gosenice naredijo strupene. KG ostanejo nerazgrajeni tudi v metuljih, ki se 
iz gosenic razvijejo, ki tako ostanejo zaščiteni pred predatorji. Kot opozorilo za svojo strupenost so 
monarhi in druge  živali razvili varovalne barve. 
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Metulj monarh 

Kardiotoni čni glikozidi naprstca v medicini 

Odkritje zdravilnih u činkovin v naprstcu 
Ljudje so že zgodaj in na različnih območjih sveta poznali in uporabljali ekstrakte naprstca, ki vsebujejo 
KG. Stari Egipčani in Rimljani so naprstec uporabljali kot diuretik, bljuvalo, srčno krepčilo ter strup za 
podgane. Indijanci pa naj bi ga uporabljali za strupene puščice.  
Prvič je bil naprstec omenjen leta 1250 v zapisih valežanskega zdravnika. Botanično ga je leta 1542 opisal 
nemški učenjak Fuchsius in ga poimenoval Digitalis.  
V drugi polovici 16. stoletja je botanik John Gerard trdil, da je naprstec zdravilno zelišče, ki zdravi jetra in 
vranico, vendar je bilo njegovo dognanje o vplivu zelišča na notranje organe potrjeno šele čez 200 let.  
 
Leta 1775 je William Withering, zdravnik v angleškem Birminghamu, nekega svojega umirajočega  
bolnika tako rekoč že odpisal. A ta se ni hotel kar tako predati in si je skušal pomagati z nekakšnim 
ciganskim »zdravilom«. To ga je rešilo smrti.Zdravnik je po tem dogodku poiskal zdravilko, ki je bolniku 
pripravila zvarek iz mnogih vrst zelišč in izvedel, da je bila osnovna sestavina pripravka rdeči naprstec. 
Začel je raziskovati delovanje in učinkovitost zelišča. V desetih letih je koristne učinke praška iz posušenih 
listov te rastline za zdravljenje vodenice preizkusil pri več kot 150 bolnikih. Ugotovil je, da je zelo 
pomembna količina odmerka, saj je le kanček prevelik odmerek lahko smrtonosen. Svoje ugotovitve je 
objavil leta 1785 v posebni monografiji »An Account of the Foxglove, and Some of Its Medicinal Uses«. 
Poznejše raziskave so pokazale, da deluje zdravilo na oslabljeno srce, saj je njegovo popuščanje 
pravzaprav krivo za zastoj vode v telesu takih bolnikov.  

 

 

 

 

 

 

William Withering 

 

 

Leta 1869 je francoski farmacevt Claude Adolphe Nativelle izoliral precej čisto snov iz naprstca, ki jo je 
poimenoval »digitalin«. Šest let kasneje je nemški kemik Oswald Schmiedeberg, ki ga imajo mnogi za 
očeta farmakologije, izoliral prvi čisti glikozid v kristalni obliki iz naprstca. Poimenoval ga je »digitoksin«. 
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Do leta 1888 se je Boehringer Mannheim navdušil nad tovrstnimi raziskavami glikozidov in kot novo 
zdravilo za srce pričel izdelovati strofantin, ki ga je dobil iz rastlin družine svilničevk (Asclepiadaceae). 
Leta 1912 je Kraft izoliral vodotopno substanco imenovano »gitalin« iz listov naprstca, katero je kmalu po 
1. svetovni vojni B. Mannheim izdeloval v standardizirani, lahko zaužljivi obliki tablete, ki se je imenovala 
Verodigen. Verodigen je bil dokazan kot mešanica šestih glikozidov. Veliko ostalih vrst glikozidov je bilo 
kmalu odkritih v različnih rastlinskih vrstah rodu Digitalis. Leta 1957 je bil najdragocenejši od teh, 
digoksin, poslan na trg v čisti obliki kot Lanicor in se uporablja še danes. Digitalis pa se ni izkazal le pri 
raziskavah za srčne bolezni. S tem, ko je dal Schmiedebergu in farmacevtski industriji viden znanstveni 
uspeh, je moderna farmakologija postala pomembnejša ne le v znanosti, temveč tudi v družbi, saj se je 
ustvarila potreba po več in boljših zdravilih.  

Izdelovanje kardiotoničnih glikozidov v medicinske namene 
Kardiotonični glikozidi so produkt rastlinskih vrst iz rodu Digitalis in se uporabljajo pri zdravljenju srčnih 
bolezni. Glavne skupine glikozidov, ki jih najdemo v omenjeni rastlini so digitoksigenin, gitoksigenin, 
gitaloksigenin, digoksigenin in diginatigenin.  
 
Za tržno uporabo rastlino pridelujejo na poljih številnih držav, kot so Nizozemska, Madžarska in 
Argentina. Največji delež na trgu kardiovaskularnih zdravil zavzema zdravilo Lanoxin, ki je produkt iz 
digoksina. 
 
Rastlinska tkiva in celične kulture za izdelovanje kardiotoničnih glikozidov so začeli proučevati pred več 
kot štiridesetimi leti. Prvo poročilo o tem sta predstavila Hildebrandt in Riker leta 1959. Staba je leta 1962 
preučeval priporočila za vzgojo tkivnih kultur vrst D. lanata in D.  purpurea, ki jih tudi največ proučujejo.  
Čeprav obstaja veliko opisov, ki opisujejo izdelovanje KG v tkivnih kulturah Digitalisa, je v splošnem 
pridelek zelo slab in še več, med zaporednimi prenosi kultiviranih celic se vsebnost glikozidov velikokrat 
poveča ali pa popolnoma izgine. Zaradi tega se je veliko raziskovalcev ukvarjalo z morfološko 
diferenciacijo, ki bi povečala produktivnost. Lui in Staba sta pokazala, da tkivne kulture listov in korenin 
D. lanate izdelujejo glikozide in da se med gojenjem vsebnost digoksina v tkivih s starostjo rastline 
povečuje. Hirotani in Furuya sta prav tako odkrila, da ponovna diferenciacija organov v tkivih D.  
purpuree vodi k novemu nastanku glikozidov. 
 
Prehrambeni dejavniki, kot so regulatorji rasti, sladkorji, viri dušika in vitamini, vplivajo na diferenciacijo 
poganjka, drugih organov in posledično na sintezo sekundarnih metabolitov, vklučno s KG. V raziskavah 
na Japonskem so odkrili, da so diferencirane tkivne kulture v nekaterih primerih prvi pogoj za produkcijo 
sekundarnih metabolitov, vendar pa v splošnem metoda potrebuje precej daljši gojitveni čas, kot suspenzija 
kulture celic in zato ni učinkovita. 
 
Poleg digitoksina in digoksina so v tkivih D. lanate in D. purpuree odkrili tudi druge sekundarne 
metabolite, kot so holesterol, kampesterol, stigmnasterol, beta sitosterol,  4-hidroksi digitolutein in druge. 
Kartinig je ugotovil, da tudi vsebnost teh sekundarnih produktov narašča skozi posamezne korake v 
gojenju tkivne kulture. 
 
S tržnega vidika izgleda proces biotransformacije rastlinskih celic Digitalisa obetajoče. Graves in Smith 
sta poročala, da so kulture listov, korenin in poganjkov D. lanate in D. purpuree  povečale vsebnost 
digoksina in/ali digitoksina, ko so jim dodali progesteron. Študije Stocha in Stabe o biotransformaciji 
glikozidov pri celicah rodu Digitalis so pokazale, da se je pojavila glikozilacijska reakcija. Od spoznanja, 
da ima digoksin večji pomen kot zdravilo za srčne bolezni kot digitoksin, je tržno najbolj zanimiva 
biotransformacija iz digitoksina v digoksin z uporabo celic D. lanate, ki sta jo preučevala Reinhard in 
Alfermann. Prednostno je, da listi Digitalisa vsebujejo večjo količino digitoksina, ki se lahko uporabi kot 
substrat. Trenutno testirajo različne poti pridelave teh snovi, saj poskušajo za industrialzacijo tovrstnih 
procesov najprej zmanjšati stroške, ki jih ti prinašajo. 
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Danes se KG pridobivajo izključno iz rastlin rodu Digitalis, v nasprotju z nekaterimi drugimi izvorno 
rastlinskimi učinkovinami. Iz tega lahko skelpamo, da je kemijska sinteza teh snovi težavna ali pa 
ekonomsko neupravičena. 

Uporaba v sodobni medicini 
Zdravilne učinkovine v naprstcu (KG) so še danes zelo pomembno zdravilo. Zdravila, ki temeljijo na 
izvlečkih naprstca kot npr. digitoksin in digoksin, so ena od najbolj poznanih zdravil za uravnavanje 
srčnega ritma. Ta zdravila specifično in močno delujejo na srčno mišico pri živalih. Farmakološko 
uporabne sestavine so večinoma izvlečki iz listov drugoletne rasti.  
 
KG se danes najpogosteje uporablja pri bolnikih s srčno insuficienco (srčnim popuščanjem). Srce, ki 
popušča ni sposobno prečrpati dovolj krvi, zato ta zastaja v venah. To povzroči otekline in nabiranje 
tekočine v jetrih, okončinah, pljučih ter prsni in trebušni votlini. KG delujejo tako, da povečajo moč 
kontrakcije srčne mišice (pozitivni inotropni efekt), vendar hkrati zmanjšajo število utripov srca (negativni 
kronotropni efekt). Dovolj je že odmerek 0,3 mg dnevno. 
Vsi KG imajo v svoji molekuli steroidno jedro, na katerem je na mestu C-17 nenasičen laktonski obroč, na 
C-3 pa je hidroksidna (OH) skupina preko katere so z glikozidnimi vezmi vezani sladkorji. Od vrst 
sladkorjev so odvisne farmakološke lastnosti KG. Za kardiotonično delovanje sta pomembna steroidni 
skelet in laktonski obroč. 
 
Zdravila iz naprstca so lahko zelo nevarna, ker imajo KG zelo majhen terapevtski indeks. To pomeni, da je 
razmerje med prevelikim in terapevtskim odmerkom zelo majhno. Rastline rodu Digitalis vsebuje poleg 
različnih KG tudi mnoge saponine. Količina in razmerje teh metabolitov variira z letnim časom in s 
prostorom, zato se pripravki iz Digitalisa razlikujejo po kvaliteti in moči. Prav zaradi tega, in ker je 
terapevtski indeks tako majhen, se pri zdravljenju pogosto pojavljajo stranski učinki. Ločimo jih v 
kardialne znake (stranski učinki, ki se pojavijo na srcu) in ekstrakardialne znake (stranski učinki v drugih 
delih telesa). Kardialni znaki so različne aritmije (nepravilen ritem bitja srca), kot npr. bradikardija (t.j. 
padec srčnega utripa pod 60 utripov/min), ventrikularna tahikardija (povečanje srčnega utripa na več kot 
100 utripov/min) in ventrikularna fibrilacija (hitro, nepravilno in nesinhronizirano krčenje srčnih mišic). 
Ekstrakardialni znaki pa so slabost, povračanje in bolečine v trebuhu. Ti znaki se pojavijo zaradi 
saponinov, ki dražijo želodčno sluznico. Pri čistih glikozidih pa zaradi draženja kemoreceptorja za 
povračanje v podaljšani hrbtenjači. Pogost stranski učinek je tudi izguba apetita, zato so bila ta zdravila 
izkoriščena celo kot sredstvo za izgubo teže. Bolj redko pa se pojavlja tako imenovana ksantopsija. To je 
motnja v barvnem gledanju. Pacienti s to motnjo vidijo rumeno, pogosto pa se pojavljajo tudi modri obrisi 
okoli predemetov.  
 
Zanimiv podatek  je tudi, da so nekateri zdravniki opazili, da se pri pacientih, ki so zdravljeni s pripravkom 
iz celih listov rastline, rak opazno manj pojavlja oz. je ponovno pojavljanje raka bolj redko. Na to temo je 
bilo izvedenih veliko raziskav. Ena raziskava je ugotovila, da se je pri ženskah z rakom na prsih, ki so bile 
zdravljene z zdravilom iz rastlin rodu Digitalis, rak ponovno pojavil le pri 5% pacientk, pri tistih, ki niso 
bile zdravljene na ta način pa pri 30%.  
 
Kardiotonični glikozidi v rastlinah rodu Digitalis so resnično dostopno zdravilo, saj je rastlina zelo široko 
razširjena in je ni težko vzgojiti. Vendar pa je prav razširjenost rastline tudi pogost vzrok zastrupitev ljudi 
v naravi, predvsem otrok.   

Sklepi 

Naša projektna naloga nam je še en dokaz, kako osupljive in hkrati človeku nepogrešljive so rastline. 
Rastline rodu Digitalis, in tudi mnoge druge rastline, si proizvajajo zaščito tako, da sintetizirajo posebne 
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snovi, ki drugače za njihovo življenje niso pomembne. Te snovi nam lahko zelo škodijo, lahko pa imajo 
tudi zdravilni učinek na nas. Pozorni pa moramo biti na količino odmerka. Do odkritja KG in uporabljanja 
teh snovi v strokovni medicini prišlo popolnoma po naključju. Seveda so zdravilne učinkovine teh rastlin 
že dolga desetletja poznale stare zdravilke, vendar pa je bilo le s podrobnejšim raziskovanjem možno 
določiti natančno delovanje zdravila in prave odmerke. 
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SMOLA  
Aleksandra ARTIČEK, Darja PEZDIRC, Urška PIŠEK, Mateja POTISEK, Tjaša RADEŠČEK, Nastassia, RAJH 

VILFAN , SIMIČ Jan, Vesna SMOLIČ, Aleksandra STEVANOVIČ 

Uvod 

V drugem semestru se pri predmetu splošna botanika ukvarjamo z obsežno projektno nalogo na temo, ki je 
skupna vsem, to so sekundarni metaboliti. Naša skupina si je za sekundarni metabolit izbrala smolo. Smolo 
poznamo verjetno že vsi, vendar pa vam jo bomo v naši nalogi še podrobneje predstavili, saj je smola več 
kot samo izcedek, na katerega se kdaj ponesreči vsedemo. 

Smola kot sekundarni metabolit 

Sekundarni metaboliti so tisti produkti rastline, brez katerih bi rastlina še vedno lahko normalno delovala. 
Poleg vrstno nespecifičnih primarnih metabolitov, ki so v rastlinskem organizmu neposredno povezani z 
energetskim metabolizmom in so bistveni za sintezo strukturnih elementov ter za rast in razvoj rastlin, 
nastajajo v rastlinskih organih, tkivih in celicah tudi spojine, katerim pogosto ni mogoče opredeliti 
fiziološke ali evolucijske funkcije. Primarni in sekundarni metabolizem sta med seboj tesno povezana, zato 
razmejitev med njima ni vedno jasna. Kljub veliki kemijski variabilnosti sekundarnih metabolitov so 
njihove izhodne molekule maloštevilni.  
 
Smole so sekundarni metaboliti v razredu terpenov. 

Smola- lepljiva teko čina v drevesih 

Smole so rastlinski produkti z zapleteno zgradbo. Pri sobni temperaturi so trdne in se ob segrevanju 
zmehčajo. So netopne v vodi, topne pa v različnih organskih topilih – maščobah, eteričnih oljih, alkoholu, 
etru, kloroformu. Razdelimo jih lahko na oleoresine – smole, raztopljene v eteričnem olju, balzame in gumi 
smole. 
 
V tkivih mnogih iglavcev nastaja smola, ki odvrača žuželke in jim preprečuje, da bi se hranile z 
rastlinskimi deli. Pri vsaki poškodbi se iz lubja iglavcev začne izcejati smola, ki zaščiti rano in jo zapre. 
Fosilizirana smola je jantar. V nekaterih jantarnih kosih so ohranjene prazgodovinske žuželke, ki so se pred 
milijoni let ujele v mehko smolo. 

Pojav smol na celi čno-tkivnem nivoju 

Smolni kanali skupaj z osnim parenhimom in trakovnim tkivom zavzemajo 5-10 % lesnega volumna. 
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Smolni kanali niso zgolj medcelični prostori, pač pa razvejan sistem povezane večcelične enote z lastnim 
lumnom, ki ga obdajajo epitelne celice. Redne smolne kanale v lesu imajo npr. duglazija, smreke, macesni 
in bori, pri jelkah, cedri in tisi pa v lesu nastajajo samo travmatski smolni kanali.  
 
Pri navadni smreki in evropskem macesnu lumen aksialnega smolnega kanala obdaja v obliki rozete 
razporejena enocelična plast debelostenih epitelnih cellic, okrog njih je enojna ali dvojna plast osnih 
parenhimskih celic. 

 
Smreka. Prečni, radialni in tangencialni prerez. 
 
Zgradba aksialnega smolnega kanala pri rdečem boru je naslednja: lumen obdajajo tankostene epitelne 
celice, okrog njih so suberinizirane ovojnice celice, okrog teh pa neolesenele parenhimske celice, ki mejijo 
na celice osnovnega tkiva (Slika 2). 
 

 
Značilni stiki osnih in radialnih smolnih kanalov, kot so vidni na prečnem prerezu (Bosshard in Hug 1980). 
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Smolni kanali v lesu iglavcev travmatskega izvora naj bi nastali kot odziv kambija na poškodbo. Dražljaj 
za nastanek smolnega kanala je lahko tudi lateralna tenzija, ki deluje na fuzimorfne inicialke kambija 
zaradi debelitve debla. Ker pa vemo, da osni smolni kanali nastajajo iz materinskih celic kambijeve cone, 
radialni smolni kanali pa neposredno iz trakovne inicialke, verjetneje dražljaj za nastanek smolnega kanala 
nastane v trakovni inicialki. 
 

 
 
Tangencialne skupinice smolnih kanalov pri duglaziji. Aksialni smolni kanal z debelostenimi epitelnimi 
celicami pri smreki. Kompleks smolnega kanala pri borih sestavljajo tankostene epitelne celice, kolabirane 
in suberizirane ovojne terparenhimske celice, ki mejiji na osne traheide. 
 

