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Na imunostimulancia je mož-

no nahlížet z různých aspektů; 

jedním z nich je primární místo 

působení, můžeme je pracovně 

rozdělit např. na látky působící 

celkově a lokálně (např. na sliz-

nici dýchacích cest či střevní 

sliznici) či podle konkrétního 

zacílení, např. látky zaměřené 

na protichřipkovou imunitu; 

tyto hranice často nejsou ostré. 

Některé látky, vzhledem k jejich 

více pleiotropnímu působení, lze 

využívat nejen v prevenci reci-

divujících infektů, ale vzhledem 

k jejich dalším účinkům i v jejich 

léčbě (příkladem může být pro-

polis). Podívejme se na některé 

možnosti, které fyziologickým 

způsobem dokáží narušené 

regulace imunitního systému 

ovlivnit, případně léčit některé 

následky oslabené imunity (např. 

respirační infekty). Následující 

informace si nečiní v žádném 

případě nárok na úplnost, spíše 

chce výběrově upozornit na ně-

které látky převážně přírodního 

původu, které lze využít v pre-

venci, ale i léčbě recidivujících 

infektů. 

1/ Některé 

možnosti podpory 

celkové imunity

Propolis  

Propolis je včelí produkt, 

který se stal předmětem stále 

intenzivnějšího výzkumu pro 

řadu svých prospěšných účinků. 

Protože některé aspekty nejsou 

běžně příliš známy, budeme se 

propolisu věnovat podrobněji. 

Včely propolis produkují z prys-

kyřičné hmoty, kterou sbírají 

především na pupenech dřevin, 

míchají s voskem a směs zpracují 

působením enzymů obsažených 

v slinných žlázách. Propolis po-

užívají jako stavební materiál, 

který díky svému antimikrobiál-

nímu účinku zbavuje jejich pro-

středí patogenních mikroorgani-

smů a chrání tím i včelstva před 

infekčními chorobami. Propolis 

typický pro teplé a mírné pásmo 

Evropy obsahuje pryskyřičnaté 

látky, včelí vosk, silice, fl avonoidy 

a fenolické kyseliny (například 

kyselinu kávovou, skořicovou, fe-

rulovou, kumarovou), jejich este-

ry a další složky.

Již ve starověku si lidé všimli 

„očistného“ působení propolisu; 

tento účinek souvisí především 

s antibakteriálním, antivirovým 

a antimykotickým působením 

propolisu. Propolis byl proto 

v tradiční medicíně používán 

jako antiseptický a hojivý pro-

středek při onemocnění kůže 

a sliznic. Na základě tohoto tra-

dičního užití se i v dnešní době 

používá např. v prevenci a léčbě 

infekcí v dutině ústní, kožních 

a respiračních infekcí. Na em-

pirické používání navázal v po-

sledních desetiletích odborný 

výzkum, který ukázal, že kromě 

tradičně využívaného protiin-

fekčního působení (antimikro-

biálního,4,5 antivirového6 a anti-

mykotického,7) má propolis pro 

člověka ještě další významné 

prospěšné účinky např. protizá-

nětlivý,29 antioxidační9 a imunos-

timulační.10-11 Výzkum ukázal, že 

prospěšné účinky propolisu jsou 

obvykle výsledkem synergického 

působení několika jeho kom-

ponent.1,2  Jak ukázaly některé 

studie, prospěšné působení pro-

polisu (resp. propolisového ex-

traktu) jako komplexu řady látek 

je výraznější než působení jeho 

jednotlivých složek.14

Propolis z různých země-

pisných pásem a oblastí se 

složením liší, záleží na výsky-

tu rostlin, z nichž včely sbírají 

výchozí materiál pro produkci 

propolisu. V mírném pásmu je 

hlavním zdrojem tohoto mate-

riálu topol černý (Populus nigra) 

s charakteristickým obsahem 

flavonoidů a fenolických kyse-

lin a dalších složek.1  Zajímavé 

je zjištění, že ke konkrétním 

účinkům propolisu z různých 

lokalit mohou přispívat odlišné 

rostlinné látky. Včely v každé 

lokalitě nacházejí takový rost-

linný materiál, aby výsledný 

produkt měl potřebné účinky.2

Novodobé používání propo-

lisu navazuje na tradiční použití, 

ale je širší; využívá se např. jeho 

antimikrobiální, antimykotický, 

antivirový a protizánětlivý úči-

nek pro zlepšení stavu sliznic 

dýchacích cest a dutiny ústní při 

infekčních onemocněních v této 

oblasti.12  Počet odborných stu-

dií mapujících účinky propolisu 

zvláště v posledních letech ne-

ustále roste. Nejznámější je jeho 

antibakteriální účinek; v řadě pra-

cí byla prokázána účinnost pro-

polisu proti různým patogenním 

bakteriím.23-25 Je doložen také sy-

nergický účinek propolisu s anti-

biotiky.26 Další poměrně podrob-

ně prozkoumanou oblastí je pro-

tivirové působení propolisu např. 

