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Imunita 

Nešpecifická imunita:

✦ prirodzená, vrodená
✦ aktivitu nepodmieňuje prechádza-

júci kontakt s antigénom 
✦ nemá imunologickú pamäť
✦ okamžitý nástup reakcie
✦ patria  sem anatomické štruktúry 
(koža,  sliznice),  fyziologické  sys-
témy  (napr.  zrážanlivosť  krvi), 
špecializované  molekuly  (kom-
plement,  cytokíny)  a  bunkové 
mechanizmy  (fagocytóza,  NK-
bunky)

Špecifická imunita:
✦ získaná
✦ k aktivácii dochádza až po styku s 

určitým antigénom
✦ má imunologickú pamäť
✦ reakcia po určtej dobe
✦ patria  sem antigény,  T-lymfocyty, 

B-lymfocyty,  protilátky  (Bergen-
diová, 2011)

Zdravý životný štýl
ÁNO: 
✦ pestrá strava s dostatkom ovocia 

a surovej zeleniny
✦ pohyb na čerstvom vzduchu
✦ dostatok spánku
✦ otužovanie
NIE:
✦ nadmerné množstvo alkoholu
✦ fajčenie, vrátane pasívneho
✦ stres, najmä dlhodobý
(Daňková, 2016)
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Podpora imunity z pohľadu EBM 
Zvyšovaniu imunitnej odolnosti je kladená v súčasnej dobe čoraz väčšia 
pozornosť.  Chráni  nás pred bakteriálnymi,  ale  aj  vírusovými ochore-
niami, hubami a cudzími patogénmi. Imunitnú odolnosť  zabezpečuje 
nešpecifická a špecifická imunita. 

Chronická ako aj akútna konzumácia alkoholu má preukázaný imuno-
modulačný  efekt -  má negatívny efekt na nešpecifickú aj  špecifickú 
imunitu. Výsledkom je znížená eliminácia patogénu a zníženie adap-
tívnej imunitnej odpovede organizmu (Szabo et al., 2009). 

V samoliečbe pacientov sa väčšinou zameriavame na podporu nešpeci-
fickej imunity. Informácie o imunostimulanciách uvedené v aktuálnom 
NÚSCHletters  sú  kompletizované  na  základe  medicíny  založenej        
na dôkazoch (EBM). 

Je potrebné pripomenúť, že od užívania imunostimulancií nemôžeme 
očakávať zázračné výsledky. Ich mechanizmus účinku je zväčša nešpe-
cifický, často ide o antioxidačný účinok mikronutrientov (vitamínov 
a minerálov). Keďže mnohí si svoju obranyschopnosť chceme posilniť 
z dôvodu pandémie COVID-19, pripomíname, že momentálne nie sú 
k dispozícii žiadne dáta, ktoré by jednoznačne preukazovali preventív-
ny alebo terapeutický účinok suplementácie mikronutrientmi, rastlin-
nými liekmi či probiotikami pri tomto ochorení (WHO). Výraznejší 
účinok suplementácie mikronutrientov na posilnenie imunitného sys-
tému je pozorovaný najmä u ľudí, ktorí trpia deficitom daného vitamí-
nu prípadne minerálu. Ponúkané informácie majú teda všeobecný cha-
rakter a vzťahujú sa najmä na vírusové ochorenia.
Ako farmaceuti  odporúčame uprednostniť  užívanie registrovaného 
voľnopredajného  lieku  pred  výživovým  doplnkom  s  rovnakou 
účinnou látkou. Registrovaný  liek musí preukázať  bezpečnosť,  účin-
nosť a kvalitu, množstvo účinnej látky v lieku je jednoznačne defino-
vané. 
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V prípade  pacientov  užívajúcich  imunosupresívnu 
liečbu,  pri  autoimunitných  ochoreniach,  pri  niek-
torých  hematoonkologických,  imunodeficientných 
pacientov  sa  súčasné  užívanie  imunostimulancií 
neodporúča  (Peřinová,  2016).  V prípade  potreby  sa    
o  vhodnosti  kombinácie  poraďte  s  farmaceutom          
v lekárni.