 
 
Helikalne odebelitve v traheidah duglazije. Heterocelularne trakove pri rdečem boru sestavljajo trakovne 
traheide in parenhimske celice. Pri rdečem boru so stene trakovnih traheid na notranji strani nazobljene. Pri 
iglavcih prevladujejo enoredni trakovi. Izgled trakov, ki vsebujejo smolne kanale, je v tangencialnem 
prerezu vretenast, v prečnem prerezu pa daje vtis večrednega traku. 
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Vrste smol 

Terpenoidne smole 

Terpentin 
Terpentin je olje, katerega osnova je rastlinska vrsta Pinus palustris in druge vrste Pinus sp., borovci 
rastejo po celem svetu. Pridobivajo ga z destilacijo z vodno paro iz surovega aromatičnega rastlinskega 
izcedka, tega pa iz rastlinskega materiala ekstrahirajo s topili (oleoresin) in ga nato še izboljšajo. 
Terpentin je brezbarvna ali bledo rumena tekočina, ki jo sestavljajo monoterpeni, med njim α-pinen, (45-95 
%), β-pinen (0-35 %), 3-karen (20-60 %), kamfen, dipenten, terpinolen, β-mircen, β-felandren in p-cimen. 
Koncentracija posameznih komponent v olju se spreminja; odvisna je od tipa borovca, geografskega 
izvora, metode izolacije olja. 
Terpentin je toksična snov, saj lahko pri nekaterih ljudeh povzroča vnetja kože in alergične reakcije (zaradi 
vsebnosti α-pinena, β-pinena, 3-karena in dipentena). Drugi toksični učinki so lahko še glavobol, 
nespečnost, kašljanje, slabost.  
Vseeno olje deluje analgetično in antimikrobno; je antiseptik, ki pospešuje celjenje ran. Uporabljajo ga 
proti revmatičnim obolenjem, sprošča pa tudi mišične krče. Odvaja vodo in pomaga pri težavah z 
mehurjem in ledvicami. Pomaga tudi pri boleznih mukoznih membran in težavah z dihanjem, saj lajša 
izkašljevanje. Terpentin tudi pospešuje strjevanje krvi, povzroča rdečice na koži, deluje blagodejno, 
poživlja, krepi, je paraziticid in vermicid. 
Ob zgoraj naštetih zdravilnih učinkih terpentin torej uporabljajo v mazilih za lajšanje bolečin ter v 
preparatih proti kašlju in prehladu. Olje je znano kot odstranjevalec barv in madežev, topilo in insekticid. 
V kemijski industriji se uporablja kot izvorni material za sintezo mnogih kemikalij, kot je npr. kafra, 
mentol, terpin hidrat, α-terpineol, linalol, citral, geraniol in drugi. 

Kolofonija 
Kolofonija je trdni, nehlapni ostanek smole iglavcev po destilaciji terpentinskega olja. 
Sestavljajo jo smolne kisline, predvsem abietinska, ki prevladuje v ameriški kolofoniji in primarna, ki 
prevladuje v francoski kolofoniji, njihove soli in diterpenski rezeni. 
Uporablja se v papirni industriji, industriji lakov in barv kot sikativ, za izdelavo pečatnega voska, maziv, 
loščil, umetnih mas in vlaken, linoleja, električne izolacije, pivovarske in čevljarske smole, sredstev proti 
škodljivcem, mazanje violinskih lokov, nekoč v medicini, zlasti veterini kot hemostatik in antiseptik. 

Jantar 
Jantar je fosilna, temnorumena do bela smola izumrlih iglavcev. Je okamenela smola iglavcev, nastala v 
sedimentnem okolju v obdobju terciarja in, kolikor je znano, je najstarejši dragoceni mineral v zgodovini 
človeštva. Pojavlja se v različnih, na površini pogosto razpokanih oblikah. Najpogosteje je rumen do 
oranžen, lahko pa je tudi zelen, vijoličast ali črn. Neredko vsebuje ostanke žuželk ali rastlin, kar je običajno 
lepo vidno, saj je jantar največkrat prozoren ali vsaj prosojen. Jantar uporabljajo za izdelavo okraskov in 
nakita, dragocenih lakov, redko za električno izolacijo. S suho destilacijo pa iz njega pridobivajo jantarno 
kislino. 
 
Jantarna kislina je po kemijski sestavi je butandiojska kislina s formulo: 
 HOOC-CH2-CH2-COOH. Njene soli in estri so sukcinati. Nahaja se v jantarju in v drugih smolah ter v 
mnogih rastlinah. 
 
Tradicionalna uporaba:  
-kot zdravilni kamen in amulet 
-za lajšanje glavobolov, bolezni grla,ušes in oči 
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 -vonj zažganega jantarja naj bi prinašal moč jasnovidnosti 
 
Uporaba danes:  
-pomaga pri želodčnih in žolčnih težavah 
-stimulira obnovo hrustanca v sklepih 
-pospešuje celjenje ran 

Mastiks 
Je dišeča , rumeno ali zelenkasto obarvana smola, ki jo pridobivajo z zarezovanjem skorje grma Pistacie 
leutiscus na grškem otoku Hios. Smola vsebuje: 50 % benzenov, 38 mastikovske kisline, 4 % masticivske 
kisline, 0.5 % mastikolske kisline in 2 % eteričnega olja. 
 
Uporaba:  
-za aromatiziranje slaščic in pijač 
-za žvečenje 
-za izdelavo janeževega olja 
-fiksativ za parfume, za prilepljanje brk 
-v medicini za izdelavo zobnega cementa in za lepljenje gaze na kožo 
-Egipčani pa kot kadilo, dišavo, zdravilo 

Propilobenzojske smole 
Vse propilobenzojske smole vsebujejo fenol in njegove derivate. Benzoj (lat. resina benzoe) pridobivajo iz 
vrst Styrax tonkinensis, Styrax banzoides, Styrax benzoin, Styrax pearcei, Styrax officinalis in Styrax 
aureus. V rodu Styrax so tropska in subtropska drevesa. 

Siamski benzoj 
Pridobivajo ga iz Styrax benzoidesa. Smola se počasi izloči iz globokih vrezov v skorjo. Ima sladkoben 
vonj, podoben vaniliji. Vsebuje 78 % koniferilnega benzoata, 12 % proste benzojske kisline, 6 % 
sijarezinolne kisline ter 0,2–0,3 % vanilina. 
Uporablja se za eterično olje po imenu zimski balzam, v katerem sodeluje poleg mirte in jelke (eterična 
olja so močno koncentrirani, hlapljivi izvlečki različnih delov rastlin, ki blagodejno učinkujejo na telo). 
Siamski benzoj deluje antiseptično, pomaga pri celjenju ran, pri razdraženi koži, kašlju, bronhitisu, astmi, 
artritisu, neguje pri vnetjih, sprošča sluz, krepi srce, spodbuja krvni obtok in odvajanje. Na psihičnem 
področju pomaga pri stresu in depresiji, spodbuja razvoj duhovnih sposobnosti, krepi naše dojemanje, 
pomirja ter uravnoveša. V kozmetiki se uporablja kot utrjevalec. Uporablja se tudi kot kadilo pri 
meditaciji. 

Sumatrski benzoj 
Pridobivajo ga iz Styrax benzoina (angl. benjamin tree). To naredijo tako, da z zaporednimi udarci 
poškodujejo skorjo drevesa, skozi razpoke pa priteče smola. Še pred našim štetjem so Arabci poznali to 
vrsto smole. Vsebuje 11 % cimetne kisline, 9 % proste benzojske kisline, 70 % trdne smole, 1 % vanilina 
in stirena. 
 
Že tisočletja ga uporabljajo kot zdravilo in kadilo, za katerega verjamejo, da odganja zle duhove. Pri 
razdraženi koži in dihalnih težavah so ga uporabljali zunanje, notranje pa pri uravnavanju prebave. Tudi 
kot sredstvo za konzerviranje maščobe. 

Gumi smole 
Gumijeve smole so emulzije smol in gumijev. Gumiji so gume, polisaharidni izcedki rastlin, ki 
najpogosteje nastajajo ob poškodbah tkiv; v nasprotju s smolami se ne raztapljajo v alkoholu. 
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Gumigut 
 Pridobivajo ga iz drevesa Garcivie. 

Mira 
Je dišeča smola, ki jo pridobivajo iz drevesa rodu Commiphara v SV Afriki, JZ Aziji in ob območju 
Rdečega morja. Kemijska sestava: 15-17 % eteričnega olja ( mirol, terpeni, estri, evgenoe), 25-40 % smole 
( kamifarna s. k. , fenolne snovi ) in 50-60 % gume. 
Iz mire pridobivajo eterično olje, ki je bledo rumena ali rjavkasta tekočina, ki jo uporabljajo v zdravilne 
namene, ker deluje antimikrobno, antiseptično, protivnetno….Uporablja pa se tudi kot dišava in kadilo. 
Egipčani pa so jo uporabljali za balzamiranje trupel. 

Oleogumi smole  

Ammoniacum (ang. Gum ammoniac) 
To smolo pridobivajo iz rastline z imenom Dorema ammoniacum (družina Umbelliferae). V njeni družini 
so še ostale vrste, ki prav tako izločajo ammoniacum.Te so Dorema aucheri, D. aureum, Ferula tingitana, 
F. communis. 
Steblo rastline zraste do pol metra in je prepojeno z mlečnim sokom. Ta sok se izloča, kjerkoli na steblu jo 
zarežemo, in se hitro strdi. 
Poznamo dve obliki izločanja te smole; lahko se strdi v okrogle solze, ki formirajo tako imenovani »solzni 
ammoniacum«. Če se te solze združijo med seboj in prepojijo ostale dele rastline in druge delce, se ta 
tvorba imenuje »kepasti ammoniacum«. 
Smola ima komaj zaznaven, ampak neprijeten vonj, ki postane očitnejši, ko smolo segrevamo. Na zunaj je 
izloček rastline rdečerumenkaste barve s steklenim sijajem. 
D. ammoniacum raste od Perzije pa vse do severno sibirskih prostranstev. Ker je v zdravstvu tudi 
pomembna, je »zašla« tudi  v Evropo, najboljša pot za uvoz je bila preko Bombaja. 
Zaradi svojih terapevtskih učinkov se ammoniacum uporablja tudi pri kroničnem bronhitisu, astmi in 
različnih kroničnih prehladih. 
Za zdravilstvo je najpomembnejši »solzni ammoniacum«, obstaja pa še »afriški ammoniacum«, ki ga  
pridobivajo v severni Afriki iz rastline Ferula tingitana. Afriški ammoniacum je temno obarvana oleogumi 
smola z milim vonjem in trpkim okusom. 
Zdravilna smola vsebuje : 0,1-0,3 % eteričnih olj; 60-70 % smole, ki je sestavljena iz ammoresinotanola in 
kombinirana s salicilno kislino. 
 

 
Ammoniakum (Dorema ammoniacum D.) 

 

 

 
 



Sekundarni metaboliti, POU, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, prvi letnik študija Biologija, 2005/2006 

 
 

47 

Asafoetida 
To smolo pridobivajo iz rastline Ferula assafoetida (družina : Apiaceae). Rastlina ima svoje sorodnice, kot 
so: Ferula marthex, F. Foetida, F. Alliacea in F. persica. 
F. assafoetida je zeliščna trajnica, ki se z debelim, votlim, soka polnim steblom razrašča tudi do 2 m v 
nebo. 
Smola ima zelo zanimivo imensko zgodovino. Ime asafoetida izvira iz perzijske besede za smolo(asa) in 
latinske besede 'foetida', kar pomeni žveplen vonj. Zaradi svojega ostrega, zelo neprijetnega vonja je 
rastlina dobila nečedne ljudske izraze, kot so: smrdljivo zelje, hudičev drek in pa tudi druga poimenovanja; 
ožemk, asank... 
Smoli podobna guma se pojavlja kot posušen rastlinski sok v koreninah in steblu rastline in se uporablja 
kot začimba. Ko je smola sveža, je sivo belkastega videza, ko pa dolgo časa stoji na soncu in zraku, pa 
postane temnejšega, jantarju podobnega videza. 
Tradicionalno kose asafoetide zaradi svoje trdote tolčejo s kamni ali kladivi. 
Izloček rastline se uporablja kot pomožno sredstvo pri prehrani. Njegov vonj je tako močan, da moramo 
imeti začimbo neprodušno zaprto, drugače »zasmradimo« še vse ostale začimbe in živila, ki so takrat v 
stiku z njo. Pri kuhanju s to začimbo hrana dobi zanimiv okus po čebuli. 
Zanimivo je, da so v Indiji predvsem Brahminske kaste hindujcev pri kuhi uporabljale asafoetido, saj jim je 
vera prepovedovala jesti čebulo! 
Smolnata snov je mešanica različnih sestavin, vsebuje: 6-7 % eteričnih olj, 60 % smole, 25 % gume, 1,3 % 
proste ferolne kisline, umbeliferon (snov v kremah za sončenje, saj odbija UV- žarke) in vitamine.  
Zaradi svojih zdravilnih lastnostih jo uporabljajo pri zdravljenju astme ali bronhitisa. 
 
 

 

Galbanum  
Je strnjen mleček, ki se izceja iz spodnjega dela stebla istoimenske rastline Ferula galbanifula. Podobne 
predstavnice so še : Ferula ceratophylla, F. rubricaulis in F. schair. 
Rastlina F. galbanifula izvira originalno iz Mezopotamije. Od tam je bila prenešena v Indijo, Kitajsko, 
Izrael in Egipt. 
Galbanum je bil dolgo časa zaradi svojega prekrasnega aromatičnega vonja cenjen kot dragocena dišava. 
Že Egipčani so ga v času faraonov v ogromnih količinah prinesli iz Mezopotamije in ga imeli za največjo 
dišavno dragocenost. 
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Danes sta velika pridelovalca te smole Iran in Turčija, od koder se izvažajo v precejšnjih količinah. 
Strnjen mleček vsebuje : 9 % eteričnih olj, 62 % smole, 27 % gumija in umbeliferon. 
Kot zdravilo pomaga pri: mišičnih krčih, porodih, za zdravilne obliže in urejanje menstruacije. 

Olibanum ali frankincense 
Je aromatična smola, ki se izteka iz vrste drevesa Boswellia thurifera ali njej podobnih vrst (B. sacra, B. 
carterii), vseh iz družine Burseraceae. 
Olibanum oz. frankicense pridobivajo,  tako da tolčejo po skorji drevesa, iz katerega se izceja smola. 
Zarezovanje v skorjo ponovijo 3-krat letno. 
Pravijo, da je omanski olibanum najkvalitetnejši, čeprav prihajajo zelo kvalitetne smole te vrste tudi iz 
Jemna in Somalije.  
Ime frankicense izvira iz besede 'kadilo Francozov', saj so jo v času križarskih vojn francoski križarji 
pripeljali v Evropo in uporabljali kot kadilo. 
Uporablja se v parfumeriji in aromaterapiji, saj ima, kot že prej naštete smole, tudi ta določene zdravilne 
učinke. Kot anelgetik se uporablja smola iz drevesa Boswellia serrata, znana pod imenom 'salaigugol'. 
Olibanum vsebuje : 3-8 % eteričnih olj, 60-70 % smole, 27-35 % gume in 0,5 % grenke snovi. 
Laki za utrjevanje las, obliži, mazila in parfumi vsebujejo to dišečo smolo. 
 
 

                   
 
 

Opoponax 
Znan tudi pod imenom »sladka mirta«. Je dišeča smola, ki jo dobimo iz korenine in spodnjega dela stebla 
rastline vrste Opoponax chironium (družina Burseraceae). 
Rastline, ki izločajo kvalitetnejši opoponax, rastejo v toplejših predelih držav Irana, Italije, Grčije, Turčije 
in Somalije. Tiste s slabšo kvaliteto smole pa rastejo tudi na mrzlejših predelih. 
Smola se izloča, če rastlino zarežemo na bazi stebla, nato pa se na soncu posuši in otrdi. Opoponax je zelo 
gorljiva smola, ki se uporablja kod kadilo in pri segrevanju oddaja prijeten vonj, podoben medeniki ali 
sivki. 
Zaradi svojega vonja je sam izraelski kralj Salomon »okronal« to smolo za najžlahtnejšo dišavno kadilo. 
Smola se uporablja kot parfum, kadilo ima pa tudi blagodejne učinke pri zdravljenju astme, mišičnih krčev, 
hipohondrije in histerije. 

Balzami ali oljne smole 
Značilnost oljnih smol je, da poleg drugih snovi vsebujejo tudi od 20 % do kar 80 % eteričnega olja. Kljub 
temu jih zaradi kemijske sestave uvrščamo med smole. Drevesa jih ponavadi tvorijo ob raznih poškodbah 
debla, da preprečijo okužbe z raznimi mikroorganizmi, herbivornimi insekti in pred vdorom zraka. Njihova 
uporabnost je znana že zelo dolgo. Predvsem so jih in jih še uporabljajo v tradicionalni medicini, v 
industriji firneža in lakov, dandanes pa so zelo iskani v industriji dišav in parfumov.  
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Damar 
Damar je prozorna rumena smola, ki jo pridobivajo z zarezovanjem debel rodov Shorea, Hopea, 
Balanocrpus in Vateria. Vsebuje do 40 % v alkoholu topnega alfa damarorezena, do 25 % v alkoholu 
netopnega beta damarorezena, do 23 % damarolske kisline in nekaj eteričnega olja. 
Uporabljajo ga za izdelavo lakov, obližev, trajnih mikroskopskih preparatov in v fotografski tehniki. 

Elemi 
Elem je oljna smola, ki jo pridobivajo z zarezovanjem debel vrst Burseraceae,  Amyris in Rutaceae. 
Canarium vsebuje 20-25 % eteričnega olja s seskviterpenskim alkoholom amirolom, 20-25 % kristalne 
smole amirina, 5-6 % elemi kisline, 8-10 % drugih smolnih kislin, 30-35 % rezena elemena in 2 % grenkih 
snovi. 
Uporabljajo jo predvsem za izdelavo lakov iz firneža, v medicini pa le še za izdelavo obližev in mazil, 
domačini pa kot analgetik pri glavobolu ter za kadilo. 

