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Včely nás 

„vyškolily“, 

jak se obrnit 

proti 

patogenům

Nahlédnutí do včelího úlu je pro normálního smrtelníka podnik značně riskantní, 

avšak pro vědce, který do něj může nakouknout s pomocí nějakého pozorovacího za-

řízení, velmi inspirativní. Uvědomí si tak totiž věci, jež mohou výrazně ovlivnit k lepšímu 

život těch normálních smrtelníků, kteří sice hlavy do úlů nestrkají, zato se běžně vystavují 

rizikům ještě větším, nejčastěji trvalým stresem zatíženému zaměstnání a zanedbávání 

základních pravidel zdravého životního stylu. Takoví jedinci pak pravidelně stonají, a to 

nejen na sezónní respirační infekce, čímž se ocitáme zase u včel.

Tato malá a úžasně pracovitá zvířátka mají totiž domov prostý veškerých chorobo-

plodných zárodků, ač je jich v úlu, kde je teplota 35 °C, vlhkost 120 % a vysoká koncent-

race cukrů, na 30 000! Je to díky veškeré prostory úlu vyplňujícímu propolisu, jejž si vyrá-

bějí z pryskyřic nasbíraných na rostlinách, smíchaných s voskem a slinami, obsahujícími 

četné enzymy. Tento materiál je skvělým antiseptikem s tak silnými účinky antivirovými, 

antibakteriálními a fungicidními, že včely vetřelce, například myš, která se k nim „vlou-

pala“, s jeho pomocí po ubodání k smrti dokonale zmumifi kují.

 

Propolis má navíc ještě protizánětlivý, balzamický, hojivý a, což je velmi důležité, 

imunostimulační a imunomodulační účinek. Vše zmíněné z něj udělalo léčivou sub-

stanci oblíbenou již ve starověku. Vše zmíněné však na druhou stranu dosud limitovala 

skutečnost, že nositelé oněch účinků – polyfenoly – jsou v surovém propolisu chemicky 

navázány na velké množství nečistot, které dokáží vyvolávat četné nežádoucí účinky. 

Jeden z nich je dnes obzvláště aktuální – alergie. 

Důvod, proč jsme do úvodníku tohoto čísla Farminews „nominovali“ propolis, jemuž 

jinak samozřejmě věnujeme dost dalších, již zcela odborně laděných stran, je prostý: Ko-

nec doby, kdy pacientům léčeným touto látkou zároveň „naskakovaly pupínky“, nastal 

i v Česku. Ohlásil jej odborný seminář s názvem „Využití propolisu E.P.I.D. a fytofarmak 

v pediatrii a lékárenské péči“, konaný zhruba v polovině září v Praze a Bratislavě. 

              

Odborníci i novináři, kteří se akce zúčastnili, věnovali zvýšenou pozornost jedné 

z nejlákavějších možností, jež masivní vstup vyčištěného nealergenního propolisu do 

terapeutické praxe nabízí. Týká se letitého a v Česku natolik neřešeného, že se chce až 

říci neřešitelného problému: rezistence bakteriálních patogenů vůči antibiotikům. Právě 

možnost posilovat imunitní systém dětí propolisem, jejž lze zároveň s úspěchem nasazo-

vat na lehčí infekce, by mohla rezistenci u nás ovlivnit. Zda směrem ke zpomalení růstu 

nebo jeho zastavení, či dokonce ke zmenšení tohoto zrádného fenoménu, záleží také na 

tom, nakolik se vyčištěného nealergenního propolisu ujmete vy, lékárníci. 

PharmDr. Lucie Kotlářová

šéfredaktorka

PhDr. Pavel Taněv 

odborný redaktorVydavatel a redakční rada nenesou odpovědnost 
za obsah inzerátů ani jiných materiálů komerční povahy.


