
   

 

 

                                     
Vyšší odborná škola 

a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. 
 

 
 
 
 
 
                            
 

                        
 
 
 

ß - glukany vyšších hub v prevenci a terapii 
 
 
 
 

Diplomovaný farmaceutický asistent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí práce: PharmDr. Iva Božková 
Vypracovala: Radka Wimmerová                    Čelákovice, 2010



 2 

Čestné prohlášení 

 

     Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné 

kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým 

porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu 

s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce 

k obhajobě.  

 

 

          Čelákovice, 2010                                                   …………………………….                                                         

                                                                                                           Radka Wimmerová 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Obsah  
 
 

Úvod 

1 Cíl absolventské práce …………………………………….6 

2 Teoretická část …………………………………………….7 

    2.1 Historie …………………………………………………………7 

    2.2 Co jsou ß – glukany ……………………………………………7 

              2.2.1 Obecná charakteristika ………………………………………………7 

              2.2.2 Pleuran ……………………………………………………………… 9 

              2.2.3 Lentinan …………………………………………………………….. 9 

              2.2.4 Schizophyllan ………………………………………………………. 9 

              2.2.5 Grifolan……………………………………………………………...10 

      2.3 Zdroje ß – glukanů……………………………………………10 

             2.3.1 Hlíva ústřičná ………………………………………………………..10 

             2.3.2 Houževnatec jedlý …………………………………………………...11 

             2.3.3 Lesklokorka lesklá …………………………………………………..12 

             2.3.4 Klanolístka obecná …………………………………………………..13 

             2.3.5 Penízovka sametonohá ………………………………………………14 

             2.3.6 Trsnatec lupenitý …………………………………………………….15 

             2.3.7 Outkovka pestrá ……………………………………………………..16 

             2.3.8 Housenice čínská ……………………………………………………17 

     2.4 Účinky ß – glukanů …………………………………………..18 

           2.4.1 ß – glukany a imunita ……………………………………………….18 

             2.4.2 ß – glukany a cholesterol ……………………………………………20 

             2.4.3 ß – glukany a protinádorové působení ………………………………21 

             2.4.4 ß – glukany a infekční onemocnění …………………………………25 

             2.4.5 ß – glukany a ochrana před zářením ………………………………...26 

             2.4.6 ß – glukany a lokální účinky ………………………………………..27 

             2.4.7 ß – glukany a protialergické účinky ………………………………...27 

             2.4.8 Účinky ß – glukanů – shrnutí ……………………………………….27 

 



 4 

    2.5 Využití ß – glukanů …………………………………………..28 

    2.6 Přehled některých přípravků obsahujících ß – glukany …..30 

             2.6.1 Apiglukan …………………………………………………………..30 

             2.6.2 Imunoglukan ………………………………………………………..31 

    2.6.3 Beta glukan IMU ……………………………………………………32 

             2.6.4 Hlíva ústřičná ……………………………………………………….32 

3 Praktická část …………………………………………… 33 

    3.1 Dotazníkové šetření …………………………………………..33 

    3.2 Rozhovor ………………………………………………………35 

    3.3 Návod na pěstování hlívy v domácích podmínkách ………..37 

4 Diskuse ……………………………………………………39 

Závěr………………………………………………………...40 

Резюме…..…………………………………………………41 

Bibliografie …………………………………………………43 

Přílohy……………………………………………………….46 

 

                     

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 

Úvod 
 

                 Tato práce má název ß – glukany vyšších hub v prevenci a terapii. Téma jsem si 

vybrala proto, že v dnešní době, kdy lidé trpí čím dál častěji civilizačními chorobami 

a poruchami imunitního systému, je alternativní léčba přírodními preparáty pro ně 

více oblíbenější a vyhledávanější. Práce je zaměřena na využití ß- glukanů v prevenci 

a terapii především nádorových, infekčních a alergických onemocnění, ke snížení 

hladiny cholesterolu a zmírnění nepříjemných vedlejších účinků při ozařování či 

chemoterapii. Těžištěm práce je specifikace vlastností ß – glukanů, jejich účinky a 

použití a také zdroje, ze kterých se izolují. Součástí práce je také praktická část, ve 

které jsem se pokusila zmapovat znalost ß – glukanů mezi veřejností. Informace jsem 

čerpala z odborných časopisů, z webových stránek a z literatury. 
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1 Cíl absolventské práce 
 

Hlavním cílem absolventské práce je představit ß – glukany a některé zdroje,  ze     

kterých se získávají.  

    Vypracovat mechanismus účinku těchto látek především na imunitní systém.       

Zmapovat  využití ß – glukanů, zdůraznit pozitivní efekt těchto látek v prevenci i 

terapii. 
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2  Teoretická část 
 

2.1 Historie 

      K nejstarším psaným dokumentům zmiňujících léčivé vlastnosti hub patří indické 

pojednání staré 5000 let. Již staří Egypťané roku 3000 př. n. l. uctívali houby jako 

posvátnou potravu prodlužující život. Účinků hub se už dlouhou dobu využívá v  

Japonsku, Číně, Koreji, Rusku, USA a Kanadě.  Podle staré japonské legendy tamní 

divoké opice nikdy netrpěly rakovinou,  vysokým tlakem ani cukrovkou, protože  

pravidelně  konzumovaly  houbu  shii – take.   Díky této legendě začali japonští vědci 

zkoumat složení hub a jejich léčebné účinky. K nejvíce probádaným účinným látkám 

patří glukany.   [hladik.hopem. cz,1] 

 

 

2.2 Co jsou ß – glukany    

2.2.1 Obecná charakteristika 

     Glukany   jsou   přírodní   polysacharidy,   které  ve  svých   řetězcích obsahují   

molekuly   jednoduchého  základního  sacharidu - glukózy.  V přírodě  se vyskytují  

v  nejrůznějších  konfiguracích,  tvoří  základní   složku  buněčných  stěn některých  

bakterií,   kvasinek,   prvoků   a  vyšších  hub.  Mohou  být   nevětvené  nebo  různě  

rozvětvené.  