Vitamíny a minerály
Vitamín D 
V tukoch  rozpustný  vitamín,  ktorý  sa  syntetizuje       
v pokožke pri pôsobení UV žiarenia. UV B žiarenie  
je  v  pokožke  schopné  reagovať  s  absorbovaným        
7-dehydrocholesterolom (provitamínom),  premeniť 
sa na cholecalciferol a následne na aktívny kalcitriol. 
Okrem udržiavania homeostázy vápnika a fosfátov sa 
pri  dostatočnej koncentrácii  v krvi presúva aj  do i-
ných tkanív. V membránach a jadrách viacerých ty-
pov imunitných buniek boli identifikované vitamín D 
receptory pre kalcitriol (VDR). Po naviazaní kalcitri-
olu  na  VDR dochádza  k  tvorbe  komplexu,  ktorý 
okrem iného stimuluje tvorbu peroxidu vodíka v mo-
nocytoch, peptidov katelicidínu a defenzínov. Tie sú 
aktívne  v  boji  proti  chrípkovému  vírusu  A,  aden-
ovírusu  ai.  (Schwalfenberg,  2011).  Rôznymi  mecha-
nizmami teda zabezpečuje imunostimulačný  účinok 
(Altieri, 2017). Príjem vitamínu D je v Európe aj na 
Slovensku nedostatočný. Od septembra do marca sa 
vitamín D v pokožke netvorí (Račanská, 2014).
Zdroj  vitamínu D3 sú ryby (losos,  sardinky,  haring, 
makrely),  rybí  tuk,  vaječný  žĺtok.  Podľa  WHO by 
mal byť denný prísun vitamínu D v závislosti od veku 
200 - 600 IU.  
Pre podporu imunity je, v období kedy sa nevystavu-
jeme  slnečnému  žiareniu,  vhodná  suplementácia      
vo forme liekov alebo výživových doplnkov v dávke 
600-800 IU denne.  Dávka môže byť  tým vyššia, 
čím je nižšia koncentrácia kalcidiolu v krvi (Dawson-
Huges, 2020). 
COVID-19 a vitamín D
Podľa  Ilie  a  kol.  existuje  korelácia  medzi  hladinou 
vitamínu  D  v  rámci  jednotlivých  krajín  s  počtom 
nakazených  COVID-19  a  s  počtom úmrtí  na  toto 
ochorenie (Ilie et al., 2020). Krajiny s nízkou hladi-
nou vitamínu D (najmä v populácii starších ľudí) mali 
podľa  autorov  vyšší  výskyt  pozitívnych  prípadov  a 
úmrtí  na  COVID-19.  Vitamín  D  kontroluje  cy-
tokínovú búrku, a tým by mohol znížiť  poškodenie 
tkanív chorých pacientov (Junaid et al., 2020).
Zatiaľ neexistuje jednoznačné odporúčanie o suple-

mentácii  vitamínom  D  ako  preventívnom  opatrení 
pred nákazou koronavírusom.
Podľa National Health Service je vhodné suplemento-
vať  vitamín  D,  pretože  v  tomto  období  trávime          
na slnku menej času a väčšia časť populácie môže byť 
ohrozená jeho nedostatkom.

