
AHCC® 
     tieto ÚČINKY, stoja za pozornosť
• podpora energie, vitality, výkonu
• rýchlejšia regenerácia, ľahšie zvládanie zvýšenej záťaže
• kladný vplyv na nervový systém v pokoji aj počas stresu
• pomoc pri zvládaní chronického stresu
• zlepšenie kvality spánku, lepšie pocity pri zaspávaní
• zmiernenie únavy, zmiernenie pocitov hnevu, zloby, nepria-

teľstvo
• užitočný u depresií, lepšia kvalita spánku, zlepšenie imunity

  

Mycelcaps, zdroj výni-
močnej zlúčeniny AHCC® 

získanej z mycélia húb Shii-
take, vykazuje skvelé účinky 
nielen u oslabenej imunity. 
Nižšie prikladáme niekoľko 
štúdií, ktoré mapovali vplyv 

tejto látky a jej prínos  
u zdravých osôb - kto máte 

radi detaily a chcete sa 
oprieť o argumenty, prelús-

kajte sa pripojenými pod-
kladmi. Ak dávate prednosť 
stručnému prehľadu, vyho-

vieme aj vám!

(AHCC® a štúdie na zdravých ľuďoch)

Mycelcaps
sa skrátka NEOMRZÍ 

Podklady:  japonský dodávateľ AHCC® Amino Up Chemical
Preklad: PhDr. Ing. Petra Kantorová, úprava: Renata Zawadová



o 25 % VÄČŠÍ obsah 
AHCC® v každej kapsule

o 25 % NIŽŠIA cena 
celý február

Mycelcaps AHCC® je funkčná potravina, ktorej používa-
nie sa skúmalo u zdravých jedincov v po- 
hode aj s rôznymi druhmi stresu. Pri psy-
chickom strese došlo k zvýšeniu nervovej 
aktivity sympatika bez rozdielu v parasym-
patickom nervovom systéme. Osoby s chro-
nickým psychickým stresom počas štúdie 
hlásili významné zlepšenie kvality spánku 
pri užívaní AHCC® oproti obdobiu príjmu 
placeba, taktiež aktivita NK buniek sa zvý-
šila. Podľa záverov je AHCC® potenciálne 
účinné pri zvládaní stresu a môže byť 
užitočné pri liečbe depresie.
Množstvo štúdií uvádza, ako nadmerný 
a chronický stres ovplyvňuje imunitu. Je 
známe, že duševné poruchy súvisia s aktivi-
tou NK buniek. Udržiavanie ich normálnej 
aktivity môže zohrávať zásadnú úlohu 
pri udržiavaní zdravého imunitného 
systému, aj pri reakcii tela na psychic- 
ký stres.

V posledných rokoch sa rozvíjajú požiadav-
ky na štúdie o prírodných protistresových 
prípravkoch (byliny, funkčné potraviny 
a pod.). Z hľadiska preventívnej medicíny 
bolo zistené, že osoby náchylné na stres, 
môžu túto problematiku účinne riešiť po-
mocou každodenného riadenia stresu 
v kombinácii s vyváženou a kvalitnou stra-
vou, ktorá zahŕňa tiež tzv. funkčné potraviny.
Uskutočnili sa 4 štúdie týkajúce sa 
funkčnej potraviny AHCC®, ktoré boli 
schválené Etickou komisiou Univerzity 
Teikya Heisei a boli vykonané v súlade 
s Helsinskou deklaráciou s medzinárod-
nými etickými pravidlami.

ŠTÚDIA 1 - Vplyv AHCC® na autonómny 
nervový systém pod fyzickým stresom

Bola vykonaná placebom kontrolovaná, 
dvojito zaslepená, krížová štúdia u 8 zdra-
vých jedincoch (muži a ženy, priemerný vek 
20 rokov). Osoby boli náhodne a rovno-
merne rozdelené do 2 skupín. V skupine A 
užívali 3g AHCC® denne po dobu 5 dní, po 
9dennej pauze 3g placeba ďalších 5 dní. To 
isté prebehlo v skupine B.
VÝSLEDKY
Aktivita sympatiku bola vyššia v čase 
podávania AHCC® oproti užívaniu placeba. 
Nedošlo k rozdielu v aktivite parasympatiku 
(sympatikus mobilizuje zásoby energie, v te- 
le zodpovedá za motiváciu, elán, nadšenie; 
parasympatikus riadia imunitné funkcie, 
trávenie, regeneráciu tkanív, zabezpečuje 
činnosť organizmu v pokoji a bezpečí).
Záver: AHCC® pôsobí, priamo alebo ne-
priamo, na zvýšenie aktivity sympatika.