      Existuje celá  řada  glukanů,  které  se  liší  typem  a  různým  stupněm  aktivity.   

Dělí  se  na α - glukany  a β - glukany.  Jestliže  jsou  molekuly   glukózy    spojeny    

na opačné straně,  jedná se o α –glukany,   při spojení  na straně  stejné o β – 

glukany.   Zatímco  α – glukany  jsou   pro   člověka   stravitelné   a   výživově  a    

energeticky   využitelné,   vazbu   typu β  neumí  náš  organismus  rozštěpit,  a tudíž   

pro  člověka  β - glukany  stravitelné  nejsou. [Pharma news, 2010] 

     Biologické   vlastnosti   jednotlivých    glukanů    jsou   závislé    na   jejich   

větvení,  konfiguraci,  primární,   sekundární   i   terciární struktuře,   rozpustnosti  ve  

vodě   i v  alkáliích,  molekulové  hmotnosti  apod.  Rozvětvený  polymer β - 1,3 - D 

– glukanu  je  ve vodě skoro  nerozpustný,  zatímco molekula   karboxymethyl - 1,3 - 

D - glukan se  ve  vodě  rozpouští. Ovšem dnes se už ví, že  lidský organismus  si 

dokáže poradit i  s  nerozpustným  glukanem,  takže se  dostane  do  tkání  stejně  
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rychle  jako glukan rozpustný.   V  základním   řetězci β - glukanů   jsou  jednotlivé   

molekuly   glukózy spojeny mezi polohami 1 a 3 nebo 1 a 4. Větvená molekula 

obsahuje postranní řetězce vázané 1,6 - β - D - glykosidovými vazbami. Tyto 

rozvětvené β − glukany patří mezi nejúčinnější. Zatímco v Evropě a USA se β − 

glukany izolují nejčastěji z kvasinek, v Kanadě jsou nejčastějším zdrojem obiloviny a 

v Japonsku a Číně to jsou houby.[Moje zdraví,2009] 

      Prvním izolovaným β − glukanem byl zymosan. Je to β − glukan s 1,3 

glykosidickými vazbami  vyskytující se v buněčných stěnách kvasinek. Mezi další β - 

glukany patří : kurdlan - β − 1,3 - glukan produkovaný bakteriemi, laminaran - β − 1,3 

- a β 1,6 - glukan a chrysolaminaran β - 1,3 - glukan, které jsou  součástí mořských 

řas,  lichenin - β −  1,3 β − 1,4 - glukan získávaný z různých druhů lišejníků , celulóza 

- β - 1,4 - glukan, tvořící hlavní stavební látku rostlinných primárních buněčných stěn  

a další.  Tématem této práce jsou však β − glukany vyšších hub, proto se zaměříme 

především na ně. [Chovancová, Šturdík, 2005] 

 Mezi nejprozkoumanější patří: 

• Pleuran 

• Lentinan 

• Schizophyllan a  

• Grifolan. 

 

                          

 
                                                                   

.        Obr. č. 1: Struktura β - glukanu [http://www.google.cz/,2]                                    
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        2.2.2 Pleuran  

Pleuran je polysacharid izolovaný z houby Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná). 

Patří do skupiny β − 1,3/ 1,6 D - glukanů, má rozvětvenou strukturu, která se skládá 

z hlavního řetězce tvořeného β - D - glukopyranózními zbytky vázanými 1,3 

glykosidovými vazbami, každý čtvrtý je substituovaný na šestém kyslíku jednou D - 

glukopyranózní skupinou, je nerozpustný jak ve vodě, tak v alkoholu a kyselinách, 

jeho molekulová  hmotnost je 750 kiloDaltonů. S větvenými β - glukany je spojena 

imunomodulační aktivita a právě převahou postranních β -1,3 β − 1,6 řetězců je ještě 

více vystupňována.  

 

 

2.2.3 Lentinan  

     Lentinan je velmi čistý vysokomolekulární polysacharid, který obsahuje pouze 

jednotky glukózy  s glykosidickými vazbami β - 1,3 a β −1,6. Je izolovaný 

z vegetativních částí jedlé japonské houby Lentinula ododes (houževnatec jedlý), 

která byla používána v tradiční asijské kuchyni a bylinné medicíně. Tento glukan 

neobsahuje žádné bílkoviny, ani dusík, fosfor, síru, je ve vodě rozpustný, stabilní i 

při vyšší teplotě a v kyselém prostředí, nestabilní v prostředí zásaditém. Jeho 

molekulová hmotnost je přibližně 500 000 Daltonů, stupeň větvení  je 2/5, terciární 

strukturou je pravotočivý trojnásobný helix. Právě tvar trojnásobné spirály je 

významný z hlediska biologické účinnosti β − glukanů. Lentinan má zejména 

imunostimulační protinádorové účinky a proto se uplatňuje hlavně k potlačování 

rakoviny a infekcí.                     