Storaks 
Storaks je produkt drevesa Liquidambar orientalis, ki je doma v Mali Aziji. Balzam pridobivajo iz lesa 
debla; v mladi les vstavijo cevke, po katerih priteče balzam. V preteklosti je balzam po posebni metodi 
ekstrahiralo turško nomadsko pleme Yuruki. Skorjo debla so olupili in nato iz sredice izčrpali zadostno 
količino balzama. Nato so ga shranili v posebne vreče iz konjske žime, ki so jih najprej obtežili z lesom, 
potem pa jih polili z vročo vodo. Po nekem drugem pripovedovanju pa naj bi deblo najprej skuhali, da se je 
balzam ločil od debla, nato pa so ga obtežili. Končni produkt obeh postopkov je bila snov, imenovana 
tekoči storaks, ki so jo nato v sodih pretovorili v severno Afriko, pa tudi v Evropo. Storaks iz tistih časov je 
bil boljše kakovosti kakor ta, ki je na trgu danes, saj mu dodajajo vodo in s tem nižajo kakovost. 
Tekoči storaks je mehka, viskozna in motna snov (podobna tekočemu medu), sivorjave barve, vsebuje pa 
tudi nekaj vode, ki plava na površini, če nekaj časa stoji. Je prijetnega vonja, pri sveži smoli pa v sledovih 
vonjamo še naftalin in ima pekoč, neprijeten okus. 
Snov pod imenom storaks je pridobljena iz tekočega storaksa in je rjavorumene barve, polprozoren in 
polltekoč balzam, prijetnega vonja in pustega okusa. 
Prevladujoča sestavina storaksa je storezin; amorfna substanca s tališčem pri 168 °C, topi pa se v 
nepolarnih topilih. Prisotni so še cinamidni estri fenilpropila, etila, benzila in cinamati cinamila; to je snov 
stirazin. Odstotki cimetne kisline variirajo. Storaks je šibek antiseptik, je sestavina mazil za odpravljanje 
uši in garij, proti revmatizmu in belemu toku. Njegove estre uporabljajo v parfumski industriji; z njegovim 
sladkim vonjem vanilije omilijo floralno osnovo. 

Tolu balzam 
Tolu balzam pridobivajo iz rastline Toluifera balsamum. To je drevo, katerega deblo je visoko in golo. Na 
višini od 15 do 20 metrov izraščajo veje in krožno nameščeni listi. S starostjo se začnejo drevesa izsuševati 
in vsebujejo čedalje manj balzama. Toluifera Balsamum je zimzelena rastlina in zraste približno do višine 
25 metrov. Rastlino najdemo na gričih in gorah blizu Carthagene in Toluja, v Kolumbiji (Južna Amerika). 
Balzam pridobivajo, tako da v deblo drevesa zarežejo v obliki črke V, lahko tudi dvajsetkrat na istem (npr. 
spodnjem) delu debla. Iz debla nato prestrežejo balzam. Ko je spodnji del debla že preveč ranjen, naredijo 
zareze še v zgornjem delu debla. Tako drevesa »krvavijo« najmanj 8 mesecev na leto, kar jih izčrpa in 
povzroči, da so njihovi listi tanki.  
Tolu balzam je rumenorjava, poltekoča ali skoraj trdna snov, ki prijetno diši (podobno vaniliji) in je 
blagega aromatičnega okusa. Snov je prosojna v tankih slojih, če jo izpostavimo mrazu, postane krhka. 
Tolu balzam je topen v alkoholu in etru, netopen pa v vodi, bencinu ali ogljikovem disulfidu. Pri žvečenju 
se zmehča, pri segrevanju stopi, pri sežiganju pa se razvije dišeč vonj.  
Tolu balzam je sestavljen iz cinameina, proste cimetne in benzojske kisline in sledov vanilina. 
Tolu balzam je poživilo, tonik (sredstvo, ki nas okrepi in zmanjšuje utrujenost) in se lahko uporablja kot 
nadomestek perujskega balzama pri zdravljenju raznih pljučnih obolenj. Je prijetnejšega okusa od 
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perujskega balzama in je zato pogosto dodan pripravkom za ublažitev kašlja. Inhaliranje v etru 
raztopljenega tolu balzama naj bi delovalo blagodejno proti dolgotrajnem kašlju in bronhialnim obolenjem.  
V preteklosti ni bilo popolnoma razjasnjeno, ali se perujski balzam in tolu balzam pridobivata iz iste 
rastline, danes pa skoraj zagotovo vemo, da gre za dve različni vrsti z različno geografsko lego. 

Copaiba = Balsamum copaivae 
Oleoresin pridobivajo iz dreves vrste Copaifera lLangsdorffii iz družine metuljnic, z zarezami v debla. V 
severni Ameriki je mnogo vrst, ki vse izločajo oljne smole – eno samo drevo naj bi držalo 40 litrov le-teh. 
Prva smola je prosojna, brezbarvna in zelo redka, vendar pa v stiku z zrakom postane gostejša in bolj 
rumene barve. Najbolj jo nabirajo v Pari in Maranhau v Braziliji, od koder jo v majhnih stekleničkah in 
sodčkih uvažajo v naše dežele; velike količine prispejo tudi iz Maracaiba in Venezuele. Venezuelska 
različica je bolj viskozna in temnejše barve. 
Vsebuje: eterična olja, smole. Copaiba je prosojna tekočina, podobna olivnemu olju - bledo rumena s 
posebnim, a ne neprijetnim vonjem, po okusu pa je grenka, vroča in ogabna: še najbolj spominja na 
terpentin. Ker ne vsebuje nonbene benzojske kisline, Copaibi pravzaprav težko rečemo smola. 
Je stimulant, diuretik, laksativ, sredstvo proti vetrovom, v večjih količinah deluje kot purgativ, povzroča 
bruhanje, zapiranje vode, krvav urin in vročino. Je dobro zdravilo za kronični katar in bronhitis, saj 
pomaga pri izkašljevanju in je antiseptičen; s prednostjo ga predpisujejo pri kroničnem cistitisu, driski, 
hemeroidih. Včasih so ga uporabljali za zdravljenje gonoreje. 

Peru balsam = Balsamum peruvianum 
Pridobivajo ga iz vrste drevesa Myroxylon pereira, iz družine metuljnic. Je veliko in lepo drevo z lesom, 
podobne kvalitete kakor mahagonij, deblo je dolgo in gladko, kompaktno, izloča pa smole, ki se 
spremenijo iz citronske v temno rjavo barvo – njihova vonj in okus pa sta balzamična in aromatična. 
Pravzaprav je vsak del te rastline bogat s smolnimi sokovi – tudi listje. Drevo postane produktivno po petih 
do šestih letih in nadaljuje s proizvajanjem oleoresinov še nadaljnjih 30 let. Cvet drevesa ima značilen 
vonj, ki ga lahko zavohamo izjemno daleč.  
Ime peru balzam izvira iz dejstva, da balzam izvažajo iz Peruja. V prodaji najdemo mnogo navideznih peru 
balzamov, ki pa ne vsebujejo istih snovi. Peru balzam vsebuje brezbarvno, aromatično oljno tekočino, 
imenovano cinnamein (56-66 %), temno smolo peruviol (seskviterpenski alkohol), majhno količino 
vanilina in cinnaminske kisline, benzojsko kislino, kumarin. 
Peru balzam je topen in aromatičen, veliko bolj vroč in stimulirajoč kakor balzam kopaiva  in se uporablja 
za podobne težave. Še posebej je uporaben proti bolečinam pri revmi, pri zdravljenju kožnih bolezni, za 
rast las, pomaga pri vnetju mehurja in proti kroničnemu kašlju.  
 
Beli balzam pridobivajo iz plodu  istega drevesa, a kemično ni soroden peru balsamu. Še ena spojina iz 
istega drevesa se veliko uporablja v srednji Ameriki in se imenuje Balsamito – gre pa za alkoholni ekstrakt 
mladega plodu. Uporabljajo ga kot stimulant, diuretik, za zunanjo uporabo za čire gangrene in za 
odstranjevanje pegic. 

Balsam of Gilead = Mekabalzam 
Vir mekabalzama majhno drevo Commiphora opobalsamum iz družine Burseraceae, okoli katerega se je 
spletlo velikomističnih asociacij. Ima lubje bogato rjave barve, listi so majhni in pičli, cvetovi enospolni in 
majhni ter rdečkaste barve, semena so samostojna, v velikosti graha in žlebičasta po eni strain. Drevo je 
redko in se ga težko goji, Turki pa ga cenijo do te mere, da je njegov uvoz prepovedan. Drevesa so vzgajali 
v zastraženih vrtovih v bližini Kaira že od dni Prosperja Alpina, ki je napisal Dialogue of Balm. Balzam je 
cenjen kot kozmetično sredstvo pri kraljevih gospeh. Zelo je hvaljen v bibliji ter v delih Theophrasta, 
Galena in Dioscorida. 
Nekaj malega zgodovine: Plinij trdi, da so drevo v Rim prinesli generali Vespasiana, medtem ko Jožef 
navaja, da je bilo odnešeno iz Arabije v Judejo – in sicer ga je odnesla tja kraljica Sheba kot darilo 
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Salomonu. Tam je bilo gojeno posebej na gori Gilead, kar mu je tudi dalo slavno ime. Kasneje so ga klicali 
Opabalsamum, njegove suhe vejice Xylobalsamum, njegove suhe plodove pa Carpobalsamum. 
Sok se izloča samostojno v poletni vročini v smolnatih kapljicah, proces se pospeši z zarezami v lubje. 
Dišečo smolo pridobivajo s strganjem ali kuhanjem mladih vej. Bolj ko je zrak vlažen, večja je pridobljena 
količina soka. Ko olje ločijo, ga pripravljajo v veliki skrivnostnosti in svečanosti, nato pa ga odnesejo v 
shrambe vladarja, kjer je skrbno zastražen. Količina olja, ki ga pridobijo, znaša komaj desetino prvotno 
pridobljenega soka.  
Vsebuje eterična olja, smolo in grenke snovi. Tekoči balzam je motno belkast, gost, dišeč, z izpostavitvijo 
zraku pa se strdi. Njegova smola se topi v alkoholu.  
Uporablja se kot zdravilo, vendar pravijo, da nima nobene zdravilne lastnosti, ki je ne bi našli v drugih 
balzamih. Katoliška cerkev ga uporablja za sveto olje ali krizmo. 

Gurju balzam 
Je naravna oleosmola, pridobljena iz dreves vrste Dipterocarpus, ki rastejo predvsem v Indiji. Vsebuje od 
60 % do 80 % viskoznega eteričnega olja, ki ima sladek vonj, nekoliko podoben smoli bora. Gurjun se 
tvori samo ob poškodbah na deblih teh dreves. Uporabljajo ga predvsem v industriji lakov in firneža, 
dostikrat pa tudi v industriji parfumov. 

Kalabo balzam 
Med oleosmole uvrščamo tudi kalabo balzam, ki ga pridobivajo iz drevesa Calophyllum calaba, uporablja 
pa se predvsem v tradicionalni medicini za zdravljenje kožnih bolezni. 

Kanadski balzam 
Verjetno najbolj poznana oljna smola je kanadski balzam, ki ga pridobivajo iz severnoameriških iglavcev 
Abies balsamea in še nekaterih drugih. Kanadski balzam vsebuje  okrog 24 % eteričnega olja, ostalo pa so 
smole. Na videz je viskozna, lepljiva in brezbarvna tekočina, ki lahko porumeni, ko eterično olje izhlapi. 
Ko se posuši, postane trden, njegov lomni količnik pa znaša 1,55, kar je zelo blizu lomnemu količniku 
stekla, zato je uporaben v optiki kot prozorno lepilo za steklo. 

Obarvane smole 

Zmajeva kri 
Je rdeča smola iz vrst Dracaena draco, Dracaena cinnabari, Daemonorops draco in Ptreocarpus- ameriška 
zmajeva kri. 
Daemonorops : 12-15 % drakorezena, 2-3 % drakoalbana, benzojska in cimetna kislina. 
Drevo Draccena cinnabari, iz katerega pridobivajo zmajevo kri, raste samo na enem mestu na svetu - na 
otoku Sokotra, delcu nekdanjega prakontinenta Gondvane, v indijskem oceanu, 100 km od Afriškega roga. 
Sok zmajevega drevesa so v antičnem svetu uporabljali kot dragoceno zdravilo, predvsem kot antiseptik za 
premazovanje ran, z njim so se mazali rimski gladiatorji in sloves o tem zdravilu, ki omogoča neranljivost, 
je zašel celo v germanski mit o Siegfriedu. Danes jo uporabljajo za lake, zobarski kit, v zdravilstvu pa kot 
hemostatik. 

Eterična olja 
Od eteričnih olj je potrebno razlikovati smole, ki so prav tako lipofilne zmesi spojin, so pa trdne in 
nehlapne. Smole, ki so raztopljene v eteričnih oljih, označujemo kot balzame. Eterična olja nastajajo v vseh 
rastlinskih delih v posebnih celicah in se kopičijo v posebnih votlinicah, ki so lahko: 
-oljne žleze, v njih se izloča eterično olje iz epidermalnih celic navzven in se nabira med celično steno in 
kutikulo; 
-oljne votline, ki so nastale z raztapljanjem parenhimskih celic; 
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-ekskretorne celice, ki so izolirane od ostalega tkiva s suberinsko plastjo, tako da kopičijo eterično olje. 

Sklepi 

O smoli smo našli veliko različnih podatkov, ki nam lahko pridejo prav tako pri znanju botanike kot v 
vsakdanjem življenju. Pri iskanju podatkov smo si pomagali z različno literaturo (knjige, internet, pomoč 
mentorice gospe Marine Dermastia) in s svojim predznanjem o smolah ter sekundarnih metabolitih. 
Uspešno smo sodelovali in tako prišli do vseh podatkov, ki smo jih potrebovali, da predstavimo smolo. 
Projekt je potekal z nekaj majhnimi težavami, ki pa smo jih skupaj s člani skupine takoj odpravili.  

Viri 
http://www.crystalmountain-aromatics.com/oils/benzoin.htm 
http://www.highstreet.nl/shop/catalog/Benzoe-p-16251.html 
http://www.lunin.net/forum/lofiversion/index.php/t4078.html 
http://www.om-ezoterika.sempco.si/disave.asp#siamski_benzoj http://en.wikipedia.org/wiki/Ammoniacum 
http://www.botanical.com/botanical/mgmh/a/ammon032.html 
http://www.scents-of-earth.com/galbanum.html http://www.tripleaspectherbs.com/Essoils/opoponax.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Opoponax 
http://www.botanical.com/botanical/ 
http://en.wikipedia.org/wiki 
http://en.wikipedia.org/wiki/Olibanum 
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RASTLINSKI STEROIDI IN KONTRACEPCIJSKA TABLETKA  
Sabina KALIN , Danijela KODRNJA, Meta KOGOJ, Branka KOHEK, Ana KOPČAVAR , Suzana KOVAČ, Ana 
LAZAR, Vanja STRNIŠA, Anja ŠTULAR 

Uvod 

Tema letošnjega drugega projektnega dela so sekundarni metaboliti rastlin. Za izhodišče smo si izbrale 
članek o Carlu Djerassiju ˝očetu˝ kontracepcijske tabletke. Že v samem začetku smo naletele na manjšo 
težavo, ker v članku ni bilo omenjene nobene rastline, kaj šele sekundarnega metabolita. Sprva smo na 
problem gledale preširoko in za predmet raziskovanja izbrale kontracepcijo, kar je bila preveč splošno 
zastavljena tema. Na napako nas je dovolj zgodaj opozorila mentorica, zato smo se kasneje osredotočile na 
žensko kontracepcijo, natančneje na kontracepcijske tabletke, njihove sestavine in učinkovine, ter pripravo 
le teh.  
 
Cilj in namen našega poizvedovanja je bilo odkriti povezavo med umetno sintetiziranimi sestavinami v 
kontacepcijskih tabletkah in sekundarnim metaboliti rastlin. S tem raziskovanjem smo se dokopale do 
sinteze progesterona iz diosgenina, ki se pridobiva iz korenin divjega jama (Dioscerea villosa). Diosgenin 
je eden izmed saponinov, le te pa uvrščamo med terpene oz. izoprenoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontracepcija neko č 

Ljudje so se že od nekdaj skušali izogniti nezaželeni nosečnosti in s tem nadzorovati število rojstev. Prve 
kontracepcijske metode so se razvile, še preden so ljudje poznali potek oploditve. 
Najstarejši zapisi o uporabi kontracepcije so stari okrog 4000 let. Ljudje so uporabljali različne mešanice 
kot npr. mešanica krokodiljega blata in kislega testa, ki naj bi delovala spermicidno. V uporabi so bile tudi 
mešanice iz medu, drevesne smole in lubja akacije, v katere so ženske namočile volno in jo nato vstavile v 
nožnico. 
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Prva oralna kontracepcijska sredstva so bila narejena iz rastlinskih delovrastlin, kot so Silphium, bršljan, 
brinje, glog, vrba, topol, čebula, divji kostanj, zelje, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silphium 
 
 

Ženske so v kontraceptivne namene uporabljale tudi snovi, ki so bile pogosto strupene (npr. svinec, 
arzenik...). Posluževale pa so se tudi raznih čarobnih besed, raznih urokov in drugih oblik magije. V 6. 
stoletju so ženskam svetovali, naj kot kontracepcijsko sredstvo uporabljajo testise oz. ledvice mačk. 
Princip današnjih diafragem so si zamislili že v 19. stoletju. Pred tem pa so namesto nje uporabljali 
limonine polovice lupin, ki so si jih ženske vstavile v nožnico. Prva kontracepcijska tabletka, ki jo 
poznamo danes, se je pojavila šele v 20. stoletju in velja za enega najbolj revolucionarnih dosežkov 
medicine v tem stoletju. 
 
Prvi kondomi so bili narejeni iz živalskih membran, kasneje pa so jih zamenjali kondomi iz lateksa.  

Saponini 

Saponini so skupina rastlinskih terpenskih metabolitov, katerih biosinteza izhaja iz aktiviranega izoprena. 
Vrastlinskem svetu so zelo razširjeni. Rastline jih kopičijo v koreninah, gomoljih, cvetovih, plodovih in 
semenih. Razvrstimo jih lahko v dve skupini: steroidne in triterpenske saponine. Steroidne saponine 
srečamo v glavnem pri enokaličnicah in pri dveh rodovih dvokaličnic. Pri obeh so možne biosintetske 
kombinacije, ki se razlikujejo po steričnih značilnostih in po kombinacijah sladkorjev, s katerimi so 
povezani sapogenini. Sapogenini so bele kristalične snovi, ki spadajo pod steroidne saponine. 
 