ŠTÚDIA 2 - Vplyv AHCC® na autonómny 
nervový systém a psychiku v pokoji
Uskutočnila sa otvorená štúdia skúmajúca 
účinok AHCC® u každodenných návykov, 
stavu nálady a autonómneho nervového 

systému v kľude u 5 jedincov, u ktorých 
boli účinky AHCC® pozorovanej v štúdii 1. 
Osoby užívali 3g AHCC® po dobu 7 dní. 
Pred a po užívaní bola meraná aktivita ANS 
v pokojovej polohe a subjekty boli pred a 
po užívaní požiadané o vyplnenie dotazníka 
so 17 položkami typu „cítim sa unavený“, 
„ťažko zaspávam“ apod.
VÝSLEDKY
Po 7 dňoch užívania AHCC® došlo k výraz-
nému zvýšeniu aktivity parasympatiku. Tieto 
výsledky ukazujú, že AHCC® zvyšuje aktivitu 
sympatika pri fyzickom strese a parasym-
patickej nervovej aktivite bez prítomnosti 
fyzického stresu. Pri vyhodnotení dotaz-
níkových položiek typu „ťažké zaspáva-
nie“ a „cítim sa unavený“ bol zlepšujúci 
sa trend. Položky ako „pocity hnevu a 
nepriateľstva“ sa výrazne zlepšili. AHCC® 
tak môže byť sľubnou funkčnou potra-
vinou pre zlepšenie spánku alebo u pro-
blémov s pocitmi hnevu, nepriateľstva 
či zloby, tiež môže prispieť k zmierneniu 
únavy.

ŠTÚDIA 3 - Vplyv AHCC® na autonómny 
nervový systém pod duševným / mentál-
nym stresom 

Vplyv AHCC® na autonómny nervový sys-
tém pod duševným / mentálnym stresom
Bola vykonaná placebom kontrolovaná, 
dvojito zaslepená krížová štúdia na 17 dob-
rovoľníkoch (muži a ženy, priemerný vek
20 rokov), náhodne rozdelených do  
2 skupín. V skupine A užívali 3g AHCC® po 
dobu 7 dní, potom 14 dní pauza, potom 
ďalších 7 dní 3g placeba. V skupine B tomu 
bolo naopak. Výsledky predchádzajúcich 
dvoch štúdií naznačujú, že AHCC® zvyšuje 
aktivitu sympatika pri fyzickom strese  
a v kľudovom stave podporuje aktivitu pa-
rasympatiku. V 3. štúdii boli skúmané účinky 
AHCC® na autonómny nervový systém pod 
duševným stresom už po týždni.
VÝSLEDKY
Po 7 dňoch užívania AHCC® došlo k 
významnému nárastu aktivity sympatika. 
Nedošlo k nárastu aktivity parasympatiku. 
AHCC® tak zvýšil aktivitu sympatika 
v reakcii na psychický stres, rovnako ako 
tomu bolo u fyzického stresu.

ŠTÚDIA 4 - Vplyv AHCC® na osoby s chro-
nickým stresom

U 13 zdravých dobrovoľníkov (ženy a muži, 
24-28 rokov) bolo pomocou odborného 
dotazníka určené, či trpia chronickým 
stresom. U 7 dobrovoľníkov s miernou 
depresiou v dôsledku chronického stresu 
bol zisťovaný vplyv AHCC® na spánok, pra-
covný výkon a zmeny v aktivite NK buniek.
Osoby s „vysokou mierou depresie v 
dôsledku chronického stresu“ užívali 14 dní 
3g AHCC® denne, potom 14 dňová pauza, 

potom 3g placeba. Pred a po podávaní 
vždy dochádzalo k patričným meraniam 
vrátane kvality spánku, dosahovanie pra-
covného výkonu a aktivity NK buniek.
VÝSLEDKY
Skupina s „vysokou mierou depresie“ 
vykazovala významné zvýšenie kvality  
a udržania spánku počas užívania AHCC® 
oproti obdobiu užívania placeba. Taktiež 
došlo k zvýšenému skoro až „zotaveniu 
z únavy“, zvýšil sa počet správnych od-
povedí v tzv. U-K teste a došlo k nárastu 
aktivity NK buniek.

ZÁVER
Uvádza sa, že depresívna porucha je spre-
vádzaná oxidačným stresom a je charak-
terizovaná nižšími koncentráciami rôznych 
antioxidantov. Navyše sa predpokladá, 
že oxidačný stres súvisí s psychiatrickými 
poruchami. Preto by adekvátne doplnenie 
antioxidantov mohlo viesť k zmierneniu 
duševného stresu. AHCC® má nielen 
antioxidačné vlastnosti, ale aj imunit-
no modulačné účinky - môže teda byť 
pozitívnym a nádejným prínosom pre 
zvládanie stresu.

Z výsledkov súčasných a predchádza-
júcich štúdií vyplýva, že AHCC® zvyšuje 
aktivitu sympatika počas rôznych streso-
vých podmienok, môže zlepšiť imunitné 
aj duševné problémy fyzicky zdravých 
ľudí s depresiou. V štúdiách neboli pozo-
rované žiadne nežiaduce účinky. 
AHCC® je tak potenciálne užitočnou 
funkčnou potravinou pre udržanie 
a podporu duševného zdravia u ľudí 
s depresiou v dôsledku chronického 
stresu.
 

Vplyv AHCC® na imunitný systém a stresové reakcie u zdravých jedincov 
(upravený sumarizačný výťah)


