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Prečo Alpikol: sirup Alpikol vsádza na kombinovaný účinok troch aktívnych prírodných zložiek 

– extraktu z plodov bazy čiernej, koreňa z africkej pelargónie a pivných kvasiniek.
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vala účinnosť EPs®7630 (n=64) a  pla-
ceba (n=60). Ukázala, že EPs®7630 
indukuje vo väčšej skupine pacientov 
vymiznutie chrapotu a  kašľu, ako aj 
bolesti na hrudníku na siedmy deň uží-
vania extraktu EPs®7630 v  porovnaní 
s  placebom. Zároveň sa vyskytli len 
mierne nežiaduce účinky. Koagulač-
né časy PT a  aPTT boli bez rozdielu 
v skupinách. (10) Vo všeobecnosti sa dá 
povedať, že nežiaduce účinky extraktu 
z koreňa muškátu sú len mierne a pre-
chodné. Najčastejšie sa vyskytujú 
gastrointestinálne problémy (hnačka, 
dyskomfort, nauzea a vomitus), hyper-
senzitívne reakcie (prevažne na koži) 
a krvácanie z ďasien a nosa. Pivné kvasinky (Saccharomyces ce-

revisiae) obsahujú β-glukány, pričom 
majú široké zastúpenie nielen v kvasin-
kách, ale aj v hubách, v niektorých bak-
tériách, riasach a  cereáliách. Súčasný 
výskum β-glukánov sa zameriava na 
ich schopnosť stimulovať imunitný sys-
tém, antitumorovú aktivitu, schopnosť 
znižovať cholesterol a sleduje sa aj ich 
hypoglykemická aktivita. β-glukány sú 
najrozšírenejšie polysacharidy stien 
húb. Stavovce, vrátane ľudí, si ich ne-
dokážu syntetizovať, čím sa stávajú pre 
organizmus cudzie a radia sa tak ku kľú-

čovým molekulárnym vzorom asociova-
ným s patogénom. Aktivujú tak vrodenú 
a  aj špecifi ckú imunitu. U  β-glukánov 
pozorujeme imunomodulačný úči-
nok (aktivácia makrofágov, NK buniek 
a  komplementovej dráhy, stimulácia 
T-lymfocytov, zvýšenie tvorby protilátok 
a cytokínov – IL-2, IL-3, IL-6, IL-8, IL-10 
a  IL-12). β-glukány sú rozpoznávané 
imunokomponentnými bunkami v Peye-
rových plakoch a  vedú k  ich priamej 
aktivácii. In vivo sú β-glukány po pero-
rálnom podaní v tenkom čreve okamži-
te vychytávané makrofágmi, v  nich sú 
fragmentované na menšie častice a po 
uvoľnení reagujú s cirkulujúcimi granu-
locytmi, monocytmi a dendrickými bun-
kami, čím spúšťajú imunitnú odpoveď.
 V in vivo štúdii uskutočnenej Vetvicka 

a kol.(11) dostávali 8-týždňové myši pro-
fylakticky extrakt z  mycélia húb (Ma-
itakeGold 404) (n=10) alebo placebo 
(n=10). Na 14. deň boli experimentálne 
zvieratá infi kované vírusom chrípky typu 
H5N1. Na 14. deň od infi kovania nepre-
žila žiadna myš v  placebovej skupine, 
pričom v experimentálnej skupine preži-
lo až 6 myší. Zároveň v experimenálnej 
skupine bol pozorovaný signifi kantný 
nárast INF-γ a protilátok, ako aj pokles 
titra vírusu chrípky.(11)

