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Recidivujúce respiračné infekcie predstavujú veľmi častý zdravotný problém detského veku. Súčasný kritický pohľad na široké používanie antibiotík vedie v posledných rokoch k hľadaniu ďalších možností terapie a prevencie v oblasti látok prírodného pôvodu. Nejde len
o návrat k tradičnému používaniu, ale o trend liečebného využitia, opierajúceho sa o vedecké dôkazy účinnosti a bezpečnosti. Jednou
z týchto znovuobjavených možností je včelí produkt propolis, používaný už v starovekej medicíne. Dnes rastie vedecký záujem o propolis, sú preukázané jeho antibakteriálne, antivírusové, antimykotické, imunostimulačné a ďalšie užitočné účinky. Pri surovom propolise
existuje potenciálna možnosť vzniku alergických reakcií. Preto sú snahy technologicky ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť propolisu. V Taliansku bol patentovaný postup „Process for obtaining non-allergic propolis“. K jeho výhodám patrí purifikácia a zvýšená biologická
dostupnosť účinných látok, štandardizácia polyfenolovej zložky propolisu a eliminácia alergénnej zložky. S propolisom sa v niektorých
prípravkoch s výhodou kombinujú ďalšie komponenty, napríklad rastlinné, ktorých účinky pôsobia s účinkami propolisu synergicky,
alebo ich vhodne dopĺňajú. V klinickej štúdii sa preukázalo, že u detí trpiacich recidivujúcimi respiračnými infekciami znižuje takáto
kombinácia počet a trvanie týchto ochorení.
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Utilization of propolis and some other natural substances in the treatment and prevention of respiratory infections
Recurrent respiratory infections represent a very common health problem in children. The current critical view of the widespread use
of antibiotics in the last years has led to search for other options of therapies and preventions in the field of natural origin´s substances.
It is not just a return to traditional usage, but a trend of therapeutic use supported by the scientific evidence of efficacy and safety. One
of these rediscovered options is propolis, a bee product, used already in the ancient medicine. Currently there is a growing scientific
interest in propolis, they are proven its antibacterial, antiviral, antifungal, immunostimulatory and other beneficial effects. In a raw
propolis there is a potential possibility of allergic reactions. Therefore, there are efforts technologically affect the quality and safety of
propolis. In Italy there was patented procedure „Process for obtaining non-allergic propolis“. Its advantages include the purification and
increased bioavailability of active ingredients, standardization of polyphenol component of propolis and elimination of allergenic part.
The resulting propolis E.P.I.D. in some preparations is advantageously combined with additional components, e. g. phytotherapeutics,
whose effects acts synergistically with the effects of propolis or it usefully complement. In a clinical study it was demonstrated that in
children with recurrent respiratory infections such a combination reduces the frequency and duration of these diseases.
Key words: non-allergic propolis, pediatry, respiratory infections.
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Úvod
Recidivujúce respiračné infekcie, predovšetkým horných dýchacích ciest, predstavujú veľmi
častý zdravotný problém, zvlášť v detskom veku.
Infekcia môže postihovať všetky časti dýchacích ciest, môže ísť napríklad o rinitídu, faryngitídu, laryngitídu, tracheitídu alebo bronchitídu. Najčastejšími pôvodcami zápalov horných
i dolných dýchacích ciest vrátane oblasti hltana
a stredného ucha sú rôzne typy baktérií a vírusov.
Pri vírusových ochoreniach býva liečba zväčša

symptomatická. Pri infekciách predpokladaného
bakteriálneho pôvodu sa užívajú antibiotiká, väčšinou na empirickom základe. Je známe, že príliš
časté a nie vždy opodstatnené užívanie antibiotík
významne zvyšuje rezistenciu mikroorganizmov
a vo svojom dôsledku vedie k neúspechu liečby
závažných mikrobiálnych infekcií (1).
Súčasný kritický pohľad na široké používanie
antibiotík vedie v posledných rokoch k hľadaniu ďalších terapeutických možností. Význam
v liečbe i v prevencii recidivujúcich infekcií opäť

