
Častá nemocnost a náchylnost k sezónním infekcím jsou charakteristické zejména pro děti, tento problém se však Častá nemocnost a náchylnost k sezónním infekcím jsou charakteristické zejména pro děti, tento problém se však 

nevyhýbá ani dospělým. Kromě nepříjemných zdravotních komplikací má i významné efekty socioekonomické – nevyhýbá ani dospělým. Kromě nepříjemných zdravotních komplikací má i významné efekty socioekonomické – 

časté absence v práci, ať už z důvodu vlastní nemocnosti nebo kvůli onemocnění dětí, mohou vést nejen k fi nanč-časté absence v práci, ať už z důvodu vlastní nemocnosti nebo kvůli onemocnění dětí, mohou vést nejen k fi nanč-

ním ztrátám, ale také ke zhoršení pozice v zaměstnání. Možnosti, jak zlepšit obranyschopnost organismu, jsou ním ztrátám, ale také ke zhoršení pozice v zaměstnání. Možnosti, jak zlepšit obranyschopnost organismu, jsou 

proto velmi ceněné jak u dětí, tak dospělých.proto velmi ceněné jak u dětí, tak dospělých.

Kromě několika léčivých přípravků obsahujících extrakt echinacey 

a přípravků systémové enzymoterapie však nemáme pro tuto oblast 

žádné volně prodejné léčivé přípravky, které by přímo podporovaly 

obranyschopnost organismu. Velmi často se proto zájemci o zdravou 

imunitu uchylují k doplňkům stravy. Mohlo by se zdát, že se zde nemo-

hou spolehnout na validní informace o účinnosti a bezpečnosti a že 

záruku kvalitní klinické dokumentace lze mít jen u registrovaného léči-

vého přípravku. Už páté vítězství řady Imunoglukan v průzkumu Lékár-

níci doporučují však ukazuje, že situace není tak jednoznačná.

Rozhoduje kvalita klinické dokumentace

Registrace tradičních rostlinných léčivých přípravků - spadají 

právě léčivé přípravky s obsahem echinacey – se však neopírá o spl-

nění týchž požadavků jako u standardních „chemických“ léčiv. Zjed-

nodušený registrační postup podle národní implementace Směrni-

ce o rostlinných léčivých přípravcích v zákonu o léčivech umožňuje 

registraci těchto produktů bez běžných zkoušek bezpečnosti a kli-

nického hodnocení, vyžadovaných v úplném registračním postupu. 

Prezentované klinické údaje se tak nemusí vztahovat na konkrétní 

fi nální výrobek, ale mohou být nepřímo odvozeny od tzv. odpovída-

jících přípravků, u nichž existuje dlouhodobá zkušenost s užíváním. 

V praxi to znamená, že daný tradiční rostlinný léčivý přípravek ne-

musel být reálně vůbec klinicky testován.   

Naproti tomu v nedávno publikovaných klinických studiích 

s řadou doplňků stravy  Imunoglukan fi guroval fi nální komerčně 

dostupný produkt. Obzvlášť cenné jsou pak informace z klinických 

studií u velmi specifi cké dětské populace, kterou často registrační 

řízení léčivých přípravků přehlížejí.  Z hlediska OTC segmentu tak lze 

řadu  Imunoglukan hodnotit jako velmi kvalitně klinicky popsanou, 

s vysokou bezpečností a potvrzenou účinností. Nepřehlédnutelným 

bonusem je pak skutečnost, že studie byly vykonány na předních 

českých a slovenských pracovištích, tedy v reálných podmínkách 

místní populace a pod místní infekční zátěží.  Výsledky přitom byly 

akceptovány renomovanými zahraničními vědeckými časopisy a vy-

volaly zaslouženou pozornost lékařské veřejnosti.

V konkurenci s ostatními přípravky se  Imunoglukan vyznaču-

je dobrou snášenlivostí, nízkým alergenním potenciálem (na rozdíl 

např. od echinacey) či příznivou cenou (na rozdíl např. od systémo-

vé enzymoterapie). Patentovaný výrobní postup zaručuje vysokou 

účinnost a dlouhodobou kvalitu. Z dlouhodobého hlediska se pak 

zkušenosti z klinických studií samozřejmě přenášejí i do praktic-

ké oblasti.  A právě na jejich základě je v českých lékárnách v péči 

o imunitu volbou číslo jedna  Imunoglukan.
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