u Herpes virus, Infl uenza virus, 

Parainfl uenza virus, Adenovirus.26 

Jak ukázaly studie, antivirový úči-

nek propolisu může být silnější 

než u klasických antivirotik.6 Do-

ložen je i jeho účinek antimyko-

tický27 a protizánětlivé působení, 

založené mj. na inhibici syntézy 

prostaglandinů a leukotrienů.28

Pro ochranu tkání před oxidač-

ním stresem a tím i před vznikem 

chronického zánětu je významný 

antioxidační účinek propolisu.29

Důležitou, nověji zkoumanou 

oblastí je imunostimulační půso-

NěkteréNěkteré možnosti podpory imunity a léčby možnosti podpory imunity a léčby

v pediatriiv pediatrii s použitím látek přírodního původu s použitím látek přírodního původu 

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.,

PharmDr. Lucie Kotlářová,

Edukafarm Praha

Postupné vyzrávání imu-

nitního systému v dětském 

věku a zátěžové vlivy, s kte-

rými dítě přichází do styku 

(vstup do dětského kolektivu, 

změna životního prostředí, 

stres), se často projevují reci-

divujícími infekty, především 

respiračními. Pokud je četnost 

respiračních infektů zvýšená, 

souvisí to obvykle s nedosta-

tečnou funkcí imunitního 

systému. Tyto primární imu-

nodefi cience nemívají jedno-

značně defi novanou příčinu, 

spíše jde o řadu vyvolávajících 

faktorů. Tyto poznatky vedly 

k renesanci myšlenky kom-

plexní podpory imunity, vyu-

žívající často látek přírodního 

původu, z nichž některé byly 

dlouhodobě užívány v tra-

diční medicíně a v posled-

ních letech jsou výzkumem 

mapovány. Výhodu mohou 

představovat i kombinova-

né přípravky, které využívají 

komplementárního, případně 

synergického účinku jednotli-

vých komponent. 

pro pediatry.indd   2pro pediatry.indd   2 17.8.15   15:2117.8.15   15:21



bení propolisu,11 využitelné při systémové 

aplikaci např. u pacientů s recidivujícími 

respiračními infekty. V posledních letech 

se objevují práce, v nichž jsou dokumen-

továny mechanismy tohoto imunostimu-

lačního účinku. Jak ukázal nedávno pub-

likovaný souhrn na toto téma,11 propolis 

stimuluje jak buněčnou, tak humorální 

imunitu. Stimuluje nespecifi ckou imunitu 

například prostřednictvím aktivace mak-

rofágů, zvyšuje jejich mikrobicidní aktivitu 

vůči patogenním bakteriím. Mechanismů, 

kterými tato aktivace makrofágů probíhá, 

je řada, např. zvýšením sekrece některých 

cytokinů (TNF-alfa, IL-6, IL-8,  IL-1beta).30 

Propolis zvyšuje i motilitu makrofágů; dal-

ším mechanismem aktivace makrofágů 

je stimulace intracelulární produkce reak-

tivních sloučenin kyslíku, které se podílejí 

na mikrobicidním působení makrofágů. 

Propolis dále stimuluje lytickou aktivitu NK 

buněk (natural killers) a podporuje produk-

ci protilátek.10-11 

Propolis je považován za bezpeč-

ný, jeho užívání nebývá doprovázeno 

nežádoucími účinky;11,13 obdobně jako 

u jiných látek může se u osob přecitlivě-

lých na některou jeho složku vyskytnout 

alergická reakce, např. po dermatologic-

ké aplikaci kontaktní dermatitida. Hlavní 

alergenní složkou evropských typů pro-

polisu je frakce esterů kyseliny kávové, 

označovaná jako 3M2B (3-metyl-2-bu-

tenyl ester kyseliny kávové).16  Nicméně 

v roce 2011 byl v Itálii patentován bio-

technologický postup „Process for obtai-

ning non-allergic propolis“ (Postup pro 

získání nealergenního propolisu, patent 

č. WO 2011114291 A1),8 umožňující ra-

dikálně snížit především obsah frakce 

3M2B při zachování přítomnosti aktivních 

látek, nositelů farmakologického účinku 

propolisu, bez použití chemických či-

nidel. Využívá se přitom tzv. bakteriální 

biotransformace pomocí probiotického 

kmene Lactobacillus helveticus s vysokou 

enzymatickou aktivitou. Biotransformace 

vede pouze k odstraňování alergizující 

složky, což dokazuje vysokou specifi č-

nost celého procesu. Obsah polyfenolů, 

které představují hlavní účinnou složku, 

je ve výsledném produktu standardizo-

ván (fl avonoidy 2,5±0,1 %, fenolické ky-

seliny 0,5±0,1 %). Následuje purifi kace – 

– extrakce přírodními rozpouštědly slou-

žící k získání extraktu propolisu vyčištěné-

ho od vosku a pylu a dispergovatelného 

ve vodě. Výsledný produkt je označován 

zkratkou E.P.I.D. (Estratto di Propoli Idro-

dispersibile Decerata – extrakt z propo-

lisu, dispergovatelný ve vodě, zbave-

ný vosků).17,18 Forma vodního extraktu 

(na rozdíl od běžně dostupných etano-

lových extraktů propolisu) je vhodná pro 

pediatrické užití. 