nadobúdajú tradíciou overené prírodné látky,
liečivé rastliny a drogy s imunomodulačným,
antibakteriálnym a antivírusovým pôsobením,
s ochranným pôsobením na sliznice respiračného traktu. V mnohých prípadoch ide o renesanciu prírodných látok užívaných v tradičnej ľudovej medicíne, návrat, ktorý z pohľadu nových
vedeckých poznatkov prináša exaktnejšie vysvetlenie mechanizmov účinkov. Napríklad fytoterapia sa stáva v posledných desaťročiach čoraz
častejším predmetom laboratórnych i klinických
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štúdií, ktoré overujú jej účinnosť a spresňujú
mechanizmy účinku. Dokladom dôležitosti tohto
trendu je napríklad skutočnosť, že v Nemecku
bola už pred mnohými rokmi pri oficiálnej liekovej agentúre založená špecializovaná komisia,
ktorá sa systematicky zaoberá štúdiom účinkov
fytoterapie a zhromažďuje údaje z klinických
a laboratórnych štúdií. Monografie tejto komisie
sú vydávané a využívané ako zdroj informácií aj
v Spojených štátoch amerických (2).
Jednou zo znovuobjavených prírodných látok je propolis. Mnohostranne užitočné účinky
tohto včelieho produktu, ktorý včely používajú
ako ochranný materiál na odstraňovanie nežiaducich mikroorganizmov zo svojho prostredia,
sa dlhodobo využívali v tradičnej medicíne ako
hojivý prostriedok. V posledných rokoch, podobne ako pri mnohých ďalších fytoterapeutických
postupoch, dochádza k renesancii využívania
extraktu z propolisu nielen na základe tradičného využitia, ale aj na základe vedeckého výskumu jeho mnohostranne užitočných účinkov (3).

Propolis, jeho zloženie a účinky
Propolis je živicová hmota – jeden z produktov včiel (Apis mellifera). K ďalším včelím
produktom patrí med, včelí vosk, materská kašička, využíva sa aj peľ a včelí jed. Včely, ktoré
sú vo včelstve určené na produkciu propolisu,
zbierajú z pukov kríkov a stromov lepkavú živicovú hmotu, ktorú neskôr miešajú s voskom.
Pôsobením včelích enzýmov obsiahnutých
v slinných žľazách vzniká propolis. Včely ho
využívajú ako stavebný a ochranný materiál,
ktorý vďaka svojmu antibakteriálnemu účinku
zbavuje ich prostredie patogénnych mikroorganizmov, a chráni tým i včelstvá pred infekčnými
chorobami. Propolis typický pre teplé a stredné
pásmo Európy pochádza prevažne z topoľov
(Populus nigra – topoľ čierny, Populus alba – topoľ biely, Populus tremula – topoľ osika a ich
kríženci) a obsahuje živicové látky, včelí vosk,
silice, z polyfenolov najmä flavonoidy a fenolické
kyseliny (napríklad kyselinu kávovú, škoricovú,
ferulovú, kumarovú) a ich estery, lignany, terpény
(diterpény, triterpény) (4 – 6). Propolis z rôznych
zemepisných pásiem a oblastí sa zložením líši,
záleží na výskyte rastlín, z ktorých včely zbierajú
východiskový materiál na produkciu propolisu.
Zaujímavé je zistenie, že účinky propolisu nie
sú priamo závislé od miesta pôvodu a jeho zloženia. Ku konkrétnym účinkom propolisu môžu
prispievať odlišné rastlinné látky z rôznych lokalít.
Včely v každej lokalite zrejme nachádzajú taký
rastlinný materiál, aby výsledný produkt mal
žiaduce (predovšetkým antiinfekčné) účinky (5).

Obrázok. Príklad mechanizmu pôsobenia propolisu na niektoré typy imunitných buniek (24). V
hornej časti je znázornené aktivačné a diferenciačné pôsobenie propolisu na monocyt (a zvýšená
produkcia cytokínu TNFα- tumor nekrotizujúci faktor alfa po pôsobení bakteriálneho endotoxínu), v
dolnej časti vznik makrofágu a jeho aktivácia propolisom.

