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Význam kyseliny alfa-lipoovej v liečbe 
bolestivých neurologických ochorení

Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
II. neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Kyselina alfa-lipoová (alpha-lipoic acid, ALA, 
tiež kyselina tioktová) je bežnou súčasťou mito-
chondriálnych enzýmov zapojených do bunkové-
ho metabolizmu a redoxných procesov v ľudskom 
organizme. Ako silný antioxidant našla využitie  
v liečbe prevažne neurologických ochorení.  
V strave sa však vyskytuje len v stopových množ-
stvách, a preto sa musí prijímať v syntetickej for-
me ako liek alebo výživový doplnok. 

Vlastnosti kyseliny alfa-lipoovej
Všetky eukaryotické organizmy vrátane ľudí, využívajú na tvorbu nevyhnutnej 

energie kyslík. Tento proces je veľmi zložitý a ako vedľajší produkt sa neustále 

tvoria reaktívne kyslíkové radikály, ktoré vedú k poškodeniu dôležitých biomo-

lekúl. Bunky si však vytvorili ochranné antioxidačné mechanizmy, ktoré tieto 

toxické substancie nepretržite vychytávajú – ide hlavne o glutatión, vitamín C  

a vitamín E. Radikály sa spolupodieľajú na starnutí organizmu, no ak je ich 

množstvo vysoké, vedú k rozvoju viacerých ochorení. Kyselina alfa-lipoová svo-

jim antioxidačným účinkom priamo vychytáva toxické voľné kyslíkové radikály, 

navyše aj regeneruje prirodzené bunkové antioxidanty. V posledných rokoch 

však výskum potvrdil, že ALA ovplyvňuje antioxidačný potenciál ľudského or-

ganizmu komplexnejším mechanizmom. Okrem priameho vplyvu na oxidačný 

stres má dokázaný intracelulárny efekt. Prostredníctvom nukleárneho faktora 

Nrf2 indukuje syntézu enzýmov nevyhnutných pre ochranu tkanív pred oxi-

dačným poškodením voľnými radikálmi. Navyše sa dokázalo, že ALA inhibuje 

expresiu prozápalových cytokínov (IL-1β a IL-6, TNF-α, NF-κB, ICAM-1 a VCAM-

1) , ktoré sú zvýšené pri viacerých neurologických ochoreniach (Alzheimerova 

choroba, Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza a podobne). Potvrdil sa aj 

pozitívny efekt na normalizáciu hladiny glykémie a lipidov pri metabolickom 

syndróme, a ALA má aj schopnosť viazať a zbavovať telo ťažkých kovov (olova, 

kadmia a podobne). Kyselina alfa-lipoová má pozitívny efekt na funkciu endo-

telu, čím priaznivo ovplyvňuje mikrovaskulatúru a prekrvenie tkanív.

ALA navyše selektívne moduluje T-typ kalciových kanálov v zadných rohoch 

miechy oxidáciou špecifických tiolových skupín, čo vedie k zmene štruktúry  

a priepustnosti kanála pre vápnik, a tým priamo k zníženej transmisii bolesti-

vých vstupov do vyšších centier CNS. Okrem toho nepriamo ovplyvňuje bo-

lestivú transmisiu na nukleárnej úrovni prostredníctvom zmeny aktivity neu-

rotrofických faktorov v zadných rohoch miechy, ako aj nepriamou inhibíciou 

receptorov TRPA1 zapojených do nocicepcie. Zhrnutie mechanizmov účinku 

ALA je na Obrázku 1.

Obrázok 1. Mechanizmus účinku kyseliny alfa-lipoovej v poškodenom nervovom 

systéme

Klinický účinok
Klinický účinok ALA bol už v 60. rokoch minulého storočia pozorovaný pri 

diabetickej polyneuropatii, čo potvrdili aj viaceré randomizované klinické 

štúdie (RCT). Za najdôležitejší mechanizmus sa považovalo zmiernenie oxi-

dačného stresu navodeného ischémiou a hypoxiou nervov, spôsobených 

chronickou hyperglykémiou a jej komplikáciami. Vyššie však bol spomenu-

tý aj protizápalový, detoxikačný či vaskulárny efekt. Zdá sa, že by ALA tý-

mito mechanizmami mohla zlepšovať symptómy aj nediabetických neuro-

patií – toxických, liekmi-indukovaných, ale aj zápalových či traumatických. 

Priamy analgetický efekt ALA sa dá využiť v liečbe vertebrogénnych ocho-

rení, úžinových syndrómov, a perspektívne, u niektorých iných chronických 

bolestivých stavov (napr. fibromyalgia či migréna). Prvé klinické štúdie pri-

nášajú pozitívne výsledky. Cytoprotektívny potenciál sa začína posudzovať 

v liečbe akútnych cerebrovaskulárnych ochorení (spojených s rekanalizá-

ciou okludovaných artérií – trombolýza, trombektómia), ale aj chorôb spo-

jených s neurodegeneráciou (progresívna sclerosis multiplex, parkinsonské 

syndrómy aj demencie). Zhrnutie klinického využitia ALA je na Obrázku 2.
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Obrázok 2. Klinické využitie kyseliny alfa-lipoovej

Používanie
Kyselina alfa-lipoová by sa mala užívať nalačno, nakoľko môže tvoriť neroz-

pustné, a teda nevstrebateľné a nevyužiteľné komplexy s niektorými zložkami 

stravy. Pri bežnom dávkovaní do 600 mg denne je dobre tolerovaná aj pri dl-

hodobom užívaní. Dokonca sa môže bezpečne používať pri bolestivých syn-

drómoch aj počas tehotenstva. Medzi typické, ale frekvenciou veľmi zriedkavé 

nežiaduce účinky patrí gastrointestinálny diskomfort, alergické kožné reakcie 

ako sú výražka, urtikária a svrbenie, zmeny alebo poruchy chuti alebo hypo-

glykémia. 

Záver
Kyselina alfa-lipová je sľubná molekula s narastajúcim klinickým potenciálom v 

adjuvantnej liečbe chronických bolestivých neurologických syndrómov.
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Anotácia/popis 
Cieľom autora predloženej vedeckej monografie 
je ponúknuť širokej lekárskej a odbornej verejnos-
ti moderný a konzistentný pohľad na bolesť z hľa-
diska patologickej fyziológie, diagnostiky, klinickej 
symptomatológie a predovšetkým jej liečby. Pub-
likácia poskytuje plnohodnotný farmakologický 
prehľad a charakteristiky predstaviteľov rôznoro-
dých skupín analgetík a adjuvanciií používaných 
v liečbe bolestivých stavov. Vyvrcholením diela je 
predovšetkým jeho klinická časť predstavujúca 
podklady pre praktickú činnosť lekára. Aj preto sa 
svojim obsahom stáva dôležitým prostriedkom na 
zlepšenie diagnostiky a predovšetkým liečby bo-
lesti v každodennej klinickej praxi. Toto významné 
dielo uznávaného algeziológa doc. MUDr. Igora 
Martuliaka, PhD. bude dlhé roky prínosom pre teo-
retickú ako aj praktickú rovinu poznania liečby bo-
lesti nielen v pregraduálnom, ale aj v postgraduál-
nom vzdelávaní.
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