Tipične lastnosti saponinov se odražajo že v njihovem imenu: lat. sapo (saponis) = milo. Saponinska 
molekula je sestavljena iz lipofilnega dela, na katerega je vezan hidrofilni sladkorni ostanek. Saponini so 
polarne spojine, ki znižajo površinsko napetost vode. Zaradi površinske aktivnosti imajo detergentski 
značaj. Na tej lastnosti je osnovana uporaba saponinov kot emulgatorjev v farmacevtski tehnologiji. 
Saponini delujejo tudi hemolitično, ker pomeni, da razkrajajo celično membrano eritrocitov. Če dodamo 
suspenziji eritrocitov saponine, izstopi krvno barvilo hemoglobin in barva tekočine se spremeni. 
Hemolitična aktivnost saponinov je vzrok za njihovo toksičnost v primeru parenteralne aplikacije.  
 
Saponini se uporabljajo kot sredstva za izkašljevanje. Znižujejo površinsko napetost sluzi v zadnjih 
predelih požiralnika in jo utekočinjajo. Dražijo sluznico želodca, ker povzroča reflektorno jačanje 
bronhialne sekrecije. Poleg tega pospešujejo gibanje migetalk (cilij) sluzničnega epitela. Razredčen sekret, 
ki tako nastane, se lažje izkašlja. Diuretično delovanje saponinskih drog razlagajo z mehanizmom, po 
katerem naj bi resorbirani saponini dražili ledvični epitel, zaradi povečane prekrvavitve pa naj bi se 
povečalo tudi nastajanje urina. Poleg tega saponini pospešujejo resorpcijo diuretično učinkovitih 



Sekundarni metaboliti, POU, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, prvi letnik študija Biologija, 2005/2006 

 
 

55 

flavonoidov. Splošni učinki saponinov se pogosto dopolnjujejo še s specifičnimi, čeprav mehanizem teh še 
ni povsem razjasnjen. Pri nekaterih saponinih so ugotovili antibiotične lastnosti. Farmacevtska tehnologija 
uporablja saponine kot emulgatorje, farmacevtska industrija pa nekatere steroidne sapogenine (botogenin, 
diosgenin, gitogenin, hekogenin, jukagenin, manogenin, sarmentogenin, smilagenin, tomatidin) uporabljaja 
za sintezo kortikosteroidov in spolnih hormonov. 
 
Nekatere spojine iz te skupine sekundarnih metabolitov imajo obrambno vlogo pred herbivori. Prekinejo 
levitev žuželk, zaradi česar te žuželke poginejo. 

Izvor diosgenina – divji jam ( Dioscerea villosa) 

Dioscorea villosa, katere drugo ime je divji jam (kitajsko ime je shu-yu) spada v družino Dioscoriaceae.  
 
Življenjski prostor: Obstaja okoli 600 različnih vrst Dioscoreae, ki so razširjene po celem svetu, posebno 
še v tropskem in subtropskem pasu. Dioscorea villosa izvira iz močvirnatih gozdov Severne Amerike, kjer 
je razširjena od Nove Anglije in Minnessote do Teksasa in Virginije. Ustrezajo ji ilovnata tla, ki pa so 
lahko kisla, alkalna ali nevtralna. Rada ima veliko svetlobe, zato ne uspeva v zelo senčnih območjih. Za 
njeno optimalno rast mora biti prst dovolj vlažna.  
 
Zgradba: Divji jam je trajnica in raste kot ovijalka. Tanko, redko vejnato rdeče-rjavo steblo zraste preko 
treh metrov. 
 

 
Dioscorea villosa - cela rastlina 

 
Dioscorea villosa - steblo 
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Listi  srčaste oblike so dolgi in široki, na koncu 
zašiljeni, z izrazitimi žilami ter dolgim pecljem. 
Zgornja stran je gladka, spodnja pa hrapava. 

 
Dioscorea villosa - list 

Cvetovi so belo-zeleni ali zeleno-rumeni, s 
premerom 0.5cm. Rastlina je dvodomna. 
 

 
Dioscorea villosa – cvet 

Plodovi so trikotni stroki z velikimi in zelo 
sploščenimi, krilatimi semeni. Stroki se obdržijo na 
rastlini tudi do pozne zime. 
 

 
Dioscorea villosa - plod 

Gomolji svetlo rjave barve imajo številne 
horizontalno razraščajoče se poganjke. Rastlina se 
vedno ovija v nasprotni smeri urinega kazalca. 
 

 
Dioscorea villosa – gomolj 
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Sestavine in učinki: 
Divji jam vsebuje od 0,5% - 1.2% diosgenina, ki je vrsta sapogenina.Dioscorea poveča lipidno oksidacijo 
in zviša nivo HDL (˝koristni holesterol˝), ta pa povzroči zmanjšanje utrujenosti, razdraženosti in stresa. 
Uživanje sveže rastline povzroči bruhanje in druge stranske učinke. Diosgenin v laboratoriju pretvorijo v 
progesteron in DHEA s posebnim postopkom, v splošnem tisku pa je bilo objavljeno, da lahko progesteron 
nastane v telesu direktno iz rastline, kar pa ne drži. Poskusi so pokazali, da uživanje sveže rastline ne zviša 
nivoja progesterona ali DHEA. V človeškem telesu (oz. telesu živali) namreč ni encimov, ki bi sprožili 
potrebno kemijsko transformacijo diosgenina v progesteron. 
 
Uporaba: Sprva so v industriji uporabljali mehiški divji jam Dioscorea macrostachya, nato pa so se 
preusmerili na Dioscoreo villoso. Uporabljajo korenine oziroma podzemsko steblo. Saponini, izolirani iz 
mehiškega jama so v farmacevtski industriji začetne spojine pri sinteze progesteronu podobnega hormona, 
ki predstavlja približno 50 odstotkov vseh surovin potrebnih za sintezo steroidov.  

Razvoj kontracepcijske tabletke 

Zgodovina 
Kortizon je eden najbolj znanih steroidov, ki se v medicini uporablja že dolgo. Sintetizira se v skorji 
nadledvične žleze, dviguje raven krvnega sladkorja s pretvorbo aminokislin v ogljikove hidrate. Danes ga 
sintetično proizvajajo za zdravljenje bolezni kot so: revmatični artritis, astma, bursitis, hepatitis, 
Addisonova bolezen, levkemija, ritmične bolezni srca, kožne bolezni…  
 
Da pa bi razumeli celotno zgodbo se moramo vrniti na začetek. Steroidi, ki so jih uporabljali v medicini, so 
bili sprva živalskega izvora. Zlati časi raziskav kemije steroidov so bili od sredine tridesetih let do poznih 
petdesetih let prejšnjega stoletja. Prve metode so vključevale neposredno  ekstrakcijo progesterona iz 
kravjih jajčnikov. Da so pridobili 20 miligramov čistega hormona so potrebovali 50.000 krav! Ta način 
proprosto ni bil ekonomsko upravičen. V naslednjem obdobju so velike farmacevtske družbe v Ameriki 
skušale sintetizirati hidrokortizon iz nadledvičnih žleh prašiča, za kar so prav tako potrebovali ogromno 
živali - 2,200,000. Leta 1935 jim je progesteron uspelo sintetizirati iz žolčnih kislin vola, vendar so vsi 
našteti poskusi imeli skupne pomankljivosti. Bili so zelo dragi in dolgotrajni, postopki pridobivanja pa 
zapleteni. Pomembne človeške steroide so sintetizirali v zapletenem kemijskem postopku v približno 38 
korakih, kar se je odražalo v izjemno visoki ceni hormonov.  
 
Oseba, ki se je že takrat močno zavedala pomena rastlin in njihovih steroidnih sekundarnih metabolitov, je 
bil »odpadniški« biokemik, Russel Marker. Leta 1939 je objavil študijo o sarsasapogeninu, saponinu iz 
Smilaxa (predstavnika večinoma olesenelih ovijalk iz družine lilijevk Liliaceae), naslednje leto pa o 
diosgeninu, ki so ga izolirali iz vrst mehiškega jama rodu Dioscorea. Iz diosgenina je Marker lahko 
sintetiziral človeški hormon testosteron v osmih korakih in progesteron v samo petih korakih. Marker je 
naredil načrte za uporabo jama in masovno proizvodnjo človeških steoridov, ampak so ga farmacevtske 
družbe zavrnile, ker se jim je ideja zdela tvegana. Nihče ni namreč verjel, da bi lahko živalske steroide 
pridobivali iz rastlin. 
 
Leta 1942  je odšel v Mehiko. Tam je kar v svojem stanovanju zasnoval laboratorij in začel s 
pridobivanjem steroidov. Prva sintetizirana snov je bil progesteron. Ponudil ga je nekemu mehiškemu 
poslovnežu, ki je bil zanj pripravljen plačati 80 takratnih dolarjev za gram; Russel Marker je imel že 
sintetizirana dva kilograma progesterona (to je pomenilo 160.000 dolarjev). Kasneje je Markerju uspelo 
indetificirati jamski saponin imenovan botogenin, s kisikom na dvanajstemtem ogljiku. Kemiki so s 
pomočjo mikroorganizmov uspeli kisik premakniti na enajsti ogljik. Ta oblika spojine je odprla vrata za 
izdelavo kompleksnejših hormonov skorje nadledvične žleze. 
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Nato je bila v Mehiki ustanovljena družba Syntex, ki se je specializirala posebej za izdelavo steoidov iz 
divjega jama. Uporabljala je Markerjeve sintezne metode, dokler je ta ni zapustil in s seboj odnesel 
skrivnost najbolj pomembnih korakov v procesu pridobivanja hormonov. Po Markerjevem odhodu je 
podjetje Syntex najelo Dr. Georga Rosenkranza, da bi ugotovil manjkajoči korak. Uspelo mu je in iz jamov 
so kmalu lahko sintetizirali vse tri človeške hormone: testosteron, progesteron in tudi estrogen.  
 
 

 
Progesteron, testosteron, estrogen 
 
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je tako začela nova doba industrije človeških spolnih hormonov, ki 
je postala dobičkonosen posel. Podjetja so lahko iz poceni rastlinskih delov (predvsem gomoljev) v velikih 
količinah sintetizirala steroide, iz njih pa drago oralno kontracepcijo, zdravila proti neplodnosti in drugo…  

Rojstvo tabletke 
Markerjeva odkritja iz preteklosti so postala za Syntex precej pomembna, saj je progesteron že takrat veljal 
kot hormon, ki uredi menstrualne težave. Ena od dogem kemije steroidov v tistem času je bila, da vsaka 
kemijska modifikacija progesterona zmanjša ali uniči njegovo biološko aktivnost, medtem ko sprememba 
estrogena delovanje hormona zgolj poveča. Kasneje se je izkazalo, da temu ni tako. 
 
Tukaj vstopi Carl Djerassi. Po štirih letih delovanja kot raziskovalni kemik pri CIBA farmacevtski družbi 
(v New Jerseyu), se je odločil za strateški korak in se leta 1949 pridružil Syntexu, kot gostujoči direktor 
kemijskih raziskav. Djerassi je že pred pridružitvijo imel velike načrte. S poskusi je skušal najti način 
sinteze drugih steroidov (neobstoječih v naravi) iz diosgenina, ki bi bili po svoji aktivnosti podobni 
progesteronu. Glavni namen teh raziskav je bila proizvodnja zdravila za neplodnost in menstrualne težave, 
ki bi ga bilo mogoče pogoltniti, ne pa vbrizgati z injekcijo. To so bili prvi znaki izuma kontracepcijske 
tablete. 
 
Že leta 1944 je Maximilian Ehrenstein, emigrant iz nacistične Nemčije, objavil članek, ki so ga v 
znanstvenih krogih večinoma prezrli, na Djerassija pa je naredil precejšen vtis. Ehrenstein je iz steroida 
strophantidina, ki stimulira srce, sintetiziral majhno količino nečistega 19-norprogesterona. Na poskusne 
živali je spojina delovala podobno kot progesteron. Spojino je Ehrenstein pridobil, tako da je 19. ogljikov 
atom prvotne spojine zamenjal z vodikovim. Največja ovira eksperimenta je bila nečistost izhodne spojine 
(19-norethindron) – mešanica vsaj 3 stereoizomerov. Znanstveniki so si tako postavljali vprašanje: katera 
komponenta spojine ima progesteronsko aktivnost? Odgovor te uganke je terjal skoraj sedem let raziskav, 
ki so se uspešno končale s sintezo čistega 19-norprogesterona. Znanstveniki pod Djerassijevim vodstvom 
so se oprli na raziskave laboratorijev v berlinski farmacevtski tovarni Schering, kjer so leta 1938 
sintetizirali spojino 17α-etinilestradiol, ki je čez trideset let postala ena od estrogenskih komponent v 
tabletki. Še večje presenečenje je bila sinteza 17α-etiniltestosterona, ki je imel progesteronsko aktivnost. 
Prva sinteza 19-nor-17α-etiniltestosterona, znanega kot norethindrona, je bila zaključena 15. oktobra 1951, 
v skupini, ki jo je vodil  takrat šele 28 let star Djerassi. 
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Sintetizirani norethindron so poimenovali »super-močni oralno aktivni progesteronski posrednik«. Postal je 
ključna sestavina tabletke. Spojino so takoj poslali v laboratorije za ovrednotenje njene biološke aktivnosti. 
Izkazalo se je, da je ta spojina štiri- do osemkrat aktivnejša od naravnega progesterona in najmočnejši 
progesteronski steroid tistega časa. Odkrita je bila najbolj aktivna in učinkovita oralna kontracepcija do 
takrat. 
 
Oralna kontracepcijska tabletka, pogosto imenovana samo »tabletka« je bila 15. oktobra 2001 uradno stara 
50 let. Nespodbitno je to prva uporabna droga, ki je nadzorovala normalno telesno lastnost – plodnost, ne 
pa jo uničevala. Spremenila je življenje milijonom in je pomagala preoblikovati vlogo medicine in 
razmnoževanja. Velik je bil tudi njen socialni vpliv, pomagala je oblikovati seksualno in feministično 
revolucijo. 
 
Sprva je bilo navdušenje nad njo veliko, tako medicinsko, socialno, kot tudi religiozno.Čeprav je njena 
popularnost od šestdesetih let prejšnjega stoletja upadla, predvsem zaradi stranskih učinkov (slabost, 
povečanje telesne teže...), jo danes uporablja več kot 80 milijonov žensk po celem svetu. Tabletke so 
primerne za ženske do 35 leta starosti, ne povzročajo neplodnosti (nasprotno, včasih so divji jam 
uporabljali celo za zdravljene neplodnosti), zmanjšujejo vnetja rodil, ter raka na maternici in jajčnikih, 
zmanjšujejo težave z nečisto kožo, omili menstrualne blečine. 
 
Danes se uporabljata dva osnovna tipa: 
mini tabletka: za ženske ki ne prenašajo estrogena, vsebuje samo progesteron, deluje tako, da spremeni 
strukturo sluznice in sluzi materničnega vratu, ta postane gosta in lepljiva. 
kombinirane tabletke: monofazne in večfazne(trifazne)-vsebujejo estrogen in progesteron, poleg 
spremembe strukture sluzi preprečijo ovulaciji. Trifazne vsebujejo vedno enako količino hormonov, 
monofazne ne vsebujejo vedno enakih količin hormonov. 

Oče kontracepcijske tabletke  – Carl Djerassi 

Življenje in delo  
Carl Djerassi se je rodil 29. oktobra leta 1923 na Dunaju. Šolal se je v ZDA na Kenyon Collegu, iz kemije 
je doktoriral na univerzi v Wisconsinu. Po štirih letih, ki jih je preživel kot raziskovalec v CIBA 
farmacevtskem podjetju, se je leta 1949 pridružil podjetju Syntex v Mexicu City. Leta 1952 je sprejel 
službo profesorja na Wayne State University, sedem let kasneje pa je začel učiti na univerzi Stanford. 
Nekaj časa je bil tudi predsednik podjetja Syntex, sodeloval pa je tudi z drugimi podjetji. 
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Djerassi je objavil preko 1200 člankov in sedem knjig povezanih s kemijo naravnih produktov (streroidi, 
alkaloidi, antibiotiki, lipidi in terpeni), fizikalnimi meritvami (magnetsko kroženje,…) in z računalniško 
umetnimi ter inteligenčnimi tehnikami, ki so del organske kemije. V medicini se je med prvimi ukvarjal s 
vprašanjem oralne kontracepcije, antihistaminov in kortikosteroidov. 
 
Pravijo, da mnogostranski človek kombinira znanstvena raziskovanja z umetnostjo. Djerassi nikakor ni 
izjema, sej je kasneje v življenju začel s pisanjem znanstvene fantastike. V svojih delih proučuje človeško 
stran znanstvenikov in osebne konflikte, s katerimi se morajo soočiti v njihovem iskanju znanja, osebnega 
priznanja in finančne nagrade. Ena izmed njegovih iger: »An immaculate Misconception« je bila 
premierno prikazana leta 1998 na Edinburghškem festivalu in od takrat naprej so jo igrali v Londonu, San 
Franciscu, na Švedskem, Dunaju in v Koelnu.  

Priznanja 
Djerassi je profesor kemije na Stanfordski univerzi z ekstremno prepoznavnim znanstvenim rekordom, ima 
namreč 19 častnih doktoratov in tudi številna druga priznanja. Je tudi eden redkih Ameriških 
znanstvenikov, ki je bil nagrajen z Nacionalno nagrado znanosti (1973, za prvo sintezo oralne 
kontracepcije) in hkrati tudi z Nacionalno medaljo tehnologije (1991, za promocijo novih pristopov k 
nadzoru insektov). 