Propolis E.P.I.D. je možno kombinovat 

s dalšími účinnými látkami, které mohou 

doplnit či podpořit některý z účinků pro-

polisu. Příkladem může být kombinace 

použitá v nedávno publikované rando-

mizované, dvojitě zaslepené, placebem 

kontrolované studii, v které byl pro zesí-

lení imunostimulačního působení propo-

lis kombinován s extraktem z echinacey 

a s vitaminem C.31 Do studie bylo zařaze-

no 430 dětí ve věku 1–5 let. Výsledky uká-

zaly, že 12týdenní podávání kombinace 

s propolisem významně snížila výskyt re-

spiračních infekcí v zimní sezóně (o 55 % 

oproti placebu), a pokud se vyskytly, je-

jich trvání zkrátilo  (o 62 %). Léčbu děti 

dobře tolerovaly. 

Echinacea

Extrakt z kořene echinacey (třapat-

ka, Echinacea purpurea, E. angustifolia, E. 

pallida, Asteraceae) obsahuje řadu růz-

ných látek, např. deriváty kyseliny kávové 

(echinakosid v E. angustifolia a E. pallida, 

derivát kyseliny chinové v E. angustifolia), 

estery kyseliny vinné, polysacharidy a má 

významný imunostimulační, antibakteri-

ální a protizánětlivý účinek. Tradičně se 

extrakt z echinacey používá k prevenci 

a léčbě chřipky a nachlazení, především 

pro své imunostimulační účinky. Me-

chanismem tohoto působení je zvýšení 

proliferace fagocytů, aktivace makrofágů, 

stimulace produkce některých cytokinů 

(např. interleukinů IL-1, IL-6) v monocy-

tech, zvýšení množství polymorfonukle-

árů a podpora jejich adherence k endo-

telu. Kromě imunostimulačních účinků 

se u extraktu z kořene echinacey uvádí 

bakteriostatické a mykostatické působení 

a blokáda vstupu virů do buněk.18,54 

Přírodní zdroje kyseliny 

askorbové

Další složkou použitou v uvedené 

studii31 v kombinaci s propolisem je vita-

min C (kyselina askorbová). Je silným an-

tioxidantem, důležitým pro ochranu sliz-

nic a pro posílení obranyschopnosti orga-

nismu, což má velký význam v prevenci 

i léčbě akutních infekčních onemocnění 

včetně zánětů dýchacích cest. V této 

souvislosti jsou důležité i protizánětlivé 

účinky vitaminu C, který je navíc nepo-

stradatelný pro tvorbu kolagenu, látky, 

která se podílí na stavbě pojivové tkáně 

a pomáhá při hojení poškozených tkání 

(například zánětem poškozených sliznic). 

Vitamin C podporuje proliferaci T-lym-

focytů, jeho koncentrace ve fagocytech 

a lymfocytech je přibližně stonásobně 

vyšší než v plasmě, což ukazuje na jeho 

význam v imunitním systému.32 Potřeba 

vitaminu C při akutních infekčních one-

mocněních stoupá. Proto je vhodná jeho 

suplementace. Jako zdroj vitaminu C je 

výhodné použít extrakt z některých léči-

vých rostlin, které kromě kyseliny askor-

bové obsahují i další prospěšně působící 

látky. Uvedeme několik příkladů. 

Extrakt z citronu (tj. plodu stromu 

citroníku obecného, Citrus medica), je 

vydatným zdrojem vitaminu C (kyseliny 

askorbové). Citrónová šťáva obsahuje 

i další prospěšné látky, např. karotenoidy, 

vitamíny skupiny B, fosfor, draslík, sodík, 

vápník, dvojmocné železo. Významný je 

obsah fl avonoidů s antioxidačními vlast-

nostmi, které přispívají k ochraně tkání 

včetně sliznic. Obsahuje i glykosid hespe-

ridin, který zlepšuje stav krevních vláseč-

nic a tím zlepšuje prokrvení tkání.18 

Dalším vydatným zdrojem vitaminu C 

je plod aceroly lysé (Malpighia glabra), 

rostliny rostoucí v tropickém a subtropic-

kém pásmu. Plod aceroly obsahuje i další 

prospěšné látky, např. rutin, který se vy-

značuje antioxidačním působením a pro-

spěšným účinkem na krevní kapiláry. 

V tradiční medicíně jsou tyto plody poží-

vány obyvateli z míst výskytu při různých 

infekčních onemocněních, např. při na-

chlazení a kašli. Rostlina se v současnosti 

pěstuje pro využití ve fytoterapeutických 

přípravcích.18 

Extrakt z plodu rakytníku řešetlá-

kového (Hippophae rhamnoides) ob-

sahuje kromě vitaminu C řadu dalších 

vitaminů (např. vitamin B
1
, B

2
, B

3
, C, E). 