 

 

 

2.2.4 Schizophyllan 

      Schizophyllan je neutrální extracelulární polysacharid produkovaný houbou 

klanolístka obecná (Schizophyllum commune).  Obsahuje β - 1,3 - D - glukanovou 

kostru a β − 1,6 - glukanové boční řetězce, má terciární strukturu trojnásobného 

helixu, stupeň větvení 1/3.  
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2.2.5 Grifolan 

      Grifolan pochází z houby Grifola frondosa (trsnatec lupenitý). Skládá se z β - 1,3 

-D - glukanové kostry s β - 1,6 - glukanovými bočními řetězci. Jeho molekulová 

hmotnost je asi 500 kiloDaltonů, terciární strukturou je trojnásobný helix, stupeň 

větvení 1/3. [Chovancová, Šturdík, 2005] 

 

 

 

2.3  Zdroje β −β −β −β − glukanů 

     Hlavním zdrojem β − glukanů jsou kvasinky, mořské řasy, obiloviny a houby. 

 

2.3.1 Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)      

                                                               

¨   

                 Obr.č.2: Hlíva ústřičná [http://linkovnik.wz.cz/,3] 

  

              Tato dřevokazná houba se vyskytuje na celém světě včetně České republiky. 

Roste v trsech, řadách nebo vrstvách na živých nebo odumřelých  listnatých 

stromech, zejména na bucích, břízách, topolech, lípách,vrbách, kaštanech, vzácně i 

na jehličnanech. Plodnice se objevují na podzim, při mírnější zimě často až do jara, 

v chladnějších oblastech se vyskytuje už v létě. Jsou uspořádané střechovitě nad 

sebou a tvarem i barvou připomínají ústřice – odtud druhové pojmenování. Barva 

klobouku závisí na  růstových podmínkách, může být bělavá, žlutohnědá, typické 

zbarvení je hnědé a šedohnědé. Mladé plodnice jsou jedlé, dužnina je bílá a má 
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mírně nasládlou chuť. Starší se nesbírají, protože jsou tuhé. Jako zdroj výživy a 

energie  využívá hlíva celulózu, lignin a hemicelulózy obsažené ve dřevě. 

Zvláštností je, že je to houba masožravá, drobné hlísty - háďátka dokáže ochromit a 

usmrtit a strávením získat dusík pro tvorbu bílkovin. Obsahuje β − glukan pleuran, 

který  má významné imunomodulační schopnosti. Kromě β − glukanů obsahuje 

hlíva také vitaminy skupiny B, jód, železo, draslík, selen, zinek, proteiny 

pleurostrin a ostreolysin. Významné je zastoupení lovastatinu, což je látka, která 

inhibuje tvorbu cholesterolu. Hlíva ústřičná je výborná pro použití v kuchyni, dá se 

přidávat do hotových jídel, sušit, nakládat do octa, rozemlít a používat jako koření. 

Výhodou  je možnost jejího pěstování v domácích podmínkách na dřevě nebo na 

slámě.[http://linkovnik.wz.cz, 3; Váňa,1999] 

 

 

2.3.2 Houževnatec jedlý (Lentinula ododes)- Shii-také 

 

        

                  Obr.č.3: Houževnatec jedlý [www.google.cz,4 ] 

 

     Tato houba pochází z jihovýchodní Asie, v Číně i Japonsku byla považována za 

elixír života. V Evropě se ve volné přírodě nevyskytuje. Roste na tlejícím dřevě 

buků, olší, dubů a dalších. Název shii-take je odvozen od japonského listnatého 

stromu shii, což znamená dub a take = houba. Někde je nazývána také černá lesní 

houba nebo vonná houba. Je to lupenitá houba s hnědavým zabarvením klobouku, 
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někdy s bělavými šupinami . Klobouk má průměr 1 - 10 cm. Je výrazně 

aromatická, vyznačuje se lahodnou kořeněnou chutí. Obsahuje především β − 

glukan lentinan, který se v Japonsku využívá jako podpůrná léčba některých 

nádorů.  Kromě β − glukanu lentinanu obsahuje alkaloid eritadenin, který snižuje 

hladinu cholesterolu, polysacharid chitin, který urychluje peristaltiku střev, 

významné je množství zinku, který je důležitý pro správný růst vlasů a nehtů, dále 

velké množství enzymů (např. pepsin) a v neposlední řadě také vitaminy skupiny 

B, ergosterol, vápník, draslík, fosfor a další minerály.   Má velmi nízkou 

energetickou hodnotu, proto je součástí mnoha redukčních diet. Dá se pěstovat i 

v domácích podmínkách. [Lepšová, 2005]                                                                                                                            

 

 

2.3.3 Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum)  

 

 

Obr.č.4: Lesklokorka lesklá [http://jaruna.7.bloguje.cz.,5] 

     

      Japonský název této houby je reishi nebo mane- také, čínský ling-shi. Patří 

mezi dřevokazné chorošovité houby. Klobouk o průměru 60 – 120 cm má 

ledvinovitý tvar, barvu žlutohnědou až tmavohnědou, vypadá jako nalakovaný. 