Sklepi 

Spoznale smo, da je bila kontracepcija poznana že pred tisočletji, a samo v obliki doma pripravljenih 
mazil, zeliščih zmesi, ki so jih ženske zaužile. Približno pol stoletja nazaj, pa se je kontracepcija 
revolucionarno spremenila. Carl Djerassi je odkril kontracepcijske tablete. Vendar se je z raziskavami in 
sintetiziranjem hormonov v javnosti tudi razširila napačna predstava, kako uporabljajo divji jam. Glavna 
uporaba divjega jama danes v Ameriki temelji na tem bistvenem nesporazumu: da rastlina vsebuje ženske 
hormone kot sta progesteron in DHEA (dehidroepiandrosteron). V resnici divji jam ne vsebuje nobenih 
hormonov, niti ne vsebuje snovi, ki bi učinkovale kot progesteron ali estrogen. Proizvajalci raznih krem in 
mazil v produkte dodajo sintetični progesteron, ki je pridobljen na način, kot je opisan in predstavljen v 
poročilu, sama prisotnost jama pa je v teh proizvodih le »zaradi lepšega«. 
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ALKALOID KONIIN IN SOKRATOVA SMRT  
Tomaž BERCE, Samo BITEŽNIK , Nina BIZJAK, Tanja BLAGUS, Jernej BRAVNIČAR, Anja BUNC, Dagmar 
CEKET, Tina CENTRIH 

Uvod 

Namen našega raziskovanja je bil odkriti, kaj je povzročilo Sokratovo smrt. Kot predlogo smo dobili 
odlomek Platonovega dela. Seminarsko nalogo naj bi naredili v sklopu tem, ki se nanašajo na sekundarne 
metabolite rastlin. Zato smo sklepali, da naj bi bil Sokrat umorjen s strupom neke rastline. Ko smo se za 
silo seznanili s problemom, smo ugotovili, da sta možna 'krivca' predstavnika kobulnic: pikasti mišjak in 
trobelika. Zato smo se podrobneje posvetili simptomom zastrupitve (opis smrti nakazuje, da naj bi strup 
deloval na živčevje). Raziskali pa nismo le značilnosti teh dveh rastlin in njune povezave s Sokratovo 
smrtjo, temveč smo nekaj časa namenili tudi strupom na splošno (še posebej alkaloidom) in njihovemu 
pomenu v zgodovini. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sokratova smrt www.law.umkc.edu/.../ socrates/socrates.HTM 

 

Alkaloidi in kobulnice  

Kobulnice 
Ta velika družina obsega prek 2800 rastlinskih vrst,ki so razširjenje po vsem svetu, največ jih je v zmerno 
toplih predelih S. zemeljske oble. Večinoma so to zelnate trajnice z votlini stebli in različno pernatimi listi. 
Imajo drobne cvetove ki so običajno združeni v sestavljena,redkeje enostavna socvetja. Plod je pokovec, ki 
razpade na dva plodova (merikarpa), ki visita na skupnem, zgoraj razklanem plodnem peclju. Kobulnice 
prepoznamo že po njihovi zunanjosti, poleg tega pa vsebujejo sekundarne metabolite, ki jim dajejo 
poseben, aromatičen in zelo močan vonj. V to družino uvrščamo tudi nekatere izredno strupene rastline kot 
so: pasji peteršilj ali navadni steničnjak, pikasti mišjak,velika trobelika…, zaradi česar je treba biti pri 
nabiranju mladih listov užitnih kobulnic, saj je napaka lahko usodna.  
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Ekološko vloga sekundarnih metabolitov kobulnic 
Zaradi neprijetnih reakcije rastlinskih alkaloidov na živalski organizem in posledično grenkega okusa teh 
rastlin, domnevamo, da kobulnice svoje sekundarne metabolite uporabljajo kot zaščito prd herbivori. Kljub 
temu pa poznamo primerke iž živalskega sveta, ki se prehranjujejo s kobulnicami in celo sebi v prid 
izkoriščajo njihove strupe. Tako se z njimi brez večjih težav hranijo kunci, zajci in srne. Posebno pa so na 
njih prilagojeni insekti, zlasti metulji. Poleg sožitja kobulnic z metulji, so znane še nekatere vrste hroščev, 
ki alkaloide izkoriščajo tako, da prebavljene sokove teh rastlin skladiščijo v manjših žlezah na zadku, 
katere sprožijo strup, ko so hrošči v nevarnosti. 

Trobelika 
Nomenklatura: velika trobelika (Cicuta virosa), cvolina, divji koren, konjska mukočina, lajnež, 
markočevina, markočevna, omeg, pisani smrdljivec, sinčnik, smrdika, smrdinc, smrdiuc, smrdivec, 
smrdljivec, smrdljivi koren, smrdljivka steničnjak, steničjek, steničnik, stcolika, trobelika, vodna 
trobelika… 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trobelika http://www.homeoint.org/seror/pathojulian/cicuta.htm  
 

Opis: rastlina je visoka 115 cm. Trajno zelišče z debelo (7cm premera), votlo koreniko s prečnimi 
pregradami. Steblo je pokončno, do 1.5m visoko, votlo, zgoraj močno razraslo. Listi so veliki, spodnji 
dolgopecljati, 2-3krat pernato nacepljeni. Listni pecelj je votel. Zgornji listi so kratkopecljati ali skoraj 
sedeči, podobni pritličnim, le da so bolj enostavni. Listni roglji so 2cm dolgi, z ostro nazobčanim robom. 
Socvetje je iz 15-25 kobulčkov. Ogrinjalo večinoma manjka, ogrinjalce pa je mnogolistno. Kobulčki so 
mnogocvetni. Cvetovi so beli in drobni. Plod je rumenorjav in razpade v dva enosemenska plodiča. 
Proterandnične cvetove oprašujejo žuželke (predvsem muhe). Cveti od julija do septembra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Semena trobelike http://www.homeoint.org/seror/pathojulian/cicuta.htm 
 



 
 

64 

Razširjenost: raste v srednji in severni Evropi ter zmernih predelih Azije. V Sloveniji je razmeroma redka, 
raste le v alpskem in subpanonskem flornem območju. Nekoč je rasla tudi v okolici Celja in Ljubljane. Ob 
jarkih, ribnikih, na jezerskih obrežjih, ob mrtvicah in tolmunih. 
Rastline, ki rastejo ob trobeliki: ripeča zlatica, navadna kislica, kopriva, trave (navadna pasja trava, 
enoletna latovka, travniški lisičji rep, visoka pahovka) več vrst dreves in grmov (črni bezeg, kostanj). 
 
Nevarni deli rastline: cela rastlina, še posebej mladi listi, semena in korenika. 
 
Sekundarni metaboliti: koniin in gama-konicin, strupeni snovi cikutoksin in cikutoksinin, eterično olje (v 
koreniki s felandrenom, v plodovih s cimenom in kuminaldehidom).  
 
Strupenost: ena naših najbolj strupenih rastlin. Strup deluje na osrednje živčevje. Prvi znaki so pekoč 
občutek v ustih, žeja, slabost in bolečine v trebuhu, driska, močno utripanje srca, glavobol, omotica, 
zaspanost, omedlevica, živčnost, tresavica, izguba orientacije, depresija (pri nosečnicah lahko povzroči 
poškodbe ploda). Sledijo siloviti krči z bruhanjem in nezavestjo, ki trajajo do dve minuti; v presledkih med 
njimi se zastrupljenec zave. Smrt nastopi zaradi izčrpanosti dihalnih mišic, kar ima za posledico zadušitev. 
Z rastlino so se včasih največkrat zastrupili otroci, ki so jo zamenjali s podobnimi užitnimi rastlinami 
(zelena, peteršilj, divje korenje, rebrinec). Sok so uporabljali za zastrupljanje nasprotnikov in za samomore. 
 
Zdravljenje: zastrupljenca je treba ohraniti toplega in paziti da se ne vznemiraj. Čimprej mu moramo 
zagatoviti zdravstvemno oskrbo, ki med drugim vsebuje izpiranje želodca. 
 
Zastrupitve pri živalih: smrtna doza za konja je 4-5 g listov, za govedo 1-2 g, za ovce pa le 0.5 g. 
Zastrupljene živali začnejo kazati znake zastrupitve že dve uri po zaužitju rastline. Postanejo 
nervozne,začnejo se tresti in izgubijo čut za orientacijo. Po tej fazi pa postanejo depresivne. Dihanje in 
srčni utrip se umirita in zmanjšata, noge,ušesa in druge ekstremitete postanejo hladne, dobijo lahko 
črevesne krče in postanejo napihnjene. Čeprav je žival v tej fazi, ni nujno da umre. Lahko ostane v tem 
stanju za nekaj ur ali dnevov in si potem opomore. V primerih ko pride do pogina te živali, pa ta umre v 5-
ih do 10-ih urah po pojavu simptomov, ponavadi zaradi prekinitve dihanja.  
 
Zdravilnost: živinozdravniki so s pomočjo te rastline uspešno zdravili pasjo kugo in mačje bolezni. V njej 
so zdravilne učinkovine proti raku. V ljudski medicini in homeopatiji se uporablja kot antiepileptik, 
narkotik, pri meningitisu, oslovskemu kašlju, skrofulozi in revmatizmu.  
 

Pikasti mišjak 
Slovensko ime: pikasti mišjak (Conium maculatum) 
 
Življenjski prostor: mokri predeli, vlažni travniki ( Evropa, Azija, S Afrika). V Ameriki so ga izkoreninili s 
pomočjo gosenice nočnega metulja Agonoptrerix alstroemericana. Ta gosenica se prehranjuje z listi in 
mladimi rastlinami. 
 
Opis: Je eno do dvoletnica. Če rastlino zmečkamo, se od nje širi dolgo obstojen, inteziven vonj, ki je 
izrazito neprijeten. Korenina rastline je močno razvejana. Steblo je pokončno, votlo in fino nazobčano. Na 
spodnjem delu rastline lahko opazimo temno rdeče do rjave pike, po katerih je rastlina prejela tudi ime. 
Zraste lahko do višine 2,5 m. Listi so temno zelene barve, sestavljeni iz treh do štirih peres. Cvetja so 
zbrana v socvetjih, bele barve in  so skoraj neopazna. Semena so zgubano – rebraste oblike, zeleno sive 
barve in dolga približno 3 mm. 
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Pikasti mišjak 
http://www.ansci.cornell.edu/plants/conium.html 
 
 

Cvetenje: Cveti poleti od junija do septembra. 
 
Zgodovina: Strupenost te rastline je poznana že zelo dolgo. V antični Grčiji so pikastega mišjaka mešali z 
opijem in tako dobili zelo nevaren in pogosto uporabljen strup s katerim so zastrupljali sovražnike in 
ujetnike. Najznamenitejši opis uporabe strupa pikastega mišjaka pa je prav gotovo primer Sokratove smrti, 
ki jo je popisal njegov učenec Platon. Po Sokratovi smrti so mnogi misleci začeli raziskovati učinke 
pikastega mišjaka ( in trobelike). Dioscurides je tako zapisal, da sok iztisnjenega pikastega mišjaka 
namazan na moška moda ščiti pred ,neprijetnimi' sanjami o seksu. V pravilnih količinah je bil pikasti 
mišjak v grških časih tudi učinkovito zdravilo proti artritisu.  
 
Strupeni deli rastline: Vsa rastlina je izredno strupena, še najbolj pa korenika in semena. 
Strupene snovi: Glavna strupena snov v rastlini so alkaloidi. Od teh je v najvišjem deležu (90%) prisoten 
alkaloid koniin. Največ ga je v zrelih semenih, steblu in listih. Količina alkaloidov se s starostjo rastline 
kopiči v vedno večjem odstotku. Ostali alkaloidi, ki jih vsebuje so še N-metilconiin, conihidrin 
psevdocinihidrin in G-conicein. 
 
Zastrupitev: Do zastrupitve s pikastim mišjakom najpogosteje pride zaradi zamenjevanja z nekimi drugimi 
užitnimi rastlinami (divji peteršilji). Smrtonosna količina strupa je 10 mg / 1 kg telesne teže. Strup deluje 
na živčni sistem. Manjše količine alkaloidov privedejo do motenj pri refleksih gibanjih in poškodbah 
hrbtenjače. Strup deluje na ganglije podobno kot nikotin. Do prenehanja delovanja skeletnih mišic pride pri 
večji koli čini zaužitega strupa.  
Prvi simptomi pri zastrupitvi so  srbečica v ustih in žrelu, motnje vida in utrujenost. Pri večjih količinah 
strupa se pojavijo slabost, bruhanje, diareja, omedlevica in izguba zavesti. Do motenj pri požiranju in 
govorjenju pride zaradi ohromitve jezika. Stopnjujoča se ohromitev centralnega živčnega sistema pa se 
pojavi pri velikih količinah strupa. Ohromitve se pričnejo v nogah in se nato širijo po telesu navzgor. Smrt 
nastopi nekje pol ure po zaužitju strupa, zaradi odpovedi dihalnega sistema. 
 
Kako ločimo trobeliko in pikastega mišjaka? Najlažje ju ločimo po koreniki. Pikasti mišjak ima 
nerazvejano koreniko, trobelikina pa je močno razvejana. 

Koniin 
Koniin je ime za enostaven alkaloid v trobeliki in pikastem mišjaku.  
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Koniin  

Koniin www.minet.si/sola/slovarcek.php?id=355&section=2 

 

Je zelo strupen. Smrtonosna količina strupa je že 10 mg/1 kg telesne teže. Strup deluje na živčni sistem in 
povzroča motnje pri refleksih in poškodbe hrbtenjače. Deluje na ganglije, podobno, kot nikotin. 

Strup in Sokratova smrt 

V literaturi se je pogostokrat pojavljalo vprašanje, katera je bila usodna rastlina, ki so jo uporabili pri 
Sokratovi usmrtitvi. Je bila to trobelika (Cicuta virosa) ali pa morda pikasti mišjak (Conium maculatum). 
Ugotovili smo, da strup, ki naj bi umoril Sokrata, spada med alkaloide. To je koniin. 

Pri Sokratu je opisana stopnjujoča se ohromitev živčnega sistema. Začelo se je z ohromitvijo nog in 
neobčutljivostjo na pritisk(...Njegove noge so postajale vse težje, zato je legel. Ko ga je moški, ki mu je 
prinesel strup, močno uščipnilv nogo in Sokrat tega ni čutil, je bil to jasen znak, da strup učinkuje...). 
Ohromitev se je nato širila po telesu navzgor (˝… ko je Sokrat postal hladen okoli dimelj..'). Smrt naj bi 
nastopila približno pol ure po zaužitju zaradi odpovedi dihalnega sistema. Pri opisu Sokratove smrti se 
sicer zdi, da se je vse zgodilo hitreje. Nikjer tudi ni omenjena kakršnakoli srbečica (v ustih in žrelu), 
motnje vida… 

Pogosto opisujejo Sokratovo smrt v povezavi s trobeliko. Simptomi pri zastrupitvi s strupom te rastlineso: 
pekoč občutek v ustih, vrtoglavica, slabost… Temu sledi pospešeno bitje srca in nezavest. To bi se  še 
lahko skladalo z opisom smrti, obstaja pa značilnost trobelikinega strupa, ki je ne gre zanemariti. Po 
zaužitju pride do epileptičnih krčev v intervalih od 10 do 20 minut. Smrt pa nastopi zaradi zadušitve. 

Zelo malo verjetno je, da bi pisec besedila pri opisu smrti izpustil tako opazno podrobnost, kot so 
epileptični krči. Zato lahko Skoraj zagotovo sklepamo, da je bil vzrok Sokratove smrti strup pikastega 
mišjaka. 

Strupi  

O strupih na splošno 
Definicija strupa: 
Strup je snov, ki lahko v določenih razmerah povzroči različne simptome v prizadetem organizmu.  
 
"Snov" je skoraj vedno sinonim za neko kemikalijo, kot so npr. alkaloidi, pesticidi, herbicidi, polutanti ali 
živalski proteini. Toksično je tudi radioaktivno sevanje, ki izvira iz nekega radioaktivnega izotopa. Izraz 
"določene razmere" je najpogosteje povezan s količino vnešenega strupa ali t.i. "dozo". Pojem "doze" je 
zelo pomemben, saj je v veliki količini lahko pogubna tudi popolnoma neškodljiva snov ali celo zdravilo. 
Snov, ki deluje kot zdravilo, je lahko v preveliki dozi tudi strup. 
 
Klasifikacija strupov 
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Strupi so tako raznolike snovi, da jih ne moremo preprosto razdeliti le po enem kriteriju, za to jih delimo 
glede na: 

 izvor 
 agregatno stanje 
 kemično zgradbo 
 fiziološko in farmakološko aktivnost 
 območje delovanja oz. glede na del organizma, na katerega deluje 
 uporabo 

 
Toksične snovi vnesemo v organizem na štiri osnovne načine:  

 injekcijski vnos 
 oralni vnos 
 vnos preko površine kože 
 vnos preko dihalnih poti 

 
Da bi nek strup deloval, se mora nakopičiti v telesu, do take mere, da to povzroči znake zastrupitve. 
Živalski in rastlinski strupi in strupi mikroorganizmov pridejo v telo najpogosteje z zaužitjem (oralno), 
velikokrat pa tudi z uporabo posebnega strupnega aparata, ki ga ima strupena žival (aktivni vnos). 
 