Vigantol  10  ml  gtt  –  registrovaný  liek  viazaný         
na lekársky predpis (1 kvapka = 500 I.U. vitamínu 
D3)
Nie je registrovaný  voľnopredajný  liek obsahujúci vi-
tamín  D3,  avšak  je  dostupných  niekoľko  doplnkov 
výživy obsahujúcich vitamín D3.
V prípade Vigantol gtt pripomíname, že sa jedná o re-
gistrovaný  liek  viazaný  na  lekársky  predpis.  Je  kon-
traindikovaný u pacientov s hyperkalciémiou. 
Liek neužívajte bez lekárskeho dohľadu a v prípade, že 
trpíte  renálnym  zlyhávaním,  obličkovými  kameňmi.   
O vhodnosti užívania sa poraďte, ak užívate digoxín, 
tiazidové diuretiká alebo antiepileptiká.
Vitamín D vo forme kvapiek sa užíva na lyžičke s mlie-
kom alebo kakaom, aby sa zlepšila vstrebateľnosť v tu-
ku rozpustného vitamínu.
Predávkovanie vitamínom D vedie k závažnej hyper-
kalciémii a hyperkalciúrii.  Pri akútnom predávkovaní 
patria  k  prvým  príznakom  bolesti  hlavy,  únava,  su-
chosť  a kovová chuť  v ústach, nechutenstvo, nauzea    
a vracanie (Račanská, 2014). Môže sa objaviť  svalová 
slabosť  a  hypertenzia.  Chronické  predávkovanie         
je spojené s tvorbou obličkových kameňov, polyúriou, 
polydypsiou,  nechutenstvom,  stratou  hmotnosti,         
v extrémnych prípadoch dochádza k renálnemu zlyhá-
vaniu,  srdcovým arytmiám,  kalcifikácii  koronárnych 
artérií a chlopní (Galior, 2018).
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Vitamín C - známy aj ako kyselina askorbová
Je súčasťou mnohých enzýmov a kofaktorov. Podieľa 
sa na tvorbe kolagénu, ktorý ako súčasť tkanív výz-
namne prispieva  k  tvorbe  bariéry  voči  patogénom. 
Zároveň  vďaka  svojim antioxidačným vlastnostiam 
chráni  bunky pred exogénnym aj  endogénnym oxi-
datívnym stresom.  Ovplyvňuje  proliferáciu  T a  B-
lymfocytov,  chráni  neutrofily  pred  kyslíkovými 
radikálmi. Stimuluje ich migráciu na miesto infekcie, 
potencuje  fagocytózu,  zvyšuje  aj  produkciu  interfe-
rónov.  Je  nevyhnutný  pre  adekvátnu odpoveď  imu-
nitného systému (IS) (Carr, 2017).  

Ľudský  organizmus si  vitamín C netvorí,  je  ho po-
trebné prijímať  v  dostatočnom množstve zo stravy. 
Pri  perorálnom  podávaní  je  absorpcia  vitamínu  C 
závislá na dávke. Čím je dávka vyššia, tým sa vstrebe 
menej kyseliny askorbovej. Pri p.o. podaní 200 mg sa 
vstrebe približne 72 % dávky, no pri dávke 1250 mg   
je to menej ako 50 % (Paddayatty, 2001). 
V preventívnom užívaní  dávok od 0,2  -  3  g/deň  sa 
nepotvrdil  nižší  výskyt  prechladnutia,  no  priebeh 
ochorenia bol ľahší a jeho trvanie sa skrátilo o 8 % 
(Hemilä, 2013). 
Preventívne užívanie má zmysel len u osôb v znač-
nom strese  a/alebo  fyzickom zaťažení.  V takýchto 
prípadoch  bola  znížená  incidencia  prechladnutia       
o polovicu. Mohlo by sa zdať výhodnejšie užívať vi-
tamín C pri objavení prvých symptómov, avšak to sa 
neukázalo ako prínosné. Ani pri užívaní “mega” dá-
vok  (1  -  8g/deň)  nebol  pozorovaný  žiadny  rozdiel 
medzi liekom a placebom (Hemilä, 2013). Keďže je to 
vo  vode  rozpustný  vitamín  a  nevytvára  depo,  nad-
merné množstvo je vylúčené močom.

Príjem v  gramových  dávkach  spôsobuje  acidifikáciu 
moču, čo môže viesť k tvorbe oxalátových obličkových 
kameňov,  alebo  prejavom  nežiaducich  účinkov  ako 
hnačky a nadúvanie (Pazirandeh, 2020).

COVID-19 a vitamín C

Možným  protektívnym  účinkom  pri  COVID-19  je 
antioxidačné  pôsobenie  vitamínu  C  (Junaid  et  al., 
2020). Zatiaľ nemáme k dispozícii žiadne presvedčivé 
údaje o suplementácii  vitamínu C ako preventívnom 
opatrení  pri  COVID-19  u  pacientov,  ktorí  netrpia 
deficitom  tohto  vitamínu  a  jeho  príjem  sú  schopní 
pokrývať potravou.