Baktericidní účinek vůči řadě patogen-

ních bakterií a antivirové působení se 

přičítají obsaženým polyfenolům (např. 

strictinin, isostrictinin, casuarinin, sta-

3
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chyurin), zvyšuje rezistenci vůči 

infekci, má biostimulační účinek, 

neboť zlepšuje přenos kyslíku 

v organismu. Kromě vitaminu C 

a E jsou v plodu rakytníku obsa-

ženy i další antioxidačně působí-

cí složky významné pro ochranu 

tkání (včetně sliznic), např. trans-

-resveratrol, katechin, myricetin, 

quercetin, kyselina p-kumarová, 

kyselina kávová. Rakytník svým 

obsahem vitaminu K přispívá 

i udržování fyziologické krevní 

srážlivosti. Extrakt z rakytníku se 

tradičně používá při infekčních 

chorobách, například při chřip-

kovitých onemocněních, chřip-

ce, tonsilitidě.18,33

Extrakt z plodu černého 

rybízu (Ribes nigrum) obsahuje 

kromě kyseliny askorbové ještě 

několik dalších vitaminů. Z vita-

minů skupiny B obsahuje přede-

vším niacin (vitamin B
3
) a kyseli-

nu pantothenovou (vitamin B
5
), 

vitaminy důležité pro stav kůže 

a sliznic. Plody rybízu jsou boha-

té také na obsah beta-karotenu, 

který se v organismu přetváří 

na vitamin A, další významný an-

tioxidant, důležitý pro ochranu 

sliznic a stimulaci imunity. V rybí-

zu obsažený fl avonoid rutin má 

velký význam pro zdraví cévního 

systému. Tradičně se rybíz vy-

užívá při léčbě například nemocí 

z nachlazení, virových a bakte-

riálních respiračních infekcí, ale 

i pro prevenci těchto chorob 

a při rekonvalescenci po jejich 

prodělání.18 V řadě studií bylo 

prokázáno prospěšné, přede-

vším protizánětlivé působení 

na různé systémy (mj. kardiovas-

kulární a respirační).34

Šípek, plod růže šípkové 

(Rosa canina) je bohatým zdro-

jem vitaminu C, obsahuje i další 

vitaminy (např.  B
1
 – thiamin, B

2 

– ribofl avin a B
3
, K a i jiné důle-

žité účinné látky, například fl a-

vonoidy, karoten, fosfor, vápník, 

draslík, hořčík přispívající ke zlep-

šení stavu zánětlivě změněných 

sliznic. Díky kombinaci obsahu 

vápníku, rutinu a vitaminu C jsou 

šípky osvědčeným fytoterapeu-

tikem při onemocnění sliznic, 

např. v dutině ústní či horních 

cestách dýchacích a v jejich pre-

venci. 18

Kromě extraktů z léčivých 

rostlin mohou synergicky do-

plnit účinek propolisu některé 

další látky. Jednou z nich je zinek 

(obvykle se podává ve formě solí 

s dobrou biodostupností v orga-

nismu, např. glukonátu). Zinek je 

složkou enzymů, receptorů, růs-

tových faktorů a cytokinů, ionty 

zinku vystupují také jako důle-

žitý intracelulární posel. Zinek 

ovlivňuje téměř všechny aspekty 

vrozené i adaptivní imunity, např. 

proliferaci a funkčnost NK buněk, 

B- a T-buněk, monocytů, makro-

fágů i polymorfonukleárů. Pro-

spěšné působení suplementace 

zinku na průběh a délku trvání 

infekcí bylo prokázáno v klinic-

kých studiích.20

2/ Možnosti 

stimulace lokální 

imunity, látky 

použitelné v léčbě 

infektů

V několika u nás dostup-

ných přípravcích určených k lo-

kální podpoře léčby respirač-

ních infekcí je obsažen propo-

lis E.P.I.D., jehož hlavní účinky 

jsou podrobně rozvedeny výše; 

v přípravcích určených k lokální 

aplikaci je využíván především 

jeho antibakteriální, antivirový 

a protizánětlivý účinek na sliz-

nice postižené zánětem viro-

vého, případně bakteriálního 

původu. Tyto účinky propolisu 

E.P.I.D. jsou v kombinovaných 

přípravcích doplněny některý-

mi rostlinnými extrakty s účin-

ky, které působení propolis ze-

silují nebo doplňují. Uvádíme 

je ve stručném přehledu. 

Řepík lékařský (Agrimonia) 

je rostlina z čeledi Rosaceae. 

Nať obsahuje mimo jiné třís-

loviny, kyselinu askorbovou, 

flavonoidy kvercitrin a rutin, 

isokumariny, gallatonin. Ex-

trakt z nati řepíku lékařské-

ho při lokální aplikaci působí 

protizánětlivě a hojivě na kůži 

a sliznice postižené zánětem 

a chrání je svým antioxidačním 

účinkem. Má řadu dalších pro-

spěšných účinků, při vnitřním 

užití například zlepšuje detoxi-

kační činnost jater, působí proti 

zánětu močového měchyře, 

zánětům žaludku a dvanáctní-

ku. Vnitřní i zevní aplikace se 

užívá při kožních zánětlivých 

chorobách,  lokální aplikace 

na sliznice se osvědčuje při zá-

nětech v dutině ústní a horních 

dýchacích cestách, např. při ne-

mocech z nachlazení.18 Protizá-

nětlivé a antioxidační působení 

bylo ověřeno i v klinických stu-

diích.35

Med z květů eukalyptu
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Uvedené složení (patentova-

ný nealergenní propolis E.P.I.D. 

kombinovaný s přírodními lát-

kami, jež působí s jeho účinky 

synergicky) obsahuje PREVAPIS 

Junior ve formě sáčků a sirupu. 