Le intravenozni vnos zagotavlja popolno absorbcijo vnesene snovi v organizem, pri vseh drugih vnosih pa 
organizem absorbira le del snovi. Intravenozen vnos je zato tudi najbolj nevaren, saj je ireverzibelen in 
zagotovi hitro porazdelitev snovi po organizmu. Tudi intramuskularni vnos snovi je hiter, saj so mišice 
dobro prekrvavljene in se tako injicirana snov hitro raznese po telesu. Absorbcija snovi pri subkutanem 
vnosu zagotavlja počasnejšo in manj učinkovito distribucijo, medtem ko se intraperitonealni vnos 
uporablja le pri biomedicinskih raziskavah, čeprav je zaradi dobre prekrvavljenosti trebušne votline tudi tu 
distribucija injicirane snovi v druge dele telesa dokaj hitra. Oralni vnos ali vnos z zaužitjem določene snovi 
je verjetno najpogostejši način, s katerim pridejo strupene snovi v telo. Pri oralnem vnosu ima velik pomen 
struktura vnešene snovi, ki odreja njeno zmožnost prehajanja preko celičnih membran. Prehod snovi preko 
membran je med drugim odvisen tudi od stopnje ionizacije posamezne snovi, kar je največkrat posledica 
pH, ta pa je v različnih delih prebavila različen. Z vdihavanjem se v organizem vnašajo predvsem plini in 
hlapi lahko hlapnih tekočin. Do absorbcije tako prihaja v glavnem v pljučih. Ta absorbcija ni odvisna od 
pH, ker plini niso ionizirane molekule, pa tudi ne od topnosti v lipidih, ker imajo alveole zelo veliko 
površino, stik med plinom v alveolah in kapilarami pa je zelo neposreden. Molekule plina vdrejo v kri s 
preprosto porazdelitvijo med plinsko in tekočo fazo, saj je parcialni tlak plina v krvi v začetku zelo nizek, 
kasneje pa se izenači in prehajanje plina v kri se ustavi. Kri nato zapusti pljuča in raznese molekule plina 
po celem telesu. V kolikor je organizem ves čas izpostavljen konstantni konc. plina, le-ta prehaja v kri 
toliko časa, dokler se ne vspostavi ravnotežje parcialnih tlakov v celotnem organizmu. Od tu dalje se plin, 
kljub nadaljni izpostavljenosti organizma, ne bo več absorbiral. 

Strupi skozi zgodovino 
Uporaba strupov se pojavlja že skoraj skozi celotno človeško zgodovino. Človek je različne živalske in 
rastlinske strupe uporabljal za lov, ubijanje sovražnikov in za samomore. 

V enem izmed egiptovskih papirusov (okrog 1500 pr.n.š.) lahko razberemo, da so že takrat poznali mnogo 
strupenih rastlin. Trobelika je znana kot grški strup, ekstrakt omeja so Kitajci uporabljali za zastrupljanje 
puščic. Poznali so tudi opij, naprstec in volčjo češnjo ter tudi nekatere strupene kovine, kot so svinec, 
baker, antimon. Rimljani so uporabljali razne strupe za doseganje političnih ciljev. V 4. stoletju se je 
uporaba strupov tako razmahnila, da je rimski cesar Sula izdal prvo navodilo lekarnarjem za prodajo 
strupa. 

V srednjem veku se začnejo bolj pogosto pojavljati tudi zapisi o uporabi protistrupov. Ponovno se uveljavi 
spoznanje, da mleko, maslo in smetana lahko preprečijo absorpcijo strupov v črevesju.  
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V renesansi so Italijani postali že pravi mojstri zastrupljanja. Zastrupljevalci so bili pomemben člen v 
politiki. Najpogostejše in najbolj dodelano je bilo zastrupljanje v Firencah. Ustanovili so celo lokalni klub 
mladih, poročenih žena, ki je kmalu postal klub mladih vdov! 

Paracelsus je prvi uvedel pojem toksičnosti in je oče mnogih novih odkritij na tem področju, tako da ga  
imamo lahko upravičeno za očeta vede, ki se ji pravi toksikologija. Po njegovem prepričanju je:  

 eksperimentiranje bistveno pri raziskovanju kemikalij 
 potrebno je določiti razliko med terapevtskimi in toksičnimi lastnostmi kemikalij 
 te lastnosti so včasih, ampak to ne vedno, nerazločne med seboj, razen pri dozah 
 vsakdo lahko preveri stopnjo učinkovitosti kemikalij pri njihovih terapevtskih ali toksičnih učinkih 

 
Prvi, ki je kot toksikolog uporabil obdukcijo, človeška tkiva in organe ter sistematično kemično analizo kot 
dokaze za zastrupitve, je bil španski zdravnik na francoskem dvoru z imenom Orfila. 

Strupi danes 
 V današnji civilizaciji nas strupene snovi obdajajo praktično na vsakem koraku in so žal del našega 

vsakdana. Strupene snovi ločimo na različne skupine glede na to kaj je njihova glavna uporabnost: 
 strupene snovi, ki se uporabljajo v kmetijstvu in industriji (pesticidi in organska topila) 
 zdravila in druga sredstva v medicini 
 izotope 
 toksini naravnega izvora (živalski, rastlinski in mikrobni strupi ali biotoksini) 

 
Pesticidi 

 V skupino kmetijskih in industrijskih strupov spadajo številne snovi, ki se uporabljajo za zatiranje 
škodljivcev in različnih plevelov. Imenujemo jih pesticidi. Med pesticide prištevamo insekticide, 
rodenticide, fungicide, herbicide in fumigante ali nematocide. 

 Zdravila 
 Zdravila naj bi seveda zdravila ljudi in živali, čeprav se pogosto zgodi, da imajo prav nasprotne, 

škodljive učinke. Ti se pokažejo najpogosteje ob napačni uporabi zdravila. Toksičnost zdravil se 
odraža na raznih nivojih. Stranski učinki nekega zdravila se pojavljajo tudi ob pravilni uporabi 
zdravila, vendar je njihov vpliv na organizem normalno manj škodljiv kot so zdravilni učinki 
koristni. Pri pretirani uporabi (preseženi dozi) lahko pride do akutnih zastrupitev, pri normalnih 
dozah pa se včasih pojavijo kontraindikacije, ki so velikokrat povezane s sočasno uporabo drugega 
zdravila. Poznamo tudi tabletomanijo, ki vodi h kronični odvisnosti od določenega zdravila. 
Mehanizmi toksičnega delovanja zdravil so: 

 neposredna in predvidena toksičnost zaradi inhibicije določenih metabolnih poti, po navadi 
povezana s prekoračitvijo doze (tip 1). 

 toksičnost, ki je posledica dolgotrajnejše uporabe nekega zdravila in se odraža kot motnja v 
metabolizmu, bodisi kot posledica farmakološkega ali imunskega učinka (tip 2). 

 neposredni, toda nepredvideni učinek po eni sami terapevtski dozi, kar je navadno posledica 
posebnega individualnega metabolizma ali neznanega farmakološkega odziva (tip 3). 

 toksični učinek zaradi kombinacije uporabljenega zdravila (kontraindikacije) z neko drugo tujo 
snovjo v organizmu (tip 4). 

Sklepi 

 strupi se že od nekdaj pojavljajo v človeški zgodovini 
 razlikujejo se glede na kemično sestavo, izvor in način vnosa v telo 
 alkaloide najdemo najpogosteje v rastlinah, spadajo med sekundarne metabolite rastlin 
 v povezavi s Sokratovo smrtjo se v različnih virih pojavljata dva predstavnika kobulnic: trobelika 

in pikasti mišjak  
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 za Sokratovo smrt je bil kriv strup pikastega mišjaka 
 tudi danes je uporaba strupov še vedno zelo prisotna (kmetijstvo, medicina…) 

Viri 

http.//www.giftpflanzen.com/circuta virosa.html 
http// :www.giftpflanzen.com/conium maculatum.html 
http://www.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/studenti/Teze/biolteze.htm 
 
 
A.Martinčič,F.Sušnik: Poznate strupene rastline? Cankarjeva založba,1961 
D.Seidel,W.Eisenreich: Slikovni rastlinski ključ. Državna založba Slovenije,1992 
A.Martinčič,F.Sušnik: Mala flora Slovenije. Državna založba Slovenije,1984 
L.Grlić: Užitne divje rastline. Cankarjeva založba,1980 
T.Petauer: Leksikon rastlinskih bogastev. Tehniška založba Slovenije,1993 
M.Červenka,V.Ferakova,M.Haber,J.Kresanek,L.Paclova,V.Peciar;L.Somšak: Rastlinski svet Evrope. 

Mladinska knjiga Ljubljana,1988 
D.Aichele,M.Golte-Bechtle: Kaj neki tu cveti?. Založba Narava,1997 
Duden: Tematski leksikon-rastline. Založba Učila Internacional,2002 
 
 



 
 

70 

MANDRAGORA IN HARRY POTTER 
Leon TOMI, Manica MARKELJ, Alenka MATJAŠIČ, Teja MUHA, Matjaž NOVAK , Dajira OMERĆEHAJIĆ, 
Jernej PAVŠIČ, Mateja PERVANJE, Črt TRČEK 

UVOD 

Ljudje smo po naravi radovedni in skozi tisočletja so naši predniki živeli v stiku z naravo, odkrivali dele 
rastlin in nove rastline, ki so užitne. V tem obdobju so tudi spoznali rastline, ki so popolnoma drugačne, 
skoraj magične. 
 
Kaj sploh so halucinogene droge? So darilo bogov ali le igra narave in naključja? Naši predniki so jih 
uporabljali predvsem za religiozne, iniciacijske in zdravstvene namene. Znanje o rastlinah in njihovi 
uporabi je bilo v domeni peščice ljudi (šamani, vrači, starešine, zdravilci,…). V Evropi sta bila v 
neolitskem socialnem življenju kot omamni substanci pomembna kanabis in opij. Vendar sta svojo 
pomembnost izgubila z uporabo alkohola, kot glavne omamne snovi po skoraj celi obli. 
 
Ko smo videli naslov projekta: Harry Potter, smo bili zelo radovedni, kaj ima junak knjižne uspešnice 
pisateljice J. K. Rowling opraviti z botaniko. Po prebiranju treh odstavkov smo spoznali, da naša naloga ne 
bo tako enostavna kot smo sprva mislili. Vsi smo bili zelo presenečeni, ko smo ugotovili, da mandragora 
(Mandragora officinarum) zares obstaja. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Farmakologija skozi čas 

Človek je skozi čas instinktivno in izkustveno spoznaval zdravilne snovi. V klasični Dioskoridesovi 
farmakopeji De materia medica iz 1.stol.n.št. je zbran antični repertoar zdravil rastlinskega, živalskega in 
mineralnega izvora, ki so ga uporabljali vse do renesanse. V 13.stol. je cesar Friderik II. ločil farmacijo od 
medicine. Lekarne so dobile svoje mesto v srednjeveških samostanih. Prve javne lekarne na slovenskem 
ozemlju so nastale med 15. in 16.stoletjem v Kopru, Piranu, Ljubljani, Celju, Ptuju, Novem mestu,… 
Zdravniki – naravoslovci iz 16. in 17.stol. P. Mattioli, J.A. Scopoli, C. Clusius in drugi so temeljito 
proučili slovensko floro. V okolici Idrije je Scopoli spoznal kranjsko buniko, ki so jo po njem poimenovali 
Scopolio in iz nje so kasneje izolirali alkaloid skopolamin.  
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Serija belladonne 

V rastlinski družini razhudnikovk se redno pojavlja več tropanskih alakloidov, ki skupaj sestavljajo serijo 
belladonne. atropin, skopolamin in hiosciamin, po tipični rastlinski predstavnici s temi alkaloidi - volčji 
češnji (Atropa belladonna) . 

Fiziološki učinki alkaloidov iz serije belladonne 
Tropanski alkaloidi so močni osrednji in zunanji kompetitivni antagonisti acetilholina. Na vegetativni 
živčni sistem delujejo, tako da izpodrinejo nevrotransmiter acetilholin na živčnih receptorjih. So tipični 
parasimpatolitiki. Atropin, hiosciamin in skopolamin zdravniki anestezisti dodatno uporabljajo pri pripravi 
narkoze, ker preprečujejo nastajanje sluzi. Atropin in skopolamin se uporabljata za lajšanje neugodja pri 
težavah urinskega trakta, za spodbujanje srca pri bolnikih, ki imajo nenormalno nizek srčni utrip ter pri 
lajšanju predmenstrualnega sindroma. 
 
Halucinogeni delujejo na živčni sistem tako, da na specifičen način spremenijo percepcijo realnosti, 
ustvarjajo iluzije, bleščeče in sijajne vizije, slušne, taktilne in druge halucinacije, spremenijo našo 
dojemanje prostora in časa, doživljaje podobne sanjem; v bistvu neke vrste predhodno in zavestno 
doživljanje duševne motenosti (neke vrste shizofrenija). Ali drugače povedano, doživljamo stanja 
spremenjene zavesti. Poleg halucinacij lahko doživljamo strah, tesnobo in zastrašujoče misli. Spremenjeno 
stanje zavesti, ki inducira entopični fenomen in vizualne halucinacije, je sestavljeno iz treh nivojev. V 
prvem nivoju se pojavijo samo entopične oblike in jih ni mogoče kontrolirati. Drugi nivo je bolj dovršen, 
saj oseba entopične forme obogati z ikonskim pomenom (cik-cak črte predstavljajo kačo ali strelo). Na 
tretjem nivoju se pojavi odklon od entopičnih form k bolj halucinogenim ikonskim predstavam. 
 
Že dolgo so znane naključne zastrupitve s halucigenimi rastlinami pri otrocih. V zadnjih letih pa jih mladi 
tudi namerno uživajo, pri čemer se nevarnosti svojega početja ne zavedajo.  

Atropin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ime atropin izhaja iz grške besede atropos, ki je bila grška boginja usode. Je strupen rastlinski alkaloid, ki 
ga pridobivajo tudi sintetično. Atropin je racemat R- in S-hiosciamina v razmerju 1:1 in v rastlini nastaja iz 
S-hiosciamina. R-hiosciamin tako po svoje predstavlja svojevrsten artefakt. Sintetizirajo ga rastlinah iz 
družine razhudnikovk, kot so volčja češnja (Atropa belladonna), navadni kristavec (Datura stramonium), 
alrauna (Mandragora) in angleška trobenta (Brugmansia).  
 
Znaki zastrupitve 
Zunanji znaki zastrupitve se kažejo kot: suha usta, huda žeja, oteženo požiranje, močno razširjene zenice, 
mišice prebavil, maternice in izvodil so ohlapne.   
Osrednji znaki zastrupitve so: nemir, razburjenost, halucinacije, depresija dihalnega centra, ki lahko vodi v 
smrt. 
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Uporaba v medicini 
Uporablja se v kardiologiji, okulistiki, anesteziologiji in kot protistrup pri zastrupitvah z organofosfornimi 
snovmi (nekateri bojni strupi in pesticidi). Atropin se uporablja tudi kot rekreativna droga, saj poleg 
razširjenih zenic, motenj vida, pordele kože, zastoja urina in pospešenega bitja srca povzroča tudi barvite 
vidne halucinacije, motnje telesne sheme, motnje koordinacije in govora. 

Skopolamin 
Njegova formula: C17H21NO4. V naravni obliki ga veliko sintetizirata Datura stramonium in Hyosciamus 
niger. Skopolamina je zelo malo v korenu mandragore, vendar je prav ta spojina glavna komponenta 
droge. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Delovanje in uporaba 
Skopolamin učinkuje enako kot atropin, po učinkovanju je skoraj petkrat močnejši od atropina, le da je 
njegovo učinkovanje na periferno živčevje šibkejše, na centralno pa močnejše. Uporabljamo ga za 
pomirjanje pri močnem razburjenju.  
 

Hiosciamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najdemo ga v rastlinah, kot so črni zobnik (Hyoscyamus niger), volčja češnja (Atropa belladonna) in tudi 
v vrtni solati (Lactuca sativa L – compositae). 
 
Delovanje in uporaba 
Posebno vpliva na delovanje žlez in gladkega mišičja, Zavira izločanje žlez slinavk, znojnic in želodčnih 
žlez. Zmanjša napetost in krčenje prebavnega trakta, žolčnih in sečnih poti ter bronhialne muskulature. 
Deluje spazmolitično. Najpogosteje se ga uporablja pri bradikardnih motnjah srčnega utripa, pri gastritisu 
in pri želodčnem čiru.  
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Tropanski alkaloidi in čarovništvo 
Čarovnice naj bi si vtirale maže iz volčje češnje v kožo dlani in podplatov, nad jetri ter po senceh. Preden 
so si premazale ude, so jih trle, da se je koža segrela – verjetno zato, da so se odprle znojnice. Vendar pa je 
prodiranje alkaloidov skozi kožo mogoče le pod določenimi pogoji. Precej verjetno je, da so se mazale tudi 
po danki in spolovilih. 
 
Zanimivo je, da gre pri vseh zgodbah o čarovnicah za letenje in erotične sanje. Privid letenja je posledica 
olajšanega dihanja, ki ga s širjenjem sapnic povzroča atropin. Vzrok erotičnih sanj pa je enak kot pri 
srednjeveških ljubezenskih napitkih: alkaloidi razhudnikovk (atropin, hiosciamin in skopolamin) 
vznemirjajo erotično domišljijo, značilno pa je tudi to, da omamljeni smatrajo sanjske privide za 
resničnost. 
 
Volčjo češnjo naj bi dajali čarovnicam, da so jih preizkusili ali so prave čarovnice. Če niso umrle zaradi 
zastrupitve so jih zažgali na grmadi. 
 
Dame so si kapljale pripravke iz volčje češnje v oči, da so se jim razširile zenice, saj naj bi tako bile lepše – 
od tod latinsko ime Bella donna: lepa gospa. 
 

Podliš ček (Mandragora officinarum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rastlina ima nenavaden videz, značilni so rumenkasti mesnati bobki na dolgih pecljih, ki izhajajo iz 
prizemne rozete listov. Zelo je razvit mesnat in debel koren, ki je podoben človeškemu telesu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kraljestvo: rastline 
Plantae 

Deblo: kritosemenke 
Magnoliophyta 

Razred: dvokaličnice 
Magnoliopsida 

Red: Solanales 

Družina: razhudnikovke 
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Alkaloidi v mandragori 
V posušenem korenu je okrog 0.4 % tropanskih alkaloidov, od tega je največ hiosciamina, nato 
skopolamina in atropina. Čeprav ga ni veliko, je skopolamin glavni nosilec delovanja te droge. Skopolamin 
je drugače spojina, ki jo vohunske službe uporabljaj za pranje možganov, saj osebo privede v omamljeno 
stanje, v katerem je zelo podvržena sugestijam. 
 
V srednjem veku so rastlino uporabljali za zastrupljanje, umore, samomore, tudi kot mamilo. Znana je bila 
uporaba v zdravilstvu; kot zdravilo proti astmi, oslovskemu kašlju, migreni, božjastnim napadom, 
zmedenosti. 