Celaskon tbl 100 mg - 500 mg dostupný v rôznych 
liekových formách - registrovaný voľnopredajný liek
Podľa SPC sa dávka 1000 mg má užívať v prípade ne-
dostatku vitamínu C, táto dávka sa nemá prekračovať. 
Je dostupné veľké množstvo doplnkov výživy obsahu-
júcich vitamín C.
Zinok (Zn) 
Stopový prvok Zn je súčasťou enzýmov, signalizačných 
molekúl a transkripčných faktorov, zároveň sa podieľa 
na udržiavaní  kožnej  integrity.  Zn podporuje mecha-
nizmy  nešpecifickej  imunity  (aktivácia  makrofágov, 
fagocytózy),  špecifickej  imunity  (podieľa  sa  na  ma-
turácii  imunitných  buniek).  Zároveň  ovplyvňuje 
vzájomné  interakcie  buniek  IS  prostredníctvom 
prenosu  aktivačných  signálov  cez  receptory  a  vnú-
trobunkové  signalizačné  dráhy.  Veľmi  dôležité  sú  ú-
činky protivírusovej obrany: stimuluje tvorbu interfe-
rónov  a  zároveň  podporuje  aj  bunkové  mechanizmy 
protivírusovej imunity (NK-bunky a CD8+ T-cytotoxi-
cké lymfocyty) (Subramanian, 2016).
Pri bežnom prechladnutí môže včasná suplementácia 
Zn skrátiť  trvanie  ochorenia  o  1  -  3  dni  (Alexander     
et  al.,  2020).   Organizmus  nedisponuje  systémom 
udržiavajúcim zásoby Zn v organizme a príjem zinku   
v strave  obvykle nepokrýva jeho celkovú dennú potre-
bu  (Bonaventrura,  2016).  Nedostatok  zinku  v  orga-
nizme sa z hľadiska imunity prejavuje častými infekci-
ami,  napríklad  infekciami  horných  dýchacích  ciest, 
aftóznou stomatitídou, hnačkami.
Zdrojom  zinku  sú  morské  plody  a  ryby,  mäso  (ho-
vädzie, bravčové, kuracie), rôzne cereálie, klíčky a  ore-
chy (ovsené cereálie, kešu, mandle, arašidy), strukoviny 
(fazuľa, cícer, hrach), mlieko a mliečne výrobky, event. 
iné  zdroje  (horká  čokoláda,  melón,  zelený  špenát, 
tekvicové a slnečnicové semienka).
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Denné  dávky  zinku  odporúčané  WHO  sú  prie-
merne 8,5 mg denne.  U detí sa pohybujú  v hla-
dinách 5 -  7 mg, u dospelých 15 mg,  u tehotných 
žien 20 - 25 mg a u športovcov a rizikových skupín 25 
mg  a viac. Za maximálnu dávku sa považuje 100 mg 
denne.  Tablety sa zapíjajú dostatočným množstvom 
tekutiny. Minerálne vody, mlieko a mliečne výrobky, 