 Za základe všetkých experimentál-
nych a aj klinických výsledkov môžeme 
predpokladať, že podávanie extraktov 
z  troch spomínaných liečivých látok 
bude mať benefi tný efekt pre ľudský 
organizmus pri kontakte organizmu 
s  rôznymi typmi vírusov. Synergický 
protivírusový efekt extraktu z  plodov 
bazy čiernej, z  koreňa muškátu hviez-
dicovitého a  zymosanu ako exkraktu 
zo stien pivných kvasníc kombinuje prí-
pravok s názvom Alpikol. Sirup Alpikol 
sa používa na podporu imunity, pričom 
prispieva ku zvýšeniu imunity, a  môže 
sa používať ako prípravok proti vírusom 
pri sezónnych ochoreniach súvisiacich 
s nachladnutím a napomáha tak k rých-
lejšiemu zotaveniu organizmu.
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Využitie synergie prírodných látok
v starostlivosti o pacienta s virózou
(prednáška v rámci Akadémie zdravia pre všetky generácie, 27. 1. 2021, webinár podporený spoločnosťou Alpen Pharma Group)

advertoriál

 Dňa 27. 1. 2021 sa pod záštitou farmaceutickej  rmy Alpen Pharma SK, s.r.o. cez webové roz-
hranie www.akademiavzelavania.online konal webinár s názvom „Akadémia zdravia pre všetky 

generácie“. Na webinári odznelo celkovo 7 prednášok, pričom jednou z prednášajúcich bola aj PharmDr. 
Mgr. Elena Kurin, PhD., ktorá prezentovala prednášku s názvom: „Využitie synergie prírodných látok 
v�starostlivosti o pacienta s virózou“.

Autorka: PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky

 Prednáška bola rozdelená do troch 
hlavných častí, v  ktorej boli podrobne 
prezentované tri prírodné rastlinné látky 
a  ich extrakty, ktoré priaznivo ovplyv-
ňujú obranné mechanizmy u  pacienta 
s  virózou. V  prednáške boli prezento-
vané účinky extraktu z  plodov bazy 
čiernej, exkraktu z  koreňa muškátu 
hviezdicovitého pod štandardizovaným 
názvom EPs®7630 a účinky zymosanu 
ako exkraktu zo stien Saccharomyces 
cerevisiae.
 Baza čierna (Sambucus nigra) je ker 

vysoký 3 – 5 metrov. Plody bazy čiernej 
sú tmavofi alové až čierne kôstkovice. 
Využívajú sa v  prírodnom liečiteľstve 
ako laxatívum, diuretikum, analgetikum 
či pri terapii bronchitídy a nachladnutia. 
Obsahujú látky ako antokyaníny, fl avo-
noidy, silice, lektíny, vitamíny, minerálne 
látky a nenasýtené mastné kyseliny.
 Vo viacerých in vitro štúdiách bol pre-

ukázaný mnohoraký pozitívny efekt ex-
traktu z plodov bazy čiernej na imunitnú 
odpoveď. Bolo identifi kované, že ex-
trakt z bazy stimuluje tvorbu cytokínov 
(IL-1β, IL-6, IL-8 a  TNF-α) izolovaných 
monocytov.(1) Okrem toho sa ukázalo, 
že extrakt z bazy čiernej indukuje tvor-
bu NO po aktivácií myších makrofágov 
lipopolysacharidom (LPS)(2), či schop-
nosť extraktu z  bazy čiernej zabrániť 
väzbe vírusu (chrípkového kmeňa A a B) 
na hostiteľskú bunku. Na tomto účinku 
sa podieľajú esterifi kované fl avonoidy(3). 
Krawitz a  kol. preukázali, že extrakt 
z  bazy čiernej inhibuje rozvoj infekcie 
spôsobenej ľudskými kmeňmi vírusu 
chrípky v hostiteľských bunkách.(4)

 Okrem pozitívnych dôkazov z  in vit-
ro štúdií sa benefi t potvrdil aj v  in vivo 
štúdiách V jednej in vivo štúdii autorov 
Burge a  kol. uskutočnenej na experi-

mentálnych zvieratách sa sledoval efekt 
extraktu plodov bazy čiernej na symptó-
my podobné chrípke. V tejto štúdií uží-
vali šimpanzy buď extrakt z bazy čier-
nej (n=5), alebo placebo (n=5). Počas 
6 mesiacov podávania extraktu z bazy 
čiernej šimpanzom sa u  nich prejavi-
li symptómy podobné chrípke počas 
12 dní, pričom u šimpanzov užívajúcich 
placebo sa symptómy podobné chríp-
ke prejavovali počas 39 dní. Šimpanzy 
teda boli 3-krát menej náchylné ocho-
rieť, pokiaľ im bol profylakticky podáva-
ný extrakt z bazy čiernej.(5)