Mitologija 
»KO MANDRAGORA SKUŠA ZLESTI V LONČEK DRUGE, TO POMENI, DA JE SKORAJ 
ODRASLA IN TAKRAT JO MORAMO PRESADITI. PRI TEM MORAMO BITI ZELO PREVIDNI. 
KO JO POTEGNEMO IZ ZEMLJE, SE NJEN DOJENČEK DERE NA VES GLAS IN NJEGOV KRIK 
LAHKO UBIJE VSAKEGA, KI GA SLIŠI. ZATO MORAMO PRI PRESAJANJU NOSITI GLUŠNIKE 
IN TO TOLIKO ČASA, DOKLER MANDRAGORI IZ ZEMLJE NE GLEDA SAMO LISTJE. 
 
NEKOLIKO MANJ MOČNA JE MANDRAGORA, KO JE ŠE SADIKA. TAKRAT NAS NJEN KRIK 
NE MORE UBITI, LAHKO PA SMO NEKAJ UR V NEZAVESTI. 
J.K.Rowling, Harry Potter, Dvorana skrivnosti 
 
Tako nekako si predstavljajo mandragoro v Harryju Potterju, kar pa ni popolnoma iz trte izvito, saj ima 
mandragora bujno mistično preteklost. O nenavadnih značilnostih, ki jih pripisujejo mandragori, govori 
njeno nemško ime Hexenkraut (čarovniško zelje), njeno angleško ime mandrake uporablja znani čarovnik 
iz stripov ameriškega novinarja Leeja Falka. 
 
Od vseh rastlin iz družine razhudnikovk je največ vraževerja povezanega z mandragoro, katere 
pradomovina je današnji Izrael. Od tam se je rastlina razširila po Egiptu, Grčiji in naprej po mediteranskih 
deželah, na vzhodu pa vse do Himalaje. Skozi stoletja so ji mnogi narodi pripisovali in magične lastnosti, z  
njo pa so povezane tudi številne legende. Mistična moč mandragore je vzburjala človeštvo morda v enaki 
meri kot skrivnost Atlantide, vesoljnega potopa, El Dorada ali prerokb Nostradamusa. K temu pripomore 
njen izgled, saj spominja na obliko človeškega telesa oziroma telesa ženske. Ljudske vraže postopoma 
izginjajo, vendar pa večina ljudi vsaj delno verjame v praznoverja, povezana z duhovi, magijo in 
napovedovanjem prihodnosti. Niso povsem prepričani, da so to samo izmišljotine in neumnosti. Kljub 
trditvam, da ne verjamejo vanje, imajo praznoverja srednje močan vpliv na vedenje ljudi. Ljudje na tihem 
precej bolj verjamejo vanje, kot so pripravljeni javno priznati. 
 
Po stoletnem verovanju je bilo izkopavanje korena mandragore nevarno. Če ob izkopavanju nisi zelo 
previden, lahko povzroči smrt. Po besedah starogrškega filozofa in naravoslovca Teofrasta rastlina ni 
nevarna, če se okoli nje trikrat sprehodiš z mečem v roki in obrazom obrnjenim proti zahajajočemu soncu, 
istočasno pa mora pomočnik v tem procesu plesati naokrog in peti ljubezenske pesmi. 
 
»Ta čudežni koren ognjeno rdeče barve zvečer izžareva rdeče žarke. Izkopati ga je zelo težko, ker se upira 
vsakemu, ki se mu približa. Po vsakem dotiku grozi smrt. Edini način, da se brez nevarnosti pride do 
korena je ta, da se ga obkoplje naokrog, tako da samo majhen ostanek korena ostane neviden pod zemljo. 
Potem je za koren potrebno zavezati psa in če pes v to poslušno privoli, izruva koren in pogine na mestu, 
ne bo nikakršne nevarnosti. Pravzaprav, v trenutku ko nam koren prispe v roke, ne preti od njega nikakršno 
zlo in lahko ga takoj uporabimo za pripravljanje ekstrakta,« je dejal o tej ceremoniji židovski kronist 
Flavius Josephus iz 1.stoletja. 
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Osušeni koren mandragore so uporabljali kot amulet ne samo zaradi magičnega delovanja in velike 
strupenosti, ampak tudi zaradi svoje oblike, podobne človeškemu telesu. Pogosto so ljudje to obliko še 
izpopolnili z obrezovanjem. Da bi lastnikom amuleti prinesli srečo, so morali za njih skrbeti kot za kralje. 
Oblačili so jih v žamet in svilo, shranjevali so jih v majhnih kovčkih in redno vsak petek okopali v rdečem 
vinu. Če tega niso delali redno, jim je mandragora začela povzročati nevšečnosti. Eden od privržencev 
amuletov je bil tudi rimsko-nemški car Rudolf II.. Razkošno jih je oblačil in kopal vsak teden. 
 
V srednjem veku so mandragore nosili bojevniki, da bi postali neranljivi in vedno zadeli z orožjem. 
 
Mandragora, ki raste pod vislicami, naj bi imela čarobno moč, ker vzklije iz semenske tekočine obešenih 
zločincev. 
 
V dobi čarovništva je bilo mnogo žensk obtoženih čarovništva, ker so imele doma mandragoro (amulet). 
Tudi francosko nacionalno junakinjo Jeanne d'Arc je, preden so jo zažgali kot čarovnico, obsodilo 
cerkveno sodišče, da je v nedrjih hranila mandragoro, da bi ostala nepremagljiva. Kot je poznano, jo je ista 
cerkev po petih stoletjih proglasila za svetnico. Čeprav rastlina ni pogosta so jo uporabljali za pripravo 
čarovniških masti. 
 
V domači medicini je koren mandragore, kljub veliki strupenosti, služil kot splošno zdravilo za vse vrste 
bolezni. Pripisovali so mu čudodelne lastnosti. Starogrški zdravniki so menili, da se s pomočjo ekstrakta 
mandargore pozabljajo vse skrbi. Verjetno je šlo za delovanje sestavin te rastline na začasno izgubo 
spomina, kar je karakterističen simptom učinka alkaloidov. Tudi uporaba rumenih bobov mandragore je 
znana od starega veka. Bobe so polagali v grobnico faraona, ko simbol večne ljubezni in plodnosti. V 
Bibliji so bobi omenjeni kot uspavalno sredstvo. Obstajajo predpostavke,da se je v nekaterih vojnah in 
spopadih v starem veku vino z ekstraktom mandragore uporabljalo za omamljanje sovražnikov. 
Srednjeveški kirurgi so jo uporabljali za lajšanje bolečin pri operacijah. V mnogih deželah je mandragora 
znana kot zelo učinkovit afrodizijak.  

Rastline v Sloveniji, ki vsebujejo alkaloide serije  beladonne 

Volčja češnja (Atropa belladonna L.)Opis 
Volčja češnja naravno raste po gozdovih in prostranstvih v Evropi, Aziji in Severni Ameriki, gojijo pa jo v 
Evropi, ZDA in severni Indiji. Je grmičasta gozdna zel, ki zraste do 1m v višino. Volčja češnja cveti od 
junija do avgusta. V zvončastih cvetovih značilne oblike in barve dozorijo zelo strupene, sijoče in sočne 
jagode črne barve, ki jih obdaja zelena razprostrta čaša. Volčja češnja ima velike jajčaste liste, dolge okoli 
15cm, ki tako kot jagode in korenine vsebujejo alkaloide atropin, skopolamin ter hiosciamin. Simptomi 
zastrupitve z volčjo češnjo so isti kot pri zastrupitvi z atropinom (ki je eden od alkaloidov prisotnih v 
rastlini): razširjene zenice, pospešeno bitje srca, halucinacije, zamegljen vid, izguba ravnotežja in občutek 
letenja, ki je vzrok da je volčja češnja ena izmed glavnih sestavin čarovniških zvarkov, ki naj bi omogočali 
letenje.  
 
Zastrupitev 
Volčja češnja ima, primerjavi z ostalimi rastlinami pri nas, največ atropina tudi v. Prvi znaki zastrupitve se 
lahko pojavijo že po zaužitju samo ene jagode ali lista te rastline. Pet do sedem suhih plodov tehta 1 g in 
lahko vsebuje že 4 mg atropina. Ta količina povzroči že izrazite znake zastrupitve. Zlasti nevarne so za 
otroke. Že nekaj teh jagod, ki so sladkobnega okusa lahko povzroči otrokovo smrt. Otroke je treba naučiti 
razlikovati te plodove od češenj 
 
Volčja češnja je izjemno strupena. Znani so primeri, ko so se ljudje zastrupili, ko so jedli zajce, ki so jedli 
volčjo češnjo.V medicini se atropin uporablja v oftalmologiji za širjenje zenic, proti krčem gladkih mišic v 
črevesju. Druga dva alkaloida serije se v medicini redkeje uporabljata. Na začetku atropin vzbuja strah, 
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nemir in zmedenost. Kasnejši simptomi uživanja vključujejo razširjene zenice, meglen vid, suha usta in 
grlo, vrtoglavico, bruhanje, slabost, delirij, povečan srčni utrip ter včasih paralizo in komo, pa tudi smrt 
zaradi poškodovanja srca.  
 

 
Atropin izrabljajo tudi kot omamno drogo. Pri volčji češnji so najbolj toksične in zato najbolj uporabne 
njene jagode, ki jih uživajo oralno. Uporabljajo pa tudi liste (30-200 mg) in korenino (30-120 mg), oralno 
ali pa jih kadijo. Atropin vzbuja občutke letenja, časovno-prostorske dezorientacije, v redkih primerih tudi 
prijetne halucinacije. Nadzorovano, da ne prihaja do težkih zastrupitev ali smrti,.jo uporabljajo tudi šamani 
za doseganja ekstatičnih izkušenj. 
 
Črni zobnik  (Hyoscyamus niger L.) 
Je sivozelena lepljiva dvokaličnica, ki ima precej neprijeten vonj po mrtvih ribah. V višino zraste do 80 
cm. Cvet je kremno zelene barve z rožnatimi žilami. Ena rastlina naredi lahko tudi do pol milijona semen, 
v enemu gramu jih ima približno 1500 semen. Rastlina je dokaj odporna na mraz, saj zdrži temperature pod 
-25° C. Cveti od junija do avgusta, semena pa odvrže nekje od konca avgusta pa do konca septembra. Je 
eno ali dvoletna rastlina. Oprašujejo jo žuželke.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raste ob zidovih ob 
poljih, na zapuščenih 
tleh in v bližini hiš. 
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Raste tako v nizkoležečih kot tudi v visokoležečih območjih. Prav tako ni izbirčna glede pH tal, saj raste na 
kislih, nevtralnih in bazičnih podlagah. Uspeva na peščenih in na glinenih tleh, za rast pa potrebuje 
izsušeno prst in sončno svetlobo(ne uspeva v senci). Najdemo jo v Evropi, Aziji, Afriki in S Ameriki. 
 
Zastrupitev 
Rastlina je strupena, saj vsebuje enake alkaloide kot Belladona, le da je koncentracija le teh desetkrat 
manjša, zato je z njo tudi manj smrtnih primerov pri zastrupitvah. Strupeni so vsi deli rastline, še posebej 
pa listi in semena, že 20 jih lahko povzroči smrt dojenčka.  
Rastlino so že v srednjem veku uporabljali v Nemčiji za izdelovanje piva, in veliko časa je preteklo dokler 
je niso prepovedali zaradi mnogih smrtnih primerov. 
Znaki zastrupitve s to rastlino so –norost, nasilno vedenje, prividi, halucinacije, nespečnost, rdeča koža. 
 
Navadni kristavec  (Datura stromonium L.) 
 

 

 
Opis 
Velika je tudi do enega metra in je močno razvejana. Ima velike nazobčane liste, ki rastejo posamezno. Bel 
cvet je v obliki čaše in iz cveta se nato razvijejo precej veliki zeleni jajčasti plodovi z mehkimi bodicami. V 
plodovih je veliko črnih semen, ki so zelo strupena. Cveteti začne junija in cveti do prvih slan. Je enoletno 
zelišče. Celotna rastlina ima neprijeten vonj. Oprašujejo jo vešče. Izvira iz tropske Amerike, v Evropi in 
Indiji pa so jo udomačili zaradi alkaloidov, ki jih vsebuje. 
 
Najraje raste po smetiščih, zapuščenih pašnikih, po grobljah in ob poteh, tudi blizu človeških bivališč, na 
polju. Raste kot plevel, semena najdemo tudi v hrani za ptiče.  
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Alkaloidi in znaki zastrupitve 
Glavni alkaloidi v tej rastlini so hiosciamin, skopolamin in atropin. Zeleni del rastline je zelo strupen za 
konje, semena pa za perutnino. Znaki zastrupitve pri ljudeh so suha usta in žrelo, težko požiranje hrane, 
žeja, omotica in slabost, hitrejše bitje srca, razširitev zenic in slabši vid, prividi, koma. Če zastrupljeni 
pravočasno ne dobi zdravniške pomoči, lahko umre.  
 
V Sloveniji je pri dveh eksperimentiranja željnih mladostnikih prišlo do zastrupitve s semeni navadnega 
kristavca, rastlino, ki lahko povzroči halucinacije. Rastlina raste kjerkoli (blizu človeških bivališč, ob 
poljih,…). Raste kot plevel. V zadnjih letih je, po preverjenih podatkih, možno dobiti semena v 
semenarnah, kje jih prodajajo kot okrasne rastline. Podatke o halucinogenem delovanju semen dobijo 
mladi na internetu. Žal pa ne dobijo podatkov o škodljivih učinkih, zaradi katerih je pogosto potreben 
sprejem na intenzivni oddelek bolnišnice. V literaturi je opisana porast števila zastrupitev s semeni 
kristavca zaradi zlorabe. Pri nas so v letu 1997/98 mariborski pediatri opisali tri primere nenaključne 
zastrupitve pri mladostnikih. Doslej le še štirje otroški oddelki od dvanajstih niso obravnavali nobenega 
primera zastrupitve. 
 

Sklepi 

Sistematika, fiziologija Mandragore officinarum 
Izvor, nahajališča 
Zgodovina in vraževerje povezano z mandragoro 
Nekoč: verovali v njeno dobro in njeno slabo 
Danes: Toksične, halucinogene, strupene snovi v mandragori ter njihov učinek 
Uporaba nekoč (zdravila, amuleti) in danes (droge,opojna sredstva) 

Viri 

Opojne droge, Mr Marko Nicović, Jugoart, Zagreb 1989 
Svijet halucinogenih droga, Ljubiša Grlič, Globus, Zagreb 1989 
http://botanika.biologija.org 
www.konoplja.org/klasifikacija_drog/ Halucinogeni/Naravni+Mandragora+Alrauna.htm  
http://fkkt.org/images/aktualno/carov_hyoscyamus.jpg 
http://www.pomurske-lekarne.si/index.cfm?id=1624 
http://www.tosca.si/zvone/cactusbase/g/Kartica_Gymnocactus_mandragora_.html 
http://users.volja.net/carobna/lekcije_iz rastlinoslovja.htm 
http://www,mladina.si/tednik/200105/clanek/knjige-04/ 
http://www.konoplja.org/klasifikacija _drog/Mandragora.htm 
http://www.obcina.com/dokument2.asp?id=1227&tip=word 
http://www.konoplja.org/files/Ljudje_in_droge.doc 
http://www.konoplja.org/klasifikacija_drog/Halucinogeni/Naravni+Mandragora+Alra 
una.htm 
http://www.pomurske-lekarne.si/si/index.cfm?id=1624 
http://www.bf.uni-lj.si/ag/botanika/gradiva/Veterina%20Vakuola%20in%20vodni%20rezim.pdf 
http://www.konoplja.org/klasifikacija_drog/Halucinogeni/Naravni+Datura.htm 
http://www.ng-junior.net/index.php?t=kazalo_arhiv&karh=45&tid=2 
http://www.farma-drustvo.si/gradivo_p/Farmakognozija/predavanja2004-
2005/farmakognozija%20zapiski1.doc 
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ALKALOID KOKAIN  
Katja JONTES, Barbara ŠKRJANEC, Ines ŠTARUS, Nina ŠTARKEL, Vesna ŠLAMBERGEr, Matej TONEJEC, 
Aleš TOMAŽIČ, Tanja SUNČIČ 

Uvod 

V seminarskem delu smo se ukvarjali s kokainom na nekoliko drugačen način. Raziskave te vsem poznane 
droge se nismo lotili iz sociološkega vidika, tako kot že mnogi pred nami, temveč smo na to problematiko 
pogledali z botaničnega vidika. Kokain je alkaloid, eden od produktov sekundarnega metabolizma. 
 
Predvsem je bil naš namen spoznati tem več zanimivosti s področja sekundarnih produktov rastlin saj je to, 
velikokrat spregledano področje izredno zanimivo. Vsekakor smo se ob pisanju naloge še enkrat spomnili 
kakšno vlogo so in seveda še vedno igrajo v naših življenjih rastline. Kokain in s tem koka Erythroxylon 
coca pa sta opomin naši odvisnosti od rastlin. 

Koka ( Erythroxylon coca) 

Deblo: SPERMATOPHYTA (Anthophyta)-semenke 
Poddeblo: MAGNOLIOPHYTINA (Angiospermae)-kritosemenke 
Razred: MAGNOLIOPSIDA (Dicotyledonaea)-dvokaličnice 
Podrazred: ROSIDAE 
Nadred: RUTANAE 
Red: GERANIALES-krvomočnikovci 
Družina: ERYTHROXYLACEAE-kokovke 
Rod: ERYTHTOXYLON 
Vrsta: ERYTHROXYLON COCA 
 
Rastline iz družine Erythroxylaceae imajo enostavne, premenjalne (redko nasprotne), jajčaste liste s prilisti 
na listnih pecljih. Cvetovi poganjajo v zalistju ali ovršno in so zelo majhni, združeni v šope. Običajno so 
zvezdasti in dvospolni, redko so enospolni-v tem primeru sta spola na ločenih rastlinah. Čaša je zvonasta iz 
petih prekrivajočih se krp, venec pa sestavlja pet ločenih, prekrivajočih se, kratkotrajnih venčnih listov. 
Prašnikov je deset in so razmeščeni v 2 kroga, ki sta na dnu zrasla. Plodnica je nadrasla, sestavljena iz treh 
ali štirih zraslih plodih listov in je tri ali štiri predalasta. Od tega sta le en ali dva predala plodna, v vsakem 
od njih pa sta ena ali dve anatropni, viseči semenski zasnovi. Vratovi pestiča so trije-le-ti so lahko prosti ali 
zrasli. Plod je jajčast koščičast plod, ki je obdan s trajno čašo. V semenih je endosperm in raven kalček.  
V rodu Erythroxylon je okoli 250 vrst. 
 