káva a iné nápoje s obsahom kofeínu nie sú na zapí-
janie vhodné z dôvodu rizika tvorby chelátov. Užíva 
sa nalačno alebo v dostatočnom odstupe medzi jed-
lami (pol hodinu pred jedlom alebo dve hodiny po 
jedle). 
Pri súbežnom užívaní zinku so soľami železa, medi   
a vápnika môže dôjsť k vzájomnému ovplyvneniu ich 
vstrebávania.  Zinok  znižuje  vstrebávanie  tetracy-
klínov, chinolónov. Z tohto dôvodu sa musí ponechať 
aspoň  3-hodinový  odstup  medzi  užívaním  zinku         
a uvedených liekov.
COVID-19 a zinok
Soli zinku preukázali v in vitro štúdiách schopnosť 
inhibovať  replikáciu  rhinovírusov  aj  koronavírusov 
SARS-CoV (Maggini, 2012; Razzaque, 2020). Zn in-
hiboval  kľúčový  enzým  pre  replikáciu  SARS-CoV 
vírusu  RNA-dependentnú  RNA polymerázu.  Je 
otázne či  Zn vykonáva rovnaký  efekt  aj  pri  SARS-
CoV-2. Schopnosť inhibície replikácie RNA vírusov 
zinkom je dosiahnutá, pokiaľ má dostatočnú intrace-
lulárnu koncentráciu. Zinok môže tiež znižovať akti-
vitu ACE2, enzýmu nevyhnutného na prestup vírusu 
do bunky. Jeho antioxidačné účinky prispievajú k zní-
ženiu oxidačného stresu. Suplementácia zinku môže 
normalizovať  nadprodukciu  prozápalových  cytokí-
nov (Junaid et al., 2020; Razzaque, 2020).
Zinkorot  50x25  mg  –  voľnopredajný  registrovaný 
liek
Je dostupné veľké množstvo doplnkov výživy obsahu-
júcich zinok.
Selén (Se) 
Je  nevyhnutným  mikroelementom  pre  živočíchy, 
podporuje  imunitný  systém,  prispieva  k  správnemu 
fungovaniu  štítnej  žľazy,  správnej  spermatogenéze     
a udržaniu zdravých vlasov a nechtov. Selén vo forme 
seleničitanu sodného v antikoagulačnej liečbe môže 
znížiť  riziko  tvorby  krvných  zrazenín  (Kieliszek, 
2020). 
Zlúčeniny selénu môžu účinkovať  ako antioxidanty   
aj ako prooxidanty - závisle od dávky, typu chemickej 
štruktúry a povahy cieľovej bunky. Vo všeobecnosti 
platí, že organický selén je menej toxický ako anor-
ganický. Zaujímavou vlastnosťou selénu je, že toxici-
ta  je  iná  pre  zdravé  a  iná  pre  neoplastické  bunky: 
nádorové  bunky  a  vysokorezistentné  rakovinové 
bunky sú citlivejšie na cytotoxické účinky selénu, čo 
ponúka ďalšiu terapeutickú možnosť jeho využitia