 Autor Zakay-Rones a  kol. uskutoč-
nil dve randomizované klinické štúdie. 
V  prvej randomizovanej štúdii na 27 
ľuďoch (15 užívalo štandardizovaný 
extrakt z bazy, 12 užívalo placebo) pre-
ukázal, že po podaní extraktu z  bazy 
čiernej sa po troch dňoch u  93,3  % 
ľudí zmiernili príznaky chrípky (vrátane 
horúčky) pričom po podaní placeba sa 
u  91,7  % probandov dosiahlo zmier-
nenie sledovaných symptómov až po 
dvojnásobnom čase, teda po 6 dňoch. 
Imunologické testy u  respondentov 
ukázali vyšší titer protilátok voči chrípke 
u jedincov, ktorí užívali extrakt z plodov 
bazy čiernej. V tejto štúdii neboli hláse-
né žiadne nežiaduce účinky.(3)

 Druhá randomizovaná štúdia rov-
nakého autorského kolektívu, na 60 
respondentoch ukázala, že klinic-
ké symptómy ako bolesť, frekvencia 
kašľa, kvalita spánku, nazálna kon-
gescia a  výtok zo slizníc vymiznú 
po 3  –  4 dňoch v  skupine užívajúcej 
štandardizovaný extrakt z  bazy čier-
nej v  porovnaní s  prejavovaním sa 
symptómov po dobu 7 – 8 dní u res-
pondentov užívajúcich placebo. Na-
vyše podávanie exkraktu z  plodov 

bazy čiernej signifi katne znížilo užíva-
nie analgetík a dekongestív.(6)

 Muškát hviezdicovitý (Pelargonium 
sidoides) je trvalá rastlina. Listy tejto 
rastliny sú okrúhle, srdcovité s  dlhou 
stopkou. Kvety muškátu sú päťpočet-
né, súmerné, tmavo červené až čierne. 
Koreň muškátu hviezdicovitého je duži-
natý a červeno sfarbený. Koreň mušká-
tu hviezdicovitého obsahuje kumaríny, 
triesloviny, fenolové kyseliny a fl avono-
idy. Prevažná časť štúdií je robená so 
štandardizovaným extraktom z  kore-
ňa muškátu hviezdicovitého s  názvom 
EPs®7630. Ukázalo sa, že EPs®7630 
ovplyvňuje replikáciu sezónnej chrípky 
A  (H1N1 a  H3N2), respiračného syn-
cyciálneho vírusu, ľudského koronaví-
rusu (HCo-229E), vírusu parainfl uenzy 
a  Coxackie vírusu. EPs®7630 naopak 
neovplyvnil replikáciu vírusu vtáčej 
chrípky (H5N1), adenovírusov a  rinoví-
rusov(7).
 In vitro štúdia, uskutočnená autorom 

Roth a kol. ukázala, že EPs®7630 signi-
fi kantne zvyšuje prežívanie izolovaných 
ľudských bronchiálnych epitelových 
buniek (hBEC) pri inkubácii s  rinoví-
rusom (RV16). Navyše extrakt znižuje 
množstvo RV16 pozitívnych buniek po 
dvoch dňoch inkubácie. Táto štúdia 
ďalej ukázala zníženú expresiu väzob-
ných membránových proteínov na hos-
titeľských bunkách a zvýšenú expresiu 
antivírusových proteínov (β-defensín 
a SOCS-1).(8)

 V štúdii Kolodziej a kol. dospeli k zá-
verom, že EPs®7630 zvyšuje indukciu 
TNF-α a INF-γ podobnej aktivity a záro-
veň sa zvyšuje aj syntéza INF- β v izolo-
vaných MG-63 bunkách.(9)

 Randomizovaná, dvojito zaslepená, 
multicentrická klinická štúdia porovná-
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