Koka je majhno, grmičasto drevo, visoko 2 do 4,00 m in doseže starost štirideset let in več. Veje so ravne, 
živozeleni listi so tanki in ovalni. Koka je bistven del Andskega ekosistema: ima le malo škodljivcev, raste 
raste navadno v toplih, vlažnih dolinah, kjer temperature ne padejo pod 0˚C in ležijo na nadmorski višini 
med 1500 in 6000 metrov. Raste tudi na strmih pobočjih z nerodovitno zemljo, ki so  zaščitena pred  
erozijo. Uspeva tudi v Afriki, jugovzhodni Aziji in na Tajvanu. 

Naravni škodljivci koke  
Brez škode grizejo kokino listje kot edini vir hrane gosenice molja Eloria noyesi. Večinoma nespremenjeni 
alkaloid je mogoče najti v njihovih sokovih in izločkih. Gosenica se razvije v približno mesecu dni in v 
svojem življenju lahko poje do petdeset listov. Gosenica poje tudi poganjke, ki poženejo po žetvi, hrani pa 
se ponavadi od decembra do aprila. Pridelovalci koke z insekticidi zatirajo Elorio. 
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Pršenje insekticida na plantaže koke. 
 
Zelo malo je znanega o vplivu mravlje Acromyrmex na koko. Nekateri pridelovalci koke so v preteklosti 
poročali o veliki škodi, ki naj bi jo te mravlje povzročile. Škodo se velikokrat nadzoruje z insekticidi in 
poplavljanjem. 
 
Večina drugih insektov napada koko, ko pride do pomanjkanja njihove običajne hrane.  
Opice, lenivci in lame imajo tudi včasih navado žvečiti liste koke. Učinki na njih so blagi. 
Koka pa je občutljiva tudi na številne vrste patogenih plesni. Te predstavljajo največjo nevarnost za koko v 
času deževne sezone. Najresnejšo grožnjo ji predstavlja plesen z imenom »čarovniška metla« iz rodu 
Fusarium. Zelo malo raziskav je bilo narejenih o natančnem vplivu te plesni na koko. 

Kokain 

Vsaj dvajset vrst v rodu Erythroxylon sintetizira alkaloid kokain, dve od teh (E. coca in  
E. novogranatense) dovolj tudi za vzgojo v komercialne namene. Evolucijska selekcija je favorizirala 
naravno sintezo kokaina v listih in plodovih, saj ta varuje grm pred naravnimi predatorji v andskih 
habitatih. Kokain rastlini služi kot pesticid proti žuželkam, ki se hranijo z njenimi listi oziroma plodovi. 
Kokain zavira delovanje nevrotransmiterja oktopamina, ki je specifičen za žuželke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koko v tržne namene za pridobivanje kokaina gojijo na manj vlažnih pobočjih hribov. Na moč samega 
alkaloida kokaina v rastlini vplivata sestava prsti, vremenske razmere in straost rastline. Vsebnost kokaina 
v listih se s starostjo manjša. Listi so zreli za obiranje, ko se zlomijo ob upogibu. Zelene liste razprostrejo, 
posušijo na soncu in stlačijo v vreče. Listi so bogati z vitamini, proteini, kalcijem, železom in vlakninami. 
Vsebnost kokaina v listih, ki niha med 0,1% in 0,9%, se zvišuje z nadmorsko višino. Rastlina je sama po 
sebi zelo malo toksična, saj je vsebnost kokaina v listih zelo nizka. Žvečenje listov torej ne predstavlja 
večje nevarnosti.  
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Največ koke gojijo v Peruju, Boliviji, Ekvadorju in Kolumbiji, ki je tudi vodilna proizvajalka kokaina. 
Kokain je najmočnejši stimulans naravnega izvora na svetu.  

Kratka zgodovina kokaina 
Grme koke so gojili že pred približno 3000 leti, znano pa je, da so jih pred okoli 2000 leti uporabljali že 
Stari Inki. Zanimivo je tudi odkritje arheologov, ki so kokainov metabolit našli v laseh čilskih mumij, ki 
naj bi bile stare od 3500 do 4000 let.  
 
Stari Inki so dobro poznali učinke koke, saj so njene liste dnevno žvečili, uporabljali pa so jih tudi v 
religiozne namene in pri pomembnih praznovanji, saj so jim pripisovali božje lastnosti. Izmislili so si celo 
božanstvo, imenovano Mama Koka. Ped žetvijo koka grmov je kmet občeval z žensko tako, da si je v penis 
predhodno natrl mešanico koke in sline, kar naj bi razveselilo Mamo Koko in žetev bi zato bila bogata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domačin obira liste koke. 
 
V času španskega osvajanja Severne in Južne Amerike je koka našla pot tudi v Evropo, kjer so se razširile 
govorice afrodizičnih lastnostih uživanja kokaina. Kmalu so začeli kokain uporabljati tudi v medicini, 
zanimiv pa je bil tudi za kemike in farmacevte. Leta 1855 je nemški kemik Friedrich Geadcke iz listov 
koke prvi izoliral alkaloid kokain, ki ga je poimenoval eritroksilen. Štiri leta kasneje se je kokain uveljavil 
celo v vojski, kjer so ga vojakom predpisovali za učinkovitejše premagovanje napora, v kasnejših 
desetletjih pa je višek uporabe dosegel v medicini. Leta 1884 je bila koka prvič uporabljena kot lokalni 
anestetik pri operaciji očesa, poleg uspešnosti pri lajšanju bolečin pa so kokain predpisovali tudi kot 
zdravilo proti astmi, morski bolezni, bruhanju med nosečnostjo, zobobolu in proti vsem vrstam krčev. 
Čeprav so zdravniki proti koncu 19. stoletja že opozarjali na nevarne stranske učinke uživanja kokaina 
oziroma zdravljenja z njim, pa so še nekaj let po 1. svetovni vojni uspešno prodajali raznorazne tablete s 
kokainom. Celo Sigmund Freud je pri svojem terapevtskem delu bolnikom predpisoval kokain, saj je 
menil, da pomaga pri melanholiji, depresiji, pri duševni in telesni izčrpanosti, uspešno pa naj bi zdravil tudi 
zasvojence z morfijem. Freud je celo na sebi preizkušal delovanje kokaina kar 2 leti.  
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V Ameriki se je prva epidemija uživanja kokaina pojavila šele proti koncu 19. stoletja, pa čeprav so bili 
evforični učinki ljudem poznani že stoletja, oziroma kar tisočletja. Okoli leta 1890 v Ameriki ni bilo 
zakona, ki bi prepovedoval kupovanje oziroma prodajo kokaina, tako da so ljudje lahko mamilo dobili 
praktično povsod-v lekarnah, salonih, celo v trgovinah z živili. A prav kmalu so se pokazali nevarni učinki 
kokaina, tako da je kokain do leta 1920 postal, droga, ki so se je ljudje najbolj bali. Takratni predsednik 
William Taft je mamilo razglasil za ljudskega sovražnika številka 1 in leta 1914 je Kongres sprejel zakon o 
strogem nadzoru kupovanja in prodaje kokaina. Leta 1960 pa se epidemija zopet ponovi in danes, 
ocenjujejo znanstveniki, naj bi že vsak četrti Američan užival kokain. 
  
Liste koke so v preteklosti predelali v mnoge produkte. Tako je od leta 1850 do 1900 Angelo Mariani na 
Korziko uvozil več ton koke, iz katere je nato delal ekstrakt, ki ga je mešal z vinom. Nastalo je vino s 
kokainom, imenovano Vin Mariani, ki je postalo priljubljena pijača tako v Ameriki kot tudi v Evropi. 
Izumitelja je celo takratni papež Leon 13. odlikoval za njegove dosežke. Kmalu zatem je John Pemberton 
na trg poslal svoje vino, a vendar brez alkohola, nato pa je leta 1886 izumil še znamenito pijačo Coca Cola, 
ki je prav tako vsebovala kokain.  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coca-Cola, ki je vse do leta 1904 vsebovala delčke kokaina. 
 
Danes predstavlja kokain pomemben vir zaslužka oziroma edini vir preživetja za mnoge revne prebivalce 
Kolumbije, Peruja in Bolivije. Že leta 1938 je bila v Peruju ustanovljena organizacija CORAH, ki je do 
leta 1984 zmanjšala površino, posejano z grmi koke, iz 2575 hektarjev na samo 355 hektarjev. Tudi v 21. 
stoletju predstavlja uživanje kokaina resen problem, saj se droge poslužujejo predvsem mladostniki, na 
resnost situacije pa opozarja tudi podatek, da Severna Amerika trenutno izvozi okoli 1000 ton predelanega 
kokaina na leto. Tudi v Sloveniji je tihotapstvo kokaina precej razširjen in dobro plačan posel, vendar pa 
tudi uživanje mamila ne zaostaja dosti za Ameriškimi standardi, če se lahko tako izrazimo.  
 

Narvani škodljivci koke in boj s kokainskim karteli 
V boju proti pridelovalcem kokaina je prišla v ospredje ideja o biološki kontroli rastišč koke. Biološka 
kontrola pomeni, da se v naravo izpusti t.i. »zelene agente«, ti pa naj bi uničili nasade koke. 
Najprimernejša kandidata sta plesen iz rodu Fusarium in gosenice Eloria noyesi. Nekateri znanstveniki pa 
opozarjajo, da je uporaba »zelenih agentov« recept za ekološko katastrofo. Najmočnejši so argumenti, da je 
biokontrola praktično nepovratna in brez garancije, da bodo napadene prave tarče. Raziskave so pokazale, 
da plesen napada tudi druge rastline in je celo nevarna za človeka. Tudi uporaba gosenic Eloria noyesi kot 
»zelenega agenta« je rizična saj so znani primeri iz preteklosti, ko so insekti uporabljeni v iste namene 
napadali tudi druge rastline, ne le tarčnih. Seveda pa ne smemo zanemariti tudi vloge koke v ekosistemu in 
pozabiti negativih učinkov, ki bi jih prineslo uničevanje le-te na celoten ekosistem. 
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Pridobivanje kokaina 
Ko liste koke poberejo, jih posušijo in nato z mečkanjem ali uporabo obdelovalnega stroja zmečkajo 
oz.zdrobijo v pasto. Tej dodajo natrijev karbonat, vodo in kalcijev oksid, kar povzroči, da se izloči 
kokainski alkaloid, ki ga od preostanka odcedijo. Mešanici običajno dodajo še kalijev permanganat in nato 
pustijo mirovati 4-6 ur. Pasto nato spet odcedijo in ji dodajo amoniak. Motna oborina, ki nastane, je znana 
kot kokainska baza. Z dodajanje razredčene solne kisline se osušena kokainska baza spremeni v 
koncentriran kokainski hidroklorid. Čistost kokaina niha med 10 do 90 procentov, pri čemer so večje 
količine čistejše od manjših. 

Uporaba kokaina 
Obstajajo štirje osnovni načini za omamljanje s kokainom: 
Žvečenje listov 
Samo žvečenje je bilo nekoč privilegij Inkovske elite. Pravzaprav listi niso žvečeni v pravem pomenu 
besede. Posušene liste navlažijo s slino. Kupček potem potisnejo med dlesen in lica in ga nežno sesajo. 
Poživitvene sokove so potem pogoltnejo. Samo žvečenje uživalcu praviloma ne povzroča socialnih in 
zdravstvenih težav in je lahko še celo terapevtsko. 
Kokainska baza – pasta 
Uporabljajo jo predvsem v revnih predmestjih Južne Amerike, kjer se pasta pogosto zmeša z tobakom in 
kadi.  
Kokain hidroklorid 
To je kokain, ki se ga potem uživa z absorpcijo skozi nosno sluznico. 
Freebase / »Crack cocaine«/ Krek 
Kokain hidroklorid se še dodatno obdela. Uživalci krek kadijo. 
 
Obstaja pa tudi kokinski čaj – maté de coca. Čaj je dober za prebavo in tudi hitro dvigne razpoloženje. 
 
Uporaba v medicinske namene 
S pomočjo kokinih listov se lajšajo simptomi višinske bolezni-kokain pomaga telesu, da čimbolj izkoristi 
reduciran kisik, ki je na visokih nadmorskih višinah zelo redek 
Za prehlade, obolelo grlo 
Za zobobole in glavobole-v tem primeru se listi najprej poližejo, nato pa namestijo na čelo  
Kokini listi se uporabljajo tudi za odpravljanje modric 
Za otekle noge in stopala 
Kokain učinkuje tudi pri bolečinah v mišicah 
Za odpravljanje ekcemov in herpesov 
Kokain naj bi bil učinkovit tudi kot antibiotik, saj naj bi preprečeval rast gram negativnih bakterij in kokov 
Sintetični derivati, kot je lidokain kot anastetik 

Fiziološki učinki kokaina na človeško telo 
Kokain je močan stimulant centralnega živčnega sistema in močno poživilo, za katerega je značilno 
kratkotrajno delovanje okoli 30 do 40 minut, čas delovanja se podaljša po injeciranju. Psihični učinki so  
hiperaktivnost, evforija, povečana samozavest, izostrenost čutnih zaznav, občutek večje telesne moči, 
poleg tega pa zmanjša lakoto, bolečino in potrebo po spanju. 
  
Kokain v telesu deluje na dva načina:  
1. Blokira Na+/K+ ATP-azo in s tem prevajanje električnih impulzov po živčnem vlaknu. Zaradi tega 
učinka je bil dolgo v uporabi kot lokalni anastetik.  
2. Kokain blokira ponovni prevzem dopamina, noradrenalina in serotonina v živčne končiče.  
Prvi učinki se pojavijo odvisno od uporabe. Pri »snifanju« po eni minuti, medtem, ko pri injiciranju skoraj 
v trenutku. Deluje od 20 do 40 minut. Zaradi kratkega delovanja obstaja velika verjetnost za ponovitev 
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postopka, kar vodi v psihično odvisnost. Kokain povečuje stanje evforije, človek je »sproščen, brez zavor, 
zagledan vase, počuti se gotovega, postane energičen ali že kar agresiven, uživa v samozadovoljstvu«. 
Misli tečejo hitreje. Po tem vznesenem stanju sledi stanje opojnosti, ki traja od 1 do 4 ure. Človek je 
zadržan, tesnoben, predmeti lahko spreminjajo svojo obliko, pojavljajo pa se lahko tudi različni občutki v 
koži (npr. gomazenje). Pri kronični rabi se razvijejo poškodba sluznice, depresija, utrujenost in 
brezvoljnost, lahko pa tudi duševne motnje oz. kokainska psihoza, ki se kaže v paranoidni sumničavosti in 
preganjavici, prisluhih in prividih. Pri zastrupitvi so možni: nepovezana govorica, halucinacije, agresivno 
vedenje, pa tudi tiki, drgetanje in epileptični krči.  
 
Krek prične delovati v trenutku (še preden uživalec izdihne), njegovi najvišji učinki pa trajajo od 5 do 15 
min, v celoti do ene ure. Telesne posledice uživanja cracka so: opekline dihalnih poti, poškodba sluznice, 
ustnic, bronhijev, poškodbe srca in srčnega ožilja ter ohromitev dihanja in smrt. Psihične posledice pa so 
lahko: občutek strahu, paranoja, depresija, halucinacije, apatičnost in razdražljivost. Krek povzroča hudo 
odvisnost zaradi hitre menjave manije in depresije. Odtegnitveni sindrom se kaže v slabosti, pomanjkanju 
apetita, omedlevici, prestrašenosti, depresiji, tresenju in nespečnosti. Pri zastrupitvi so možni: prenehanje 
srčnega utripa in dihanja, krvavitve v možganih in kolaps krvnega obtoka.  
 
Toksični učinki kokaina so možganska kap; motnje gibanja, kot posledica sprememb v nevronih; 
vedenjske motnje (anksioznost, paranoja, agresivnost), ki so povezane s stimulacijo dopaminergičnega 
sistema; pospešena ateroskleroza; kronične aritmije; hipertrofija srca; vročinski udar zaradi nezmožnosti 
odvajanja toplote; hepatotoksičnost; ker pri metabolizmu kokaina nastajajo prosti radikali, ki lahko 
poškodujejo jetrne celice; razkroj nosnega septuma pri pernazalni uporabi; astma.  
  
Pri hkratnem jemanju kokaina in alkohola nastaja v jetrih kokainetilen, ki poveča evforični učinek kokaina 
in je še bolj toksičen kot sam kokain. Omenjeni metabolit namreč ravno tako inhibira prevzem dopamina v 
presinaptični nevron.  
 
Kombinacija kokaina in heroina (speedball) se injicira, učinek je sinergističen. Mehanizem delovanja ni 
poznan. 
 
Kokainski odvisniki hitro propadajo tako v fizičnem, kot tudi v moralnem in socialnem pogledu. Pri 
moških se hitro razvije impotenca, pri ženskah pa se libido ojača.  
 

Sklepi 

Koka Erythroxylon coca je rastlina iz katere pridelujejo kokain - alkaloid in eden od produktov 
sekundarnega metabolizma rastlin. Koka je rastlina, ki je v zgodovini igrala izredno pomembno vlogo in jo 
igra še danes. Koka kokain izdeluje in shranjuje v listih, saj ji služi kot naravni pesticid. Največ kokaina se 
pridela v Južni Ameriki, kjer koka tudi najbolje uspeva. 
 
Tako kot obstaja več različnih načinov pridelave kokaina, obstajajo tudi različni načini njegovega uživanja. 
Omamljenost prinese žvečenje listov, pitje kokainskega čaja, kajenje paste ali kreka in »snifanje« kokain 
hodroklorida. Kokain deluje kot poživilo preko centralnega živčnega sistema.  
 
Kokain nekaterim predstavlja vir zaslužka, drugim zasvojenost, spet nekaterim božanstvo. Vsekakor pa 
kokain nikogar, čigar življenja se dotakne, ne pusti hladnega. 
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