(Lendvay, 2020; Wallenberg 2014). Odporúčaná denná 
dávka  Se  je  závislá  od  geografickej  polohy.  Podľa 
WHO je to 25 - 26 ug/deň u žien a 33 - 34 ug/deň u 
mužov.

Selén  môže  pôsobiť  toxicky  pre  organizmus  už  pri 
mierne  zvýšených  dávkach  (Arthur,  2003).  Príznaky 
predávkovania Se (1 000 µg /deň) sú reverzibilné vypa-
dávanie vlasov, gastrointestinálne problémy, lámavosť, 
dystrofia nechtov. 
Selén prispieva k správnej funkcii IS. Selén ovplyvňuje 
vrodený aj adaptívny IS: deficit Se znižuje schopnosť 
proliferácie lymfocytov a syntézu leukotriénu B4, čo je 
nevyhnutné  pre  chemotaxiu  neutrofilov  (Hoffmann, 
2008).  Ďalším zistením podporujúcim dôležitú úlohu 
selénu v procesoch imunitného systému bolo, že sele-
noproteíny  sú  prítomné  aj  v  T-lymfocytoch,  pričom 
nedostatok  týchto  proteínov  viedol  k  neschopnosti 
týchto buniek potlačiť produkciu reaktívnych foriem 
kyslíka  (Carlson,  2010).  Selén  podporuje  proliferáciu 
NK-buniek (Avery, 2018). Nedostatok selénu je riziko-
vým faktorom pre vírusové ochorenia (Guilin, 2019). 
COVID-19 a selén
Selén výlučne vo forme seleničitanu sodného (natrium 
selenit) je schopný oxidovať tiolové skupiny v disulfi-
dovej izomeráze vírusového proteínu, čím znemožňuje 
penetráciu  vírusu  cez  zdravú  bunkovú  membránu. 
Týmto seleničitan inhibuje vstup vírusov do zdravých 
buniek a zabraňuje šíreniu infekčnosti (Kieliszek, M, 
2020).  Selénu sa  pripisuje  schopnosť  inhibície  ACE, 
potenciálne  ovplyvňujúca  prechod  vírusu  do  bunky. 
Antioxidačný účinok selénu zohráva úlohu v regulácii 
oxidatívneho stresu (Junaid et al., 2020).
Zaujímavé je, že v krvi pacientov pozitívnych na CO-
VID-19 bol pozorovaný nedostatok selénu, tiež zníže-
ná hladina transportéru Se (SELENOP) a nízka enzy-
matická  aktivita  vylučovanej  glutatión-peroxidázy 
(Moghaddam, 2020), cez ktorú je sprostredkovaná an-
tioxidačná aktivita selénu (Arthur, 2003). Nedostatok 
tohto mikroelementu u ľudí sa dokonca prejavuje zní-
ženým titrom IgG a IgM (Arthur, 2003).  Práve kvôli 
týmto zisteniam sa odporúča jeho dostatočný príjem. 
Na Slovensku neexistuje registrovaný  liek s obsahom 
selénu, ale dostatok výživových doplnkov s jeho obsa-
hom.
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Látky mikrobiálneho pôvodu
Probiotiká  
Živé mikroorganizmy, ktoré po podaní v adekvátnom 
množstve  prinášajú  benefit  pre  organizmus.  Imuno-
modulačný mechanizmus probiotík je popisovaný na-
sledovne:  probiotická  baktéria  sa  naviaže  na  povrch 
črevnej epiteliálnej bunky prostredníctvom receptora, 
pričom dôjde  k  uvoľneniu  cytokínov  a  chemokínov. 
Ich  vplyvom  sa  nahromadia  špecifické  B-lymfocyty 
produkujúce imunoglobulín A (IgA).  Hlavnou úlohou 
IgA je neutralizácia antigénov na slizničnom povrchu a 
v spolupráci s obrannými mechanizmami slizníc (hlien, 
riasinky, peristaltika)  ich transportovanie von z orga-
nizmu.  V rovnakom čase  uvoľnené  cytokíny  vedú  k 
expresii  regulačných T-lymfocytov,  ktoré udržujú ho-
meostázu  črevnej  mukózy.  Najbežnejšie  mikroorga-
nizmy používané ako probiotiká sú baktérie mliečneho 
kvasenia,  hlavne  druhov  Lactobacilli,  Streptococci, 
Pediococcus, Enterococcus, Bifidobacteria a niektoré 
kvasinky  ako  Saccharomyces  boulardii  (Galdeano, 
2019). 
Imunomodulačný efekt je závislý od dávky, ktorá     by 
mala  byť  minimálne  109  CFU/deň,  neodporúča  sa 
však  dávka  viac  ako  1012  CFU/deň.  Užívanie  vyšších 
dávok sa môže prejaviť plynatosťou. Svoju úlohu zo-
hráva aj vek pacienta, výraznejší efekt je pozorovaný u 
ľudí  nad 70 rokov.  Probiotiká preukázateľne znižujú 
počet  prechladnutí  a  skracujú  dĺžku ich trvania  (De 
Vrese, 2008; Winkler, 2005).  Dlhodobé užívanie pro-
biotík sa považuje za bezpečné. Ukazuje sa, že existujú 
rozdiely v odpovedi organizmu na užívanie probiotík v 
závislosti  od  individuálnej  existujúcej  črevnej  mikro-
flóry  jedinca.  Ďalšie  štúdie  aplikované na  konkrétne 
kmene probiotík a štruktúru populácie prebiehajú aj v 
súčasnosti (Gill, 2008).
Existujú  aj  registrované  lieky  s  obsahom  probiotík            
(Linex,  Enterol,  Hylak,  Yomogi,  Paidoflor),  ale  majú 
inú indikáciu ako imunomoduláciu, zvyčajne pri akút-
nej hnačke a dyspeptidických obtiažach.