Sáčky se užívají 1x denně, a to 

dlouhodobě (1–3 měsíce). Si-

rup se doporučuje užívat 1–2 

lžičky (5–10ml) 1x denně, a to 

dlouhodobě (1–3 měsíce). Zvý-

šenou dávku je třeba užívat 1x 

denně při zvýšených nárocích 

na organismus.
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neol, enzymy a minerály, působí při 

lokální aplikaci protizánětlivě, užívá se 

u zánětů dýchacích cest na zlepšení 

stavu sliznic. Hlavní účinnou složkou je 

cyklický éter cineol (eukalyptol); způ-

sobuje dekongescenci zánětlivě změ-

něných sliznic dýchacích cest, snižuje 

jejich dráždivost a tlumí dráždivý kašel 

(působí antitusicky). Užívá se tradičně 

u bakteriálních infekcí horních dýcha-

cích cest, zánětů vedlejších nosních 

dutin, při bronchitidě a zánětech ústní 

sliznice.18,19

Myrta je křovitá rostlina, rostoucí 

ve středozemní oblasti. Extrakt z listů 

myrty obsahuje různé antioxidanty, 

flavonoidy, např. myricetin, quercetin, 

dále katechin, linaool, pinen, taniny 

a další složky. Extrakt z myrty se uží-

vá tradičně u zánětlivých respiračních 

onemocnění. Snižuje dráždivost dýcha-

cích cest, a užívá se proto v přípravcích 

pro potlačení suchého dráždivého kaš-

le. V klinických studiích přípravek s ob-

sahem myrtového extraktu u pacientů 

s akutní i chronickou bronchitidou tlu-

mil kašel, zkracoval dobu, po kterou tr-

valo onemocnění, zlepšoval příznakové 

skóre a snižoval spotřebu antibiotik.18,19

3/ Možnosti stimulace 

imunity proti chřipce 

a chřipkovitým 

onemocněním

K prevenci chřipky a chřipkovitých 

onemocnění (influenza-like illnesses, 

ILI) jsou jednou z cest prevence použí-

vané protichřipkové vakcíny. V důsled-

ku schopnosti chřipkového viru rychle 

proměňovat svůj genom a u ILI,  vyvo-

lávaných více než 200 antigenně odliš-

nými viry, je jejich účinnost limitovaná. 

V současné době se i v praxi pediatrů 

používají léčebné postupy založené 

na medicíně nízkých dávek; určitou 

možností prevence chřipky je poměrně 

široce využívané homeopatikum  Anas 

barbariae hepatis et cordis extractum 

(oscillococcinum). 

Zajímavé zdokonalení a rozšíření 

(kromě prevence chřipky) i na prevenci 

bakteriálních komplikací chřipky před-

stavuje přípravek Gunaprevac, který je 

založen na principu medicíny nízkých 

dávek a obsahuje kromě uvedeného 

homeopatika ještě další složky; uvá-

díme ve stručnosti komponenty pří-

pravku s jejich účinky. Anas barbariae 

hepatis et cordis extraktum je extrakt 

z kachních jater a myokardu. Kach-

ny jsou rezervoárem chřipkových virů 

mezi epidemiemi, a uvedené tkáně 

jsou proto nositeli specifických viro-

vých antigenů. Anas barbariae působí 

protivirově prostřednictvím stimulace 

cytotoxických T-lymfocytů a NK buněk, 

s následnou cytolýzou buněk napade-

ných viry. Účinnost této složky v potla-

čování příznaků chřipky a chřipkovitých 

onemocnění byla ověřena v několika 

klinických studiích.36 Podávání směsi 

sérotypů inaktivované bakterie Haemo-

philus infuenzae v nízké koncentraci je 

používáno k posílení protibakteriální 

imunity, k ochraně před vznikem bak-

teriálních komplikací chřipky. Asclepias 

vincetoxicum je extrakt z léčivé rostliny 

tolity lékařské s obsahem glykosidu vin-

cetoxinu.  V nízké koncentraci je  tradič-

ně používán k povzbuzení nespecifické 

buněčné imunity, zvláště protivirové. 

Extrakt z byliny Echinacea angustifolia 

se vyznačuje především imunostimu-

lačními účinky, působí i protizánětlivě 

a antisepticky. Odlišnou skupinu látek 

tvoří složky používané v homeopatii 

pro své účinky v závislosti na fázi one-

mocnění, v které jsou podány. Podávání 

těchto látek v období před očekávanou 

chřipkovou infekcí vede ke „sliznici sta-

bilizujícímu efektu“, který snižuje rizi-

ko rozvoje infekce dýchacích cest. Při 

podávání ve fázi již probíhajícího one-

mocnění pak tyto látky ovlivňují přede-

vším symptomy chřipky/chřipkovitých 

onemocnění. Cuprum metallicum má 

významnou roli ve funkčnosti enzymů 

cytochromoxidázy, která je složkou dý-

chacího řetězce mitochondrií a umož-

ňuje tím fyziologickou funkci buněk, 

a superoxiddismutázy – enzymu ochra-

ňující sliznice a další struktury před 

oxidačním stresem. Belladonna se po-

užívá v nízké koncentraci jako slizniční 

dekongescens a spasmolytikum. Aconi-

tum napellus svým vlivem na napěťové 

kanály svalových a nervových vláken 

působí v nízké koncentraci mechanis-

mem slabého anestetika (což se využívá 

u myalgií, charakteristických pro chřip-

ku), má i antipyretický účinek. Účinnost 

tohoto kombinovaného přípravku byla 

ověřena v klinických studiích.37-38

5

BIOTHERAPEUTICS

Zmíněné složení (patentovaný ne-

alergenní propolis E.P.I.D. kombinovaný 

s přírodními látkami, jež působí s jeho 

účinky synergicky) obsahuje PREVAPIS

Junior ve formě sirupu TUS, tablet 

a spreje. Sirup TUS se užívá v dávce 

1–2 lžičky (5–10ml) 1x denně, tablety 

2–3 denně, sprej 1–2 vstřiky 3–4x denně

Uvedené složení, založené na anas 

barbariae a haemophilus infl uenzae 

obsahuje léčivý přípravek GUNAPRE-

VAC, jenž se užívá v následujícím dáv-

kování. Prevence: 1 dóza pelet týdně, 

od října do března. Léčba: Od prvních 

příznaků užít 1 dózu co možná nejdří-

ve a následně užívat 1 dózu 3x denně 

po dobu 3 dnů. Celý obsah jedné dózy 

nechat rozpustit pod jazykem nebo v 

malém množství vody. U dětí mladších 

2 let lze přípravek podávat po konzulta-

ci s pediatrem
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4/ Stimulace 

střevní imunity, 

zlepšení střevní 

funkce: probiotika

Současná odborná literatu-

ra přinesla důkazy o prospěšné 

roli probiotik nejen při narušené 

střevní fl óře (např. u postantibio-

tických průjmů), za prokázané se 

pokládají i jejich imunomodu-

lační účinky. Probiotické bakterie 

vstupují do kontaktu se střevním 

imunitním systémem a mají typic-

ký imunomodulační účinek: mají 

schopnost normalizovat nedosta-

tečnou i nadměrnou imunitní od-

pověď. Imunomodulační aktivitu 

probiotik charakterizuje několik 

mechanismů: stimulace lokál-

ní imunitní odpovědi, pozitivní 

ovlivnění mechanismů přirozené 

imunity, tvorby sekrečního IgA, 

udržování neatopického fenoty-

pu stimulací tvorby Th1 lymfocytů 

a fyziologické rovnováhy mezi Th1 

a Th2 lymfocyty, protizánětlivé 

působení na střevní sliznici a sní-

žení přecitlivělosti na potravinové 

alergeny prostřednictvím zvýšené 

tvorby regulačních subpopulací 

pomocných T-lymfocytů. Slibné 

výsledky byly zjištěny při použití 

probiotik  v prevenci alergií a exis-

tují studie, které dokumentují pre-

ventivní účinek na incidenci se-

zónních respiračních onemocně-

ní u dětí. Vzhledem k  bezpečnosti 

probiotik a k výskytu narušené 

střevní mikrofl óry u často nemoc-

ných dětí (především následkem 

opakované antibiotické léčby) lze 

proto probiotika u těchto dětí do-

poručit.39 

Mezi jednotlivými probiotic-

kými kmeny jsou však značné 

rozdíly, pokud jde o vlastnosti, 

důležité pro jejich účinnost.  Uve-

deme několik příkladů probiotik 

s ověřenou účinností. Mezi často 

užívané, osvědčené probiotické 

bakterie patří např. Lactobacillus 

casei, Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus plantarum či Strep-

tococcus thermophilus.  

Příkladem probiotika, jehož 

účinky jsou doloženy klinickými 

důkazy, je kombinace bakteriál-

ních kmenů Lactobacillus rham-

nosus IMC 501 a Lactobacillus 

paracasei IMC 502 označovaná 

názvem SYNBIO. Oba kmeny 

jsou humánního původu, mají 

schopnost přežít v trávicím trak-

tu, jsou rezistentní vůči žaludeč-

ním a žlučovým kyselinám (tj. 

nízkému pH), vykazují mimořád-

nou přilnavost k buňkám střeva; 

mají antioxidační účinky, chrání 

střevo před oxidačním stresem. 

Mají výjimečnou termostabilitu 

pro uchovávání od 4 °C do 30 °C; 

chrání před potenciálně škodli-

vými mikroorganismy. Jak ukáza-

ly klinické studie, zlepšují funkci 

střev u zdravých osob (odstraňují 

nepravidelnost vyprazdňování, 

působí proti zácpě a nadýmání). 

Vlastnosti a účinnost této kombi-

nace byla opakovaně ověřena,40,41

poslední studie byla publikována 

v roce 2014. Tato randomizova-

ná, dvojitě zaslepená, placebem 

kontrolovaná studie ukázala, že 

každodenní konzumování této 

probiotické kombinace zlepšuje 

u zdravých osob funkci zažívací-

ho traktu a ovlivňuje kvalitu živo-

ta související se zdravím (Health-

-related Quality of Life). 42

Nejčastější příčinou narušení 

přirozené střevní mikrofl óry je 

(vedle střevních infekcí) užívání 

širokospektrých antibiotik a vznik 

postantibiotické dysmikrobie. 

K terapii, ale i prevenci této dys-

mikrobie (jako doplněk antibio-

tické léčby) pomáhá podávání 

probiotických bakterií.43 Význam-

ným kritériem kvality probiotika, 

vhodného jak pro prevenci tak 

pro léčbu postantibiotického 

průjmu je odolnost vůči antibio-

tikům.43 K probiotickým kmenům 

vyhovujícím těmto požadavkům 

patří Bacillus clausii. Vhodné je 

doplnění probiotika prebioti-

kem, např. osvědčeným arabi-

nogalaktanem, který podporuje 

růst a aktivitu probiotik ve střevě. 

Spóry B. clausii jsou vysoce odol-

né vůči kyselému žaludečnímu 

prostředí a po vyklíčení ve stře-

vě působí příznivě na obnovu 

přirozené střevní mikrofl óry,  

vykazují vysokou adhezivitu 

k buňkám střevní sliznice a vy-

značují se významnou účinnos-

tí v inhibici růstu patogenních 

mikroorganismů a vysokou per-

zistencí ve střevě.44,45 B. clausii je 

rezistentní vůči širokému spektru 

antibiotik: vůči řadě penicilinové, 

cefalosporinové, tetracyklinové, 

makrolidové, aminoglykosidové, 

linkosamidové, dále k metroni-

dazolu, streptomycinu, kolistinu, 

kyselině nalidixové, pipemidové 

a kyselině fusidové. Podávání 

B.clausii  v průběhu antibiotické 

léčby nesnižuje citlivost pato-

genů k antibiotikům. Významné 

působení B. clausii na patogenní 

mikroorganismy mapuje studie 

sledující inhibiční aktivitu toho-

to probiotického kmene vůči 

širokému spektru patogenů.44

Rezistenci tohoto kmene k řadě 

antibiotik byla ve studiích proká-

zána,46 nepřenosnost této rezis-

tence na patogenní mikroorga-

nismy též.47,48 Na základě těchto 

studií je Bacillus clausii považo-
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Probiotickou kulturu SYNBIO, 

vyvinutou italskou Univerzitou 

Camerino, obsahuje EUBIOMED. 

Užívá se v dávce 1 minitabulky 

hořké nebo mléčné čokolády 

1krát denně. Děti od 3 let 1x 

denně, dospělí: 2krát denně, 

ráno a večer.
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ván za probiotický kmen odolný vůči ši-

rokému spektru antibiotik s prokázanou 

klinickou účinností, přičemž tato rezis-

tence není transferabilní na zkoumané 

patogenní mikroorganismy. 

Jak bylo uvedeno, jednou z oblastí 

použití probiotik je narušená rovnováha 

střevní flóry (např. při užívání antibiotik 

nebo změně stravy). Používají se nejen 

monokomponentní přípravky, ale i kom-

binace, v nichž je probiotikum doplněno 

o prebiotikum (obvykle oligosacharid), 

případně o další racionálně zvolené slož-

ky, které přispívají k obnově narušených 

poměrů ve střevě (např. protiprůjmově 

působící extrakt z borůvek a dále určité 

vitaminy, především při narušené střevní 

mikroflóře chybějící vitamin K a některé 

vitaminy skupiny B). Příkladem může být 

kombinovaný přípravek obsahující pro-

biotický kmen Bacillus coagulans, pre-

biotikum arabinogalaktan a další složky. 

Bacillus coagulans  je osvědčený probio-

tický kmen, který má významnou výho-

du, že tvoří spóry;  v tomto stadiu dokáží 

bakterie po perorálním podání přežít při 

průchodu  agresivním prostředím žalud-

ku a k vyklíčení živých bakterií dochází 

až po proniknutí do tlustého střeva. 

Jeho účinnost byla ověřena v klinických 

studiích.49,50 Oligosacharid arabinogala-

tan je osvědčeným prebiotikem, zlep-

šujícím životnost probiotik.49 Extrakt ze 

sušených plodů brusnice borůvky (Va-

ccinium myrtillus) vhodně doplňuje úči-

nek probiotických baktérií. Obsahuje mj. 

flavonoidy a proanthocyanidiny; vysoký 

obsah tříslovin působí adstringentně 

na střevní sliznici; mají navíc antioxidač-

ní a protizánětlivý účinek.51 Účinnost bo-

růvkového extraktu v podpoře potlačení 

průjmu byla prokázána řadou studií.52 

Dodávání vitaminů skupiny B (B
1
, B

2
, B

3
, 

B
5
, B

6
, B

12
) přispívá k udržení fyziologické-

ho stavu sliznic, energetickému metabo-

lismu a snížení míry únavy a vyčerpání 

doprovázející stavy s narušenou rovno-

váhou střevní flóry. Protože při poruše 

rovnováhy střevní mikroflóry dochází 

i k narušení tvorby vitaminu K střevními 

bakteriemi, je vhodné dodávat u těchto 

stavů i vitamin K, jehož podávání zkracu-

je trvání průjmu.53

Závěr
V rámci současného kritického po-

hledu na široké používání antibiotik 

u dětí s recidivujícími respiračními in-

fekty se hledají další možnosti preven-

ce a terapie v oblasti látek přírodního 

původu. Článek se zabývá některými 

z těchto látek, použitelnými přede-

vším při ovlivnění celkové a lokální 

imunity, ale i v léčbě recidivujících 

respiračních a dalších infektů u dětí. 

Patří mezi ně například propolis, látka 

s pleiotropními prospěšnými, napří-

klad antibakteriálními, antivirovými 

a imunostimulačními účinky. Článek 

se dále zabývá možností ovlivnit pro-

tichřipkovou imunitu látkami přírod-

ního původu. Poslední část článku je 

zaměřena na probiotika, umožňující 

stimulaci imunity a zlepšení střevní 

funkce u dětí.

7

Uvedené složení (Bacillus coagulans, 

vitaminy skupiny B, borůvky a vitamin 

K) obsahuje ENTERINA. Dávkování: Děti 

od 6 měsíců věku: 1 lahvička denně. 

Dospělí: 1–2 lahvičky denně. Nejniž-

ší věk 6 měsíců, od něhož je vhodné 

užívání přípravku u dětí, byl posouzen 

a odsouhlasen Pediatrickou společnos-

tí ČLS JEP.

Probiotický kmen Bacillus clausii ob-

sahuje PROBACIN. Dávkování: 1 lahvič-

ka 2krát týdně při preventivním podá-

vání. 1 lahvička 1 krát denně při akut-

ních obtížích. Vhodné pro děti od 6. 

měsíce věku (schváleno Českou pediat-

rickou společností – pracovní skupinou 

pro dětskou gastroenterologii a výživu). 

U dětí mladších 6 měsíců pouze na zá-

kladě doporučení lékaře pediatra.p p

Souhrnné schéma podpory fyziologické imunity u dětí na úrovni systémové, slizniční, střevní a protichřipkové.  
1.  V rámci podpory systémové imunity se využívá propolis, jelikož jsou prokázány nejen jeho antibakteriální, antivirové, antimykotické vlastnosti, ale zejména také 

imunostimulační účinky. Do pediatrie vstupuje propolis E.P.I.D., jenž je zbaven alergizujících látek díky patentovanému postupu „Process for obtaining non-aller-

gic propolis“. S propolisem E.P.I.D. jsou u přípravků PREVAPIS Junior sáčky a sirup kombinovány další komponenty,  zejména vitamin C a  látky fytoterapeutické, 

jejichž účinky působí synergicky. V klinické studii bylo prokázáno, že u dětí trpících recidivujícími respiračními infekty významně snižuje taková kombinace 

četnost a trvání těchto onemocnění.

 2. K lokálnímu posílení fyziologické imunity u respiračních infektů jsou určeny přípravky PREVAPIS Junior ve formě sirupu TUS, tablet a spreje. Obsahují vitamin C, 

propolis E.P.I.D. a další přírodní látky, jež působí synergicky.

 3. Protokol obsahuje nové možnosti posílení protichřipkové imunity založené na vlastnostech anas barbariae, je zaměřen i na prevenci komplikací chřipky díky 

haemophilus infl uenzae (Gunaprevac). Obě látky reprezentují medicínu nízkých dávek, v klinické studii prokázala jejich kombinace srovnatelný účinek jako 

protichřipková vakcína a bakteriální lyzáty.

 4. Probiotika dle Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) zlepšují střevní funkce u dětí, např. u postantibiotických 

průjmů (Probacin) nebo např. u průjmů provázejících virová onemocnění (Enterina), jelikož probiotika sama tvoří součást vlastní střevní mikrofl óry zdravých 

jedinců. Zásadní význam při používání probiotik u dětí má jejich léková forma, která by do tří let věku dítěte měla být tekutá. Ovšem ve vlhkém prostředí pro-

biotika hynou a ztrácejí svůj regenerační efekt při průjmu. Tento problém je vyřešen u přípravku Enterina a Probacin – probiotika jsou uložena samostatně v 

uzávěru  lahvičky a do tekutého prostředí v lahvičce jsou přenesena až bezprostředně před užitím. Všeobecnou ochranu střevní sliznice poskytuje probiotická 

kultura SYNBIO, vyvinutá italskou Univerzitou Camerino (Eubiomed).
Komentář k obrázku na zadní straně
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