Dužnina má zatuchlou vůni a nepříjemnou moučnatou chuť. Roste od května do 

října z kořenů a pařezů převážně dubů, zřídka i v jehličnatém lese. Plodnice mají 

tvrdou a dřevnatou konzistenci, proto je nelze konzumovat přímo. V Číně patří 

lesklokorka k nejvíce ceněným přírodním léčivům, říká se jí houba štěstí. 
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Nejčastěji se užívá ve formě sirupů, tinktur, moučky, výluhů, macerátu nebo jako 

talisman. V lidovém léčitelství se doporučovala pacientům, kteří potřebovali 

pročistit játra.   Kromě β − glukanů obsahuje aminokyseliny, vitaminy skupiny B, 

provitamin D2 – ergosterol, stopové prvky, glykogen, různé alkaloidy, steroidy, 

terpeny. Ve vodných výluzích bylo izolováno více než 100 glukanů, 

v alkoholových pak více než 100 triterpenoidů, např. deriváty kyseliny 

ganodermové, které ovlivňují hladinu cholesterolu a krevní tlak. [Lepšová, 2005]  

  

                                                                                                                                                                                                  

2.3.4  Klanolístka obecná  (Schizophyllum commune) 

 

 

  Obr.č.5:Klanolístka obecná [http://www.sharkan.net/,6] 

 

     Tato houba roste po celý rok, ve skupinách na živých i odumřelých kmenech, 

pařezech, větvích zejména listnatých dřevin, ale i jehličnanů, ovocných stromů, 

dokonce i na slámě. Najdeme ji v lesích, parcích, alejích, u řek i potoků. Je odolná 

vůči teplotním výkyvům, roste jak na plném slunci, tak i v mrazech. Plodnice jsou 

jednoleté,  připomínají lupeny, jsou bez chuti a vůně, ale konzumovat se dají a 

mohou se podobně jako hlíva žvýkat. Klanolístka většinou nemá třeň, tvar klobouku 

je polokruhovitý, vějířovitý do průměru 5 cm, odstíny barev jsou od čistě bílé po 

různé odstíny hnědé. Je to jedna z nejhojnějších dřevokazných hub způsobující bílou 

hnilobu. Neparazituje pouze na stromech, ale i na šlahounech jahod, jablkách a 

starém chlebu. V Brazílii byla dokonce izolována z mozkomíšního moku u člověka 
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se zánětem mozku a míchy. Z této houby byl izolován β − glukan schizophyllan. 

[Váňa, 1999; www.biolib.cz,7] 

 

 

2.3.5 Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)  

 

                                               

    Obr.č.6: Penízovka sametonohá [http://botany.cz/,8] 

 

     Penízovka je drobná houba, které k vývoji plodnic stačí teplota kolem bodu 

mrazu, takže  se  u  nás  vyskytuje  v  chladnější  části  roku. Roste na živých nebo 

odumřelých částech  listnatých stromů, v hustých trsech. Klobouk je v průměru 2 - 

5 cm široký barvy medově žluté  až  žlutooranžové,  dužnina  je  bílá  a  příjemně  

voní. V Japonsku, kde ji nazývají  Enoki-take,  patří   k   nejoblíbenějším   jedlým   

houbám. Oblíbená  je  i v Číně,  kde  je využívána  zejména  k léčení žaludečních a 

jaterních onemocnění.. K přípravě pokrmů je výtečná,  z léčivých  účinků  má  

největší význam jednoduchý protein flamulin, který má protinádorové účinky a  - 

glykoprotein proflamin. [Lepšová, 2005; www.volny.cz,9] 
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2.3.6 Trsnatec lupenitý (Grifola frondosa)  

 

 
Obr.č.7: Trsnatec lupenitý [www.hlasek.com.,10] 

 

    Japonský  název  této  houby je také mai-také, což znamená tančící víla, někdy 

překládáno jako ovčí hlava nebo lesní slepice. V České republice roste vzácně, je 

chráněný. Vyskytuje se  zejména  v teplých oblastech,  kde  parazituje  na kořenech 

starých dubů. Plodnice jsou trsnaté, barvy šedavé,  ve stáří až hnědé.  Klobouk 

s vrásčitým okrajem je 3 – 7 cm široký, dužnina  bílá  vonící  zatuchle .  V  tradiční  

čínské  medicíně   se užíval zejména  k  léčení  žaludeční   nevolnosti,  hemeroidů   

nebo  k  nervovému  zklidnění.   Obsahuje  1,3   a  1,6   β − glukany,   které  se  

používají  ve  vyráběné  směsi  Grifolan zejména  k  protinádorové   terapii. 

Imunomodulačního vlivu trsnatce se využívá  hlavně  při  virových  onemocněních.  