Látky rastlinného pôvodu
Echinacea  
Používajú  sa  rôzne  druhy  rodu  Echinacea,  využíva  sa 
koreň alebo vňať. V závislosti od konkrétnej rastlinnej 
drogy sa užíva etanolový roztok, vodný roztok, čerstvo 
lisovaná šťava alebo čajovina (monografie HMPC). 
Obsahové látky pravdepodobne zodpovedné za  imu-
nomodulačný účinok sú deriváty kyseliny kávovej, po-
lysacharidy  a  alkylamidy.  Predpokladaným mechaniz-
mom účinku echinacey je podpora fagocytózy makro-
fágov a aktivity NK buniek. 
Podľa monografií Výboru pre rastlinné lieky Európskej 
liekovej  agentúry  sa  vyššie  spomenuté  druhy  rodu 
Echinacea používajú tradične v prevencii a liečbe bež-
ného prechladnutia.  Ich účinnosť  bola  v  niekoľkých 
publikáciách pozorovaná na širšom spektre vírusov:

rhinovírusy,  vírus  Influenza,  koronavírusy,  herpetické 
vírusy. Rastlinný liek je vhodné začať užívať pri preja-
ve prvých príznakov (monografie HMPC, SPC, Hud-
son 2012). 

Na Slovensku sú registrované dva rastlinné voľnopre-
dajné lieky s obsahom extraktu vňate echinacey purpu-
rovej: Immunal tbl a Dr. Theiss Echinacea Forte gtt. 
Okrem toho existuje veľké množstvo výživových do-
plnkov,  u ktorých  výrobca  nemusí  deklarovať  účin-
nosť  v  danej  indikácii  a  presný  obsah  účinnej  látky,    
ale musia preukázať bezpečnosť pri užívaní. Rastlinný 
liek  sa  užíva  maximálne  10  dní,  medzi  jednotlivými 
kúrami by mala  byť  zachovaná prestávka minimálne  
14 dní. Užívanie týchto rastlinných liekov nie je vhod-
né  pre  deti  mladšie  ako  12  rokov.  Perorálne  kvapky 
obsahujú etanol (pri maximálnej dávke 2,684 ml etano-
lu 96%), na čo je tiež potrebné myslieť. 

Immunal tbl – registrovaný voľnopredajný liek – tab-
leta obsahuje šťavy vňate echinacey purpurovej - 3 - 4 x 
denne   1 tableta

Dr. Theiss Echinacea Forte – registrovaný voľno-
predajný  liek  -  perorálny  roztok,  ktorý  obsahuje     
0,756 ml šťavy vňate echinacey 96 % etanole v 1 ml 
roztoku – 3-4 x denne 55 kvapiek

Látky izolované z húb
β-glukány
Po chemickej stránke sú to biologicky aktívne glukó-
zové polyméry, ktoré patria medzi hlavné štrukturálne 
jednotky  bunkových  stien  húb,  kvasiniek,  morských 
rias a baktérii. Mechanizmus účinku spočíva vo zvýše-
ní funkčnej aktivity makrofágov a aktivácii antimikro-
biálnej  aktivity  neutrofilov  prostredníctvom  väzby     
na  ich  receptory.  Zdrojmi  β-glukánu  sú  obilniny 
(predovšetkým ovos a jačmeň),  viacero druhov kvasi-
niek (napr. Saccharomyces  cerevisiae)  a húb (napr. hliva 
ustricová). Hlavný imunomodulačný účinok β-glukánu 
je  vysvetľovaný  zvýšením prozápalových cytokínov  a 
produkciou  chemokínov.  Odporúčaná  denná  dávka 
čistého β-glukánu je 250 až 500 mg. U detí od 1 do 3 
rokov sa odporúča 30 mg v dennej dávke vo forme si-
rupu alebo pastiliek. 
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Za kvalitný sa považuje β-glukán minimálnej čistoty 70 % (Peřinová, 2016). β-glukány s väčšou molekulou majú 
výraznejší imunomodulačný efekt (Bystroň, 2016). 

Nežiaduce účinky β-glukánu nie sú známe (Fialová, 2013).   
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