(PBMC – mononukleárna bunka z periférnej krvi, LPS – bakteriálny endotoxín, TNFα; skratky CD14 + a HLA-DR sa
vzťahujú k povrchovým antigénom monocytov)

Už v minulosti si ľudia všimli „očistné“ pôsobenie propolisu na prostredie, v ktorom včely
žijú. Tento účinok (ako dnes vieme) súvisí predovšetkým s antimikrobiálnym (7), respektíve
antibakteriálnym (8), antivírusovým (9) a antimykotickým (10) pôsobením propolisu. Propolis sa
preto v tradičnej medicíne používal ako hojivý,
prípadne antiseptický prostriedok pri ochorení
kože a sliznice. Liečebné používanie propolisu je doložené už v treťom storočí pred naším
letopočtom, jeho používanie je preukázané
u všetkých významných starovekých národov,
napríklad u Egypťanov, Grékov a Rimanov. Na
základe tohto tradičného použitia sa i dnes
používa napríklad pri infekciách horných ciest
dýchacích vrátane chrípkových ochorení (11), pri
kožných infekciách, popáleninách (12, 13), akné
(14, 15), hojení rán (16), v prevencii zubného kazu
a v liečbe stomatitídy a gingivitídy (17).
Na empirické používanie nadviazal v posledných desaťročiach odborný výskum, ktorý
objasňuje zloženie propolisu pochádzajúceho
z rôznych oblastí. Tento výskum navyše ukázal
prekvapivú skutočnosť, že okrem tradične využívaného protiinfekčného, respektíve antimikrobiálneho pôsobenia má propolis pre človeka
ešte ďalšie významné užitočné účinky, napríklad
protizápalový (18), antioxidačný (a s ním súvisiaci
napríklad hepatoprotektívny) (19), imunostimulačný (20, 21). Počet odborných štúdií najmä
v posledných rokoch neustále rastie. Prospešné
účinky propolisu sú výsledkom synergického
pôsobenia niekoľkých zložiek (22). Napríklad
na antibakteriálnom, antivírusovom, antimykotickom a protizápalovom účinku sa podieľajú
ešte aj iné účinné látky zo skupiny flavonoidov,
fenolických kyselín, terpénov a lignanov, na antioxidačnom účinku flavonoidy, fenolické kyseliny
a lignany. Fenolické kyseliny (napríklad kyselina

kávová), polyfenoly, flavonoidy a lignany sa zaraďujú do skupiny prírodných antioxidantov.
V niektorých typoch propolisu tvoria významnú
účinnú zložku ďalšie organické látky rastlinného
pôvodu – terpény (diterpény, triterpény) a silice,
ktoré prispievajú k antibakteriálnemu pôsobeniu
i v bezprostrednom okolí miesta, kde sa propolis
aplikuje (4, 5). Výskum ukázal, že osožné pôsobenie propolisu (prípadne propolisového extraktu)
ako zmesi účinných látok, je vždy účinnejšie
ako pôsobenie jeho jednotlivých zložiek (23).
Novodobé používanie propolisu nadväzuje na
tradičné použitie, ale je širšie a rozvíja sa v súvislosti s výsledkom laboratórnych výskumov.
Využíva sa napríklad jeho antibakteriálny, antivírusový, antimykotický a protizápalový účinok na
zlepšenie stavu slizníc dýchacích ciest a dutiny
ústnej pri infekčných ochoreniach v tejto oblasti
(17). Ako ukázali štúdie, antivírusový účinok propolisu môže byť v niektorých prípadoch silnejší
než pri klasických antivirotikách (9).
Dôležitou, najnovšie skúmanou oblasťou, je
imunostimulačné pôsobenie propolisu, využiteľné pri systémovej aplikácii, napríklad u pacientov
s recidivujúcimi respiračnými infekciami. V posledných rokoch sa objavujú práce, v ktorých
sú zdokumentované mechanizmy tohto imunostimulačného účinku propolisu. Ako ukázal
nedávno publikovaný súhrn na túto tému, propolis stimuluje tak bunkovú, ako aj humorálnu
imunitu (21). Stimuluje nešpecifickú imunitu,
napríklad prostredníctvom aktivácie monocytov a makrofágov, stimuluje lytickú aktivitu NK
buniek (natural killers) a zvyšuje produkciu protilátok (20 – 21). Okrem tohto imunostimulačného
účinku je opísaný aj vplyv propolisu na T regulačné lymfocyty, výsledkom čoho je aj schopnosť
propolisu prispieť k imunotolerancii (obrázok)
(24). Sľubné výsledky v oblasti imunomodulácie
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dali vznik aj prácam, ktoré sa zaoberali využitím
propolisu ako adjuvans očkovacích látok (25).
O komplexnom imunomodulačnom účinku propolisu svedčí aj štúdia, v ktorej bol propolisový
extrakt použitý ako doplnok k základnej liečbe
u pacientov s astmou, aplikácie propolisového
extraktu zlepšovali klinický stav i funkciu pľúc
pacientov (26).

Bezpečnosť propolisu,
odstraňovanie alergénov
Propolis sa považuje vo všeobecnosti za
bezpečný, jeho užívanie nebýva sprevádzané
nežiaducimi účinkami (27). Podobne ako pri
iných produktoch môže sa u osôb precitlivených
na niektorú jeho zložku vyskytnúť alergická reakcia, napríklad po vonkajšej aplikácii kontaktná
dermatitída. Táto otázka sa skúmala predovšetkým v súvislosti s kozmetickými prípravkami
obsahujúcimi propolis. V Európe sa preto uskutočnili rôzne štúdie (patch testy) zamerané na
odhad percentuálneho zastúpenia osôb precitlivených na propolis; pohybuje sa v rozpätí
1,2 % – 6 % (28). Ako ukázal výskum, hlavnou
alergénnou zložkou európskych typov propolisu
sú estery kyseliny kávovej, predovšetkým však
3-metyl-2-butenyl ester kyseliny kávovej (3M2B);
nie však samotná kyselina kávová; tá je, naopak,
nositeľkou niektorých osožných účinkov (29).
Na odstránenie alergizujúcich účinkov propolisu boli vyvinuté rôzne fyzikálno-chemické
metódy, ktoré však často nie sú dostatočne
účinné a selektívne, a preto nezaručujú zachovanie farmakologickej účinnosti získaného
extraktu (30). Avšak v roku 2011 bol v Taliansku
patentovaný biotechnologický postup „Process
for obtaining non-allergic propolis“ (Postup na
získavanie nealergénneho propolisu, patent č.
WO 2011114291 A1) (31), umožňujúci radikálne
znížiť predovšetkým obsah frakcie LB-1 esterov kyseliny kávovej, ktorému sa prisudzuje
alergénny potenciál propolisu. Pri biotechnologickom postupe zároveň dochádza k zachovaniu prítomnosti aktívnych látok, nositeľov
farmakologického účinku propolisu, bez použitia chemických činidiel. Využíva sa pritom
tzv. bakteriálna biotransformácia pomocou
probiotických mikroorganizmov schopných
hydrolyzovať esterovú väzbu esterov kyseliny
kávovej. Na túto hydrolýzu sa používa probiotická baktéria Lactobacillus helveticus s vysokou
enzymatickou aktivitou cinnamoylesterázy. Po
analýze rôznych kmeňov tohto probiotika bol
zvolený kmeň MIMLh5, lebo jeho enzymatická
aktivita, štiepiaca esterové väzby bola najvyššia
v porovnaní s ostatnými kmeňmi tohto probio-

tika. Vybraný kmeň bol následne podrobený
analýze aktivity v závislosti od teploty, pH, inkubačnej doby a pomeru množstva propolisu
a počtu bakteriálnych buniek a boli stanovené
optimálne podmienky na proces bakteriálnej
biotransformácie.
Opísaná biotransformácia vedie len k odstraňovaniu alergizujúcej zložky esterov kyseliny
kávovej, čo dokazuje vysokú špecifickosť celého
procesu. Obsah polyfenolov, ktoré predstavujú
hlavnú účinnú zložku, je vo výslednom produkte štandardizovaný (flavonoidy 2,5 ± 0,1 %,
fenolické kyseliny 0,5 ± 0,1 %). Na bakteriálnu
transformáciu nadväzuje purifikácia slúžiaca na
odstránenie vosku, triglyceridov s krátkym reťazcom, mastných kyselín a peľov, čím sa získa
extrakt propolisu dispergovateľný vo vode. Tento
produkt je označovaný skratkou E.P.I.D. (Estratto
di Propoli Idrodispersibile Decerata – extrakt
z propolisu dispergovateľný vo vode a zbavený
voskov (32). Purifikácia propolisu ďalej umožňuje
i lepšiu biologickú dostupnosť účinných látok,
a to vďaka uvoľneniu účinných látok z väzby na
propolisové vosky. Forma vodného extraktu
(na rozdiel od bežne dostupných etanolových
extraktov propolisu) je vhodná na pediatrické
použitie. Preto sa Propolis E.P.I.D. stal základnou
účinnou zložkou radu prípravkov Prevapis Junior.

Možnosti doplnenia účinkov
propolisu ďalšími účinnými látkami
Účinky propolisu E.P.I.D. môžeme kombinovať s ďalšími extraktmi z rastlinných drog, ktoré
môžu pôsobiť synergicky s účinkami propolisu,
prípadne jeho pôsobenie dopĺňajú.
Extrakt z plodov aceroly lysej (Malpighia
glabra, Malpighiaceae), nazývanej aj barbadoská
čerešňa. Vyznačuje sa vysokým obsahom vitamínu C, významného antioxidantu, dôležitého na
ochranu slizníc a na zvýšenie obranyschopnosti
organizmu, čo má veľký význam pri akútnych
infekčných ochoreniach vrátane respiračných infekcií. V tejto súvislosti sú dôležité i protizápalové
účinky vitamínu C, ktorý je navyše nevyhnutný
na tvorbu kolagénu, látky, ktorá je základnou
súčasťou spojivového tkaniva a je potrebná na
hojenie napríklad slizníc poškodených zápalom.
Potreba tohto vitamínu pri akútnych infekčných
ochoreniach stúpa. Preto je vhodná jeho suplementácia, ku ktorej prispieva i extrakt z plodov
aceroly. Sú v ňom obsiahnuté i ďalšie látky, napríklad flavonoid rutín, ktorý sa vyznačuje antioxidačným pôsobením a osožným účinkom na
krvné kapiláry. Tradične tieto plody s kyslou chuťou konzumujú obyvatelia v miestach výskytu
pri liečbe rôznych infekčných ochorení, napríklad

pri prechladnutí a kašli. Rastlina sa v súčasnosti
pestuje na využívanie vo fytoterapeutických
prípravkoch (33).
Šípky – plody ruže šípovej (Rosa canina,
Rosaceae), obsahujú vysoký podiel vitamínu C,
ale aj ďalšie vitamíny (napríklad B1 – tiamín, B2
– riboflavín a B3, potrebné pre bunkový metabolizmus, zaistenia dobrej funkcie slizníc a imunitných buniek). Šípka obsahuje aj ďalšie dôležité
účinné látky, napríklad flavonoidy, karotenoidy,
fosfor, vápnik, draslík, horčík. Vďaka kombinácii
obsahu vápnika, rutínu a vitamínu C sú šípky
osvedčeným prostriedkom pri ochorení slizníc,
napríklad v dutine ústnej (zápaly ďasien). Zo šípok sa tradične varí čaj na posilnenie organizmu,
ktorý pôsobí preventívne proti prechladnutiu
a infekciám (33).
Extrakt z plodov rakytníka rašetliakovitého (Hippophae rhamnoides, Eleagnaceae)
obsahuje rad vitamínov (napríklad C, B1, B2, B3,
potrebných pre metabolizmus a správnu funkciu
buniek), má baktericídny účinok proti mnohým
nebezpečným patogénnym baktériám, zvyšuje
rezistenciu proti infekcii, zlepšuje prenos kyslíka
v organizme. Extrakt z plodu rakytníka obsahuje
aj vitamín A, ktorý je významným antioxidantom
potrebným na ochranu tkanív (vrátane slizníc)
pred zápalom. Extrakt sa tradične používa pri
infekčných chorobách, napríklad pri chrípke
a chrípkových ochoreniach (33).
Extrakt z plodov čiernych ríbezlí (Ribes
nigrum, Grossulariaceae), pestovaného kríka,
obsahuje mnoho vitamínov, napríklad kyselinu askorbovú. Z vitamínov skupiny B obsahuje predovšetkým niacín (vitamín B3) a kyselinu
pantoténovú (vitamín B5), vitamíny dôležité pre
stav pokožky a slizníc. Plody ríbezlí sú bohaté aj
na obsah beta-karoténu, ktorý sa v organizme
mení na vitamín A, ďalší významný antioxidant
dôležitý na ochranu slizníc a stimuláciu imunity.
V ríbezliach obsiahnutý flavonoid rutín má veľký
význam pre zdravie cievneho systému. Tradične
sa ríbezle využívajú napríklad pri liečbe chorôb
z prechladnutia, vírusových a bakteriálnych
respiračných infekcií, ale i pri prevencii týchto
chorôb a rekonvalescencii po ich prekonaní (33).
Extrakt z koreňa echinacey (Echinacea
purpurea, E. angustifolia, E. pallida, Asteraceae)
obsahuje veľa rôznych látok, napríklad deriváty
kyseliny kávovej (echinakozid v E. angustifolia
a E. pallida; derivát kyseliny chinovej v E. angustifolia), estery kyseliny vínnej, polysacharidy,
ktoré majú významný imunostimulačný, antibakteriálny a protizápalový účinok. Tradične sa
extrakt z echinacey používa na prevenciu a liečbu chrípky a prechladnutia, predovšetkým pre
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svoje imunostimulačné účinky. Mechanizmom
tohto pôsobenia je zvýšenie proliferácie fagocytov, aktivácie makrofágov, stimulácie produkcie
niektorých cytokínov (napríklad interleukínov
IL-1, IL-6) v monocytoch, zvýšenie množstva
polymorfonukleárov a podpora ich adherencie
k endotelu. Okrem imunostimulačných účinkov
sa pri extrakte z koreňa echinacey uvádza bakteriostatické a mykostatické pôsobenie a blokáda
vstupu vírusov do buniek (33).
Extrakt z citrónovníka (silica z kôry citróna, Citrus limon Bum F.) je výdatným zdrojom
monoterpénov d-limonenu, gamma-terpinénu,
beta-penénu a sabinénu. Vyznačuje sa silným
antioxidačným účinkom. Predstavuje účinné
antiseptikum, má antibakteriálne a imunostimulačné účinky, preto je vhodným prostriedkom
na liečbu a prevenciu respiračných infekcií (33).
Extrakt z repíka lekárskeho (Agrimonia
eupatoria, Rosaceae) obsahuje predovšetkým
triesloviny, flavonoidy apigenín, luteolín, kvercitrín a rutín. Extrakt z vňate repíka lekárskeho pôsobí protizápalovo a hojivo na pokožku
a sliznice postihnuté zápalom, pri vnútornom
podaní pôsobí adstringentne a protizápalovo.
Vnútorná a vonkajšia aplikácia sa používa pri
kožných problémoch (predovšetkým zápaloch,
alebo odreninách, alebo na ošetrenie jaziev)
a aplikácia na sliznice postihnuté zápalom sa
osvedčuje pri zápaloch v ústnej dutine a zápaloch horných dýchacích ciest, napríklad pri
chorobách z prechladnutia (33).
Extrakt z myrty (Myrtus communis, Myrtacea)
obsahuje rôzne antioxidanty, flavonoidy, napríklad myricetín, quercetín, ďalej katechín, linaool,
pinén, triesloviny a ďalšie zložky. Extrakt z myrty
sa používa tradične pri zápalových respiračných
ochoreniach. Znižuje dráždivosť dýchacích ciest,
a preto sa používa v prípravkoch na potlačenie
suchého dráždivého kašľa. V klinických štúdiách
prípravok s obsahom myrtového extraktu u pacientov s akútnou a chronickou bronchitídou tlmil kašeľ, skracoval obdobie ochorenia, zlepšoval
príznakové skóre a znižoval spotrebu antibiotík.
Med z kvetov eukalyptu (Eucalyptus,
Myrtaceae) obsahuje okrem iného silicu, enzýmy a minerály, pôsobí protizápalovo na sliznice,
užíva sa pri zápaloch dýchacích ciest. Hlavnou
účinnou zložkou silice je cyklický éter cineol
(eukalyptol), spôsobuje dekongescenciu zápalom zmenených slizníc dýchacích ciest, znižuje
ich dráždivosť a tlmí dráždivý kašeľ (pôsobí antitusicky). Užíva sa tradične pri bakteriálnych
infekciách horných dýchacích ciest, zápaloch
prinosových dutín, pri bronchitíde a zápaloch
ústnej sliznice (33, 34).

Okrem extraktov z týchto liečivých rastlín
môžu synergicky doplniť účinok propolisu niektoré ďalšie látky. Jednou z nich je zinok (zvyčajne sa podáva vo forme solí s dobrou biodostupnosťou v organizme, napríklad glukonátu).
Zinok je súčasťou všetkých buniek v organizme.
Je nevyhnutnou zložkou viac ako stovky enzýmov, ktoré sa podieľajú na metabolizme tukov,
bielkovín a sacharidov, a je dôležitý na produkciu
energie, čo má význam pre správnu funkciu
buniek. Značný význam má pre aktivitu imunitných buniek (napríklad T lymfocytov), ktoré sú
dôležité na protiinfekčné pôsobenie a hojenie
kožných a slizničných defektov. Osožné pôsobenie suplementácie zinku na priebeh a dĺžku
trvania infekcií sa preukázalo v klinických štúdiách (35).
Účinok propolisu vhodne dopĺňajú probiotické baktérie (Lactobacillus casei HA-108,
Lactobacillus acidophilus HA-122, Lactobacillus
plantarum HA-119, Streptococcus thermophilus
HA-110). Probiotické baktérie vstupujú do kontaktu s črevným imunitným systémom a majú
typický imunomodulačný účinok: majú schopnosť normalizovať nedostatočnú i nadmernú
imunitnú odpoveď. Imunomodulačnú aktivitu
probiotík charakterizuje niekoľko mechanizmov:
stimulácia mechanizmov prirodzenej imunity, tvorby sekrečného IgA a lokálnej imunitnej
odpovede, udržovanie neatopického fenotypu
stimuláciou tvorby Th1 lymfocytov a fyziologickej rovnováhy medzi Th1 a Th2 lymfocytmi.
Sľubné výsledky sa zistili pri použití probiotík
v prevencii alergií a existuje niekoľko štúdií, ktoré
dokumentujú preventívny účinok na incidenciu
sezónnych respiračných ochorení detí (36 – 39).
Ako sme uviedli, propolis E.P.I.D. možno
kombinovať s ďalšími účinnými látkami, ktoré
dopĺňajú alebo podporujú niektorý z účinkov
propolisu. Príkladom môže byť kombinácia
použitá v randomizovanej, dvojito zaslepenej,
placebom kontrolovanej štúdii, (11) v ktorej bol
na zosilnenie imunostimulačného pôsobenia
propolis kombinovaný s extraktom z echinacey
a s vitamínom C. Do štúdie bolo zaradených
430 detí vo veku 1 – 5 rokov. Výsledky ukázali,
že 12-týždenné podávanie tejto kombinácie
významne znížilo výskyt respiračných infekcií
v zimnej sezóne (o 55 % oproti placebu), a ak
sa vyskytli, ich trvanie sa skrátilo (o 62 %). Liečbu
deti dobre tolerovali.

Záver
Propolis je včelí produkt používaný už v starovekej medicíne ako hojivý prostriedok, dnes
sú osožné účinky vedecky preukázané – najmä

jeho antibakteriálne, antivírusové, antimykotické,
protizápalové, antioxidačné a imunostimulačné
pôsobenie. Vzhľadom na tieto účinky má svoje
miesto aj u pacientov s respiračnými infekciami,
najmä pri ochoreniach horných dýchacích ciest.
Imunostimulačné pôsobenie propolisu ho predurčuje na využitie aj u pacientov s recidivujúcimi
infekciami (40). Výhodné je použitie propolisu
E.P.I.D., upraveného biotechnológiou, ktorá odstraňuje hlavnú alergénnu zložku propolisu z oblasti mierneho pásma Európy – estery kyseliny
kávovej – so štandardným obsahom aktívnych
zložiek mnohých polyfenolov a zbaveného voskov,
mastných kyselín, triglyceridov s krátkym reťazcom
a peľov s cieľom dosiahnutia výhodných fyzikálno-chemických vlastností. S propolisom E.P.I.D. sa
výhodne kombinujú ďalšie účinné látky, ktorých
účinky spolupôsobia s účinkami propolisu E.P.I.D.
synergicky, alebo ich vhodne dopĺňajú (napríklad
extrakty z niektorých liečivých rastlín, minerály,
probiotiká). V klinických štúdiách sa preukázala
účinnosť propolisu v kombinácii s ďalšími účinnými
látkami na zníženie výskytu respiračných infektov
v pediatrii (11). Poznámka: prehľad kombinovaných prípravkov radu Prevapis Junior s obsahom
propolisu E.P.I.D., ktoré sú na trhu v SR, je dostupný
na stránkach www.prevapis.sk.
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