[Lepšová, 2005; http:// hobby. cz,11] 
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 2.3.7 Outkovka pestrá (Trametes versicolor)  

 

  

Obr.č.8: Outkovka pestrá [www.obrazky.cz.,12] 

 

    Outkovka roste celoročně ve velkých množstvích  na živých i odumřelých 

kmenech, větvích, pařezech listnatých stromů, zejména dubů, buků, habrů, někdy i na 

jehličnatých stromech. Roste velmi rychle, vydrží i období sucha. Plodnice mají tvar 

vějíře, tvoří trsy střechovitě uspořádané nad sebou. Klobouk je hedvábně lesklý 

s hnědavým nebo šedým okrajem, dorůstá do velikosti 2 – 8 cm. Dužnina je bílá  bez 

chuti a zápachu. [ www. botany. cz]. Je to nejedlá houba, ale pro obsah  β − glukanů 

se používá výtažek z outkovky již po staletí zejména v Číně a Japonsku. V Číně je 

nazývána tráva Říše nebes  a po staletí ji mohli užívat pouze císaři. ß – glukany 

obsažené v outkovce mají dle výzkumu protinádorové,    imunomodulační   a   

antioxidační   účinky.   Jsou   to  polysacharid  PSK (krestin) a polysacharid složený 

z  90 % glukanu a 10 % peptidu – PSP (polysacharidpeptid).  V Číně se outkovka 

používá i u takových nemocí jako je chronický únavový syndrom, roztroušená 

skleróza, revmatoidní artritida, Raynaudův syndrom další. Dalšími významnými 

látkami, které byly izolovány z plodnic outkovky jsou triterpenoidy, ergosterol a ß - 

sitosterol. [http://shop. tcmmoravia.cz,13 ; www. houbar. cz,14] 
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2.3.8 Housenice čínská (Cordyceps sinensis) 

 

 

                       Obr. č. 9: Housenice čínská [www.google.cz,15] 

 

     Housenice se vyskytuje především v oblastech střední Číny, Tibetu a Himalájí   

jako parazit housenky můry. Vyhovují jí nízké teploty, řídký vzduch,časté srážky. Je 

využívána jako adaptogen, čili ke zvýšení výkonu sportovců nebo těžce  pracujících. 

Pro obsah glukanů a nukleotidů se využívá jako podpůrný prostředek při nádorových 

a infekčních onemocněních. Kromě podpory imunity působí jako antioxidans, 

příznivě ovlivňuje činnost jater a ledvin . Sbírá se výhradně ručně pod přísnou 

hygienickou kontrolou. [www.houbar.cz,16] 
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2.4 Účinky ß – glukanů 

 

 2.4.1 ß - glukany a imunita 

      Jedním     z   největších    problémů    většiny   chorob   je   nedostatečná funkce   

imunitního  systému.  Imunitní systém zdravého člověka je velmi výkonný. Jeho 

funkce spočívá především v rozpoznání cizorodé látky a jejím následném 

zneškodnění. Imunitní systém  člověka zahrnuje dvě hlavní složky imunity: vrozenou 

a získanou. Odolnost organismu zaštiťují dvě bariéry – anatomická, která brání 

vniknutí cizích látek do organismu, např. řasinkový epitel, a fyziologická, což je 

např. zvýšená teplota nebo některé enzymy rozkládající bakterie. Tyto nespecifické 

ochranné mechanismy slouží k obraně proti mikroorganismům nebo nádorovým 

buňkám. Jestliže se nějaká cizorodá látka v organismu již objeví, zapojí se do obrany 

různé typy leukocytů, z nichž nejdůležitější jsou makrofágy. Název je odvozen 

z řeckého slova makro – veliký a phage – zničit. Buňky makrofágů jsou tedy 

v porovnání s jinými buňkami imunitního systému obrovské Tyto fagocytující buňky 

kolují neustále v naší krvi, dokáží zachytit a pohltit látky tělu cizí jako jsou viry, 

bakterie, plísně, zmutované buňky a aktivují celý imunitní systém, aby došlo 

k posílení a zneškodnění těchto látek. Právě ß - glukany mají schopnost tyto buňky 

obranného systému optimálně stimulovat. Jak to dokáží? Na povrchu makrofágů se 

nacházejí receptory, na které se ß - glukany váží. Jedná se o receptory toll – like 

(TLR) dektin-1, receptor CR3 a receptory toll 2/6.  Podávání ß - glukanů tedy 

stimuluje aktivaci těchto buněk a zvyšuje tak odolnost organismu vůči chorobám a 

negativním zevním vlivům. Aktivované makrofágy jsou schopny vylučovat tkáňové 

nebo buněčné aktivátory, např. lysozym, který má baktericidní účinek, dále produkují 

látky potřebné k procesu hojení jako jsou enzymy elastáza a kolagenóza.  

     Velmi důležitou je sekrece různých cytokinů. Tyto látky proteinové povahy slouží 

k přenášení informací mezi buňkami,  reagují s příslušným receptorem na cílových 

buňkách a vyvolávají biologickou odpověď. Mají proto svůj podíl na poškozování 

membrán patogenů. Cytokinů je celá řada, nejvýznamnější jsou kolonie stimulující 

faktory (CSF), které se podílejí na krvetvorbě, interferony (IFN), které vykazují 

protivirovou, antiproliferační a imunomodulační aktivitu, interleukiny (IL), které se 

podílejí na aktivaci, diferenciaci a proliferaci buněk, chemokiny, faktory způsobující 

odumírání nádorů a růstové faktory. Cytokiny se dělí podle funkce a v těle se 
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přenášejí krví. Na buňku působí buď několik cytokinů společně, čímž posilují její 

reakci nebo mohou působit proti sobě, čímž jsou jejich účinky potlačovány. 

[Lepšová,2005] 

     Získaná imunita vzniká na základě  antigenu, se kterým se organismus už setkal. 

Přitom vznikají protilátky, které jsou velmi citlivé, dovedou rozlišit i velmi podobné 

molekuly. Zdravý imunitní systém přesně rozlišuje vlastní a cizorodé částice. Při 

ztrátě této schopnosti vznikne velmi nebezpečné autoimunní onemocnění. Na 

aktivaci získané imunity se podílejí zejména lymfocyty (bílé krvinky B a T killers), 

což jsou buňky vrozeného imunitního systému, jejichž aktivitu stimulují specifické 

látky typu cytokininů. Lymfocyty vznikají v kostní dřeni, jsou přenášeny krví a 

lymfou. Na povrchu B lymfocytů jsou glykoproteinové receptory, které specificky 

identifikují cizorodou látku. Tím dojde k obranné reakci a vtisknutí příslušného 

antigenu do paměti organismu. Při dalším setkání tohoto antigenu s příslušným B 

lymfocytem dojde k produkci protilátek. Jediná buňka B lymfocytu vytvoří více než 

2000 molekul protilátky za sekundu. Na konečné likvidaci antigenu se podílejí 

lymfocyty T. Ty se tvoří také v kostní dřeni, ale dozrávají v brzlíku. Specifickým 

receptorem se naváží na cizorodé látky, začnou se množit a dojde k degradaci 

antigenu.[Lepšová,2005] 

       ß - glukany tedy patří mezi imunomodulátory. Imunita může být stimulována 

vakcinací, enzymoterapií, působením polynukleotidů, látkami získanými 

z bezobratlých živočichů či látkami získanými z rostlin. Mezi tyto látky patří ß – 

glukany. [hladik. hopem.cz,1] 

Struktura ß - glukanů ovlivňuje jejich účinek na aktivaci imunitního systému.  

Čím větvenější molekula a vyšší molekulová hmotnost ß - glukanu, tím je aktivace 

imunitního systému úspěšnější. Biologické účinky ß - glukanů se projevují 

především v aktivaci makrofágů. Spojením ß - glukanu se specifickými receptory, 

které diferencují jednotlivé sacharidové jednotky, se makrofág aktivuje. 

 Aktivací makrofágů dojde ke zvýšení fagocytózy, vyplavení primárních a 

sekundárních cytokinů, aktivaci T a B buněk. Tím se zmobilizuje celý imunitní 

systém, makrofágy pohlcují cizorodé částice, jako jsou bakterie a viry a ničí 

poškozené buňky. ß - glukany působí jak na leukocyty, tak na lymfocyty, které mají 

na svém povrchu receptory rozpoznávající glukany podle jejich struktury a 

molekulové hmotnosti. Aktivovaná buňka začne produkovat baktericidní látku 

lysozym, reaktivní kyslíkové radikály, oxidy dusíku a cytokiny, které se podílejí na 
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vytváření specifické imunity tím, že aktivují leukocyty a fagocyty, které se na ní 

podílejí.   Proto se glukany podílejí nejen na lokální stimulaci buněk, ale i na celkové 

reakci organismu.  Žijeme v prostředí plném stresu, smogu, záření, a proto dochází 

k oslabení organismu. Je tedy na místě využívat ß - glukany jako jednu z možností 

upevňování  zdraví. [Chovancová, Šturdík, 2005] 

 

 

2.4.2  ß - glukany a cholesterol 

     Zvýšená hladina cholesterolu je v současné době spojována zejména 

s kardiovaskulárními onemocněními, s ischemickou chorobou srdeční, cévními 

mozkovými příhodami atd. Je hlavní stavební jednotkou buněčných membrán a 

prekursorem pro syntézu steroidních hormonů, zejména pohlavních. Syntéza 

cholesterolu probíhá u všech živočichů především v játrech, ale i v kůži, varlatech a 

kůře nadledvin. Zásoba cholesterolu v buňce řídí aktivitu enzymu 3 – hydroxymetyl 

– 3 – glutarylcoenzym A reduktáza, který syntézu cholesterolu ovlivňuje. V játrech je 

cholesterol přeměněn na žlučové kyseliny. Cholesterol je důležitý pro syntézu všech 

lipoproteinů ve střevě a játrech, pro zpětné vstřebávání triglyceridů a vitaminů 

rozpustných v tucích a jejich přenos krví a využití buňkami. Cholesterol získáváme 

také z vnějších zdrojů a to potravou. U zdravého člověka by měl být příjem 

cholesterolu potravou a jeho výdej ve stolici vyrovnaný. Přenos cholesterolu v těle 

umožňují složité makromolekulární komplexy lipoproteiny. Ty určují celkový obsah 

cholesterolu v krvi a kromě něho přenášejí také triglyceridy a mastné kyseliny. Při 

vyšetření cholesterolu v krvi se určuje jak celkový cholesterol, tak množství 

jednotlivých druhů lipoproteinů, které jsou hlavním ukazatelem poruch metabolismu 

tuků. Zvýšená koncentrace triglyceridů v krvi signalizuje většinou nadměrný příjem 

energie potravou. Ke zvýšené hladině cholesterolu navíc přispívá kouření, nedostatek 

pohybu a obezita. 

     Látky obsažené v houbách mohou svými léčebnými i preventivními účinky 

ovlivňovat hladinu cholesterolu. Především  hlívy ústřičné se v Číně a Japonsku 

využívá  jako prostředku posilujícího cévní systém. První sledovanou houbou ve 

vědeckých pracech byl houževnatec jedlý, především jeho účinná látka nazvaná 

lentinacin, který má schopnost snižovat hladinu cholesterolu v krvi. V sedmdesátých 

letech minulého století byly objeveny specifické látky inhibující syntézu cholesterolu 

v nižších houbách. Teprve v devadesátých letech izolovali vědci z vyšších hub látku 
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blokující syntézu cholesterolu. Látku nazvali Mevinolin. Izolovali ji z polničky 

topolové, žampionu dvouvýtrusného, kukmáku stepního, z dřevokazných hub pak 

z outkovky pestré. Mevinolin působí nepříznivě na specifický koenzym 

hydroxymethylglutaryl – koenzym A, čímž inhibuje syntézu cholesterolu.  

     V současné době byl mevinolin objeven i v hlívě ústřičné. Zjistilo se, že přidáním 

5 % hlívy ústřičné do potravy dojde ke snížení hladiny cholesterolu, potlačení 

hromadění cholesterolu v játrech, urychlí se rozklad a exkrece cholesterolu a 

žlučových kyselin z organismu. I při zvýšení dávek cholesterolu v potravě 

nedocházelo k růstu cholesterolu v organismu při podávání diety, která obsahovala 

hlívu ústřičnou. [Lepšová, 2005] 

     Další využití glukanu za účelem snížení cholesterolu je dále zkoumáno,    

především jejich vliv na zvýšení účinnosti redukčních látek jako jsou niacin a Lopid. 

[www.apiglukan.cz,17] 

 

 

2.4.3  ß - glukany a protinádorové působení 

     Rakovina patří dnes k druhému nejčastějšímu onemocnění. Příčiny jejího vzniku 

jsou různé, ale podstatou je, že zdravá buňka v těle se začne působením určitých 

negativních vlivů nekontrolovatelně dělit. ß - glukany napomáhají makrofágům a NK 

(natural killer cells) buňkám tyto maligní buňky rozpoznávat a likvidovat. 

     Účinnější v protinádorové aktivitě se jeví ß - glukany s vysokou molekulovou 

hmotností. Pro zlepšení jejich protinádorové aktivity se chemicky modifikují pomocí 

oxidoredukční hydrolýzy a karboxymethylace.  [Pekárek, Vokolek,2001] 

     Největší protinádorovou aktivitu vykazuje lentinan, krestin a schizophyllan. 

Zejména v kombinaci s chemoterapií jsou jejich účinky prospěšné. ß - glukany 

nejenže působí přímo proti různým nádorům, ale dovedou zabránit i vzniku metastáz. 

Protinádorový účinek ß - glukanů izolovaných z hub se projevuje už v dávce 0,1 – 

0,2 mg/kg. V roce 1985 byl v neutrální polysacharidové frakci vodného extraktu 

hlívy ústřičné zjištěn obsah dvou glukanů, které vykazovaly protinádorový efekt : ß - 

glukan a  α-glukan. Protinádorový účinek se zkoumal na samičkách myší, kterým byl 

podkožně transplantován sarkom 180 (~ 5 x 106 buněk). Po 24 hodinách jim byl 

intraperitoneálně podán vodný roztok vzorku  s obsahem ß - glukanů a dávka se 

opakovala denně po dobu 10 dnů. Nádor byl odvážen po pěti týdnech. Stupeň 
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inhibice, vyjádřený v procentech, byl vypočítaný porovnáním průměrné hmotnosti 

nádorů myší, kterým byl podáván roztok s ß - glukany s hmotností nádorů myší bez 

podávání roztoku. ß - glukan izolovaný z neutrální polysacharidové frakce vykázal 

výraznou protinádorovou účinnost v dávce 0,1 mg/kg, zatímco neutrální 

polysacharidová frakce měla protinádorovou aktivitu až při dávce 1 mg/kg. 

[Chovancová, Šturdík,2005] 

Tým vědců na Slovensku zkoumal vliv pleuranu na vývoj rakoviny tlustého 

střeva potkanů, kterou u nich vyvolali podáváním karcinogenního dimetylhydrazinu. 

Podáváním 10 % pleuranu došlo ke snížení výskytu předrakovinových lézí v tlustém 

střevě o 50 % oproti potkanům, kterým byla ve stravě podávána pouze karcinogenní 

látka. Další schopností pleuranu je vliv na antioxidační enzymy v játrech, které 

zhášejí volné oxidující radikály v organismu. Volné radikály mohou také vyvolat 

rakovinové změny v buňkách. [Lepšová, 2005] 

 Silnou protinádorovou aktivitu vykazují jak ß – glukany ve vodě rozpustné, tak ß 

– glukany nerozpustné. Např. lokálně aplikované injekce ß - glukanové suspense do 

melanomové léze přinesly úspěšné výsledky. Histologický rozbor tkáně odebrané 

z nádoru prokázal absenci tumoru a zvýšené množství glukanem aktivovaných 

makrofágů. Experimentální studie na zvířatech ukázaly významné snížení 

nádorového růstu a prodloužení přežití u myší, kterým byl transplantován melanom. 

U myší s adenokarcinomem došlo po podání glukanu k 85 % zmenšení nádoru 

s prodloužením přežití. Studie na zvířatech s anaplastickým nádorem prsu ukázala 70 

% nádorovou regresi a 80 % přežití ve skupině léčené glukanem vzhledem k 100 % 

úmrtnosti ke skupině bez léčení. Klinické podávání glukanů myším s lymfocytickou 

leukémií významně zlepšilo jejich přežití. Rovněž byla vypracována klinická studie 

provedená u žen, které měly rekurentní maligní nádory prsu po mastektomii a 

ozařování. Po podávání ß - glukanu došlo ke kompletnímu vyléčení těchto nádorů. ß 

– glukan měl dokonce vliv na zregenerování kůže v místě nádoru. Glukany vykazují 

jak lokální, tak systémový protinádorový účinek. [www.apiglukan.cz,17] 

  Na území dnešní Číny, Koreje a Japonska, Ruska, USA a Kanady se již dlouho 

využívá hub k doplňkové  terapii rakoviny.  Zejména v čínském lidovém léčitelství 

se za léčivé v mnoha směrech považují výluhy hub horkou vodou.  V průběhu 

posledních padesáti let došlo ke zjištění, že jedlé houby obsahují látky, které vedou 

k potlačení rakoviny. U pokusných zvířat se prováděly pokusy in vivo anebo in vitro, 

kdy byly rakovinné buňky získány z různých nádorů. Již v roce 1957 byly zjištěny 



 23 

protirakovinné látky ve výluhu z plodnic hřibu obecného. V současné době se více 

využívá dřevokazných hub, jako je houževnatec, hlíva, penízovka, trsnatec a další. 

Všeobecně se dnes už ví, že rakovinové nádory se vyvíjejí v organismu, kde buňky 

imunitního systému nějakým způsobem selhaly. ß - glukany vykazující 

protinádorovou aktivitu stimulují imunitní systém k potlačení rakovinového nádoru. 

V tomto směru mají nejlepší schopnost polysacharidy díky uspořádání svých 

molekul. Například ze čtyř různých monosacharidů může vzniknout až 35 500 

různých oligosacharidů – tetrasacharidů, vezmeme-li v úvahu možnosti kombinace 

pořadí jednotlivých jednoduchých sacharidů, polohu glykosidických vazeb a počet 

možných stereoizomerů, zatímco např. různé aminokyseliny mohou vytvořit pouze 

24 různých sloučenin. Různá struktura polysacharidů vyvolává daleko bohatší 

imunitní odpověď organismu a tím prohlubuje jeho schopnost imunitní ochrany. 

Díky novým technologiím posledních asi čtyřiceti let se podařilo izolovat a 

identifikovat účinné látky z hub. Ve svých větvených řetězcích obsahují jednoduché 

cukry – glukózu, xylosu, mannosu, galaktosu a kyselinu uronovou. Je prokázáno, že 

ß - glukany izolované z hub, zvyšují obranyschopnost člověka proti rakovině a 

infekčním chorobám. Ještě vyšší účinnost vykazují glykoproteiny čili ß - glukany 

vytvářející komplexy s bílkovinami.   Důležité jsou glykosidické vazby mezi 

jednotlivými jednotkami cukrů, zatímco ß - glukany z hub mají vazby 1,3 a 1,6, ß - 

glukany z rostlin, např. z ovsa, mají jednotky glukózy spojeny vazbami 1,4 a ty 

nevykazují takové protinádorové účinky. [Lepšová,2005] 

Dosud je známo asi 30 druhů hub, u kterých byly identifikovány ß - glukany 

s protinádorovými účinky. Bohužel většina přípravků z hub je na trhu pouze jako 

potravinový doplněk, protože nebyly testovány i klinicky na nemocných lidech, není 

známo jejich přesné složení a nedají se přesně dávkovat. Nejvíce prozkoumané jsou 

zatím lentinan z houževnatce jedlého a schizophyllan z klanolístky obecné. Jejich 

účinek zaručuje rozvětvený řetězec s glykosidickými vazbami 1,3 a 1,6 se stupňem 

větvení od 0,20 do 0,33. ß - glukany z různých hub mají různou molekulovou 

hmotnost a strukturu. Protirakovinné účinky ß - glukanů jsou závislé na jejich 

rozpustnosti ve vodě. Aktivita lentinanu a schizophyllanu stoupá, mají-li na vnějším 

povrchu struktury helixu hydrofilní skupiny, které umožňují jejich rozpustnost ve 

vodě. Pro obsah účinných glukanů v houbách je důležitá také doba sklizně a teplota 

při uskladnění. Nejvyšší obsah léčivých látek mají vyvíjející se čerstvé plodnice 

skladované krátce při teplotách do 5 °C. [Lepšová, 2005] 
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      V Japonsku již z některých ß - glukanů hub vyvinuli léky. V květnu 1997 byl na 

trh uveden Kerstin, který obsahuje ß - glukan z outkovky pestré. Aplikuje se 

perorálně u nemocných s rakovinou zažívacího traktu, plic a prsu. V dubnu 1985 to 

byl Sonifilan z klanolístky obecné, který se podává injekčně při rakovině děložního 

čípku a od prosince 1985 je na trhu Lentinan z houževnatce jedlého, který se aplikuje 

ve formě injekcí u nemocných s rakovinou žaludku. Ukazuje se, že při léčení 

rakoviny je dobré jednotlivé glukany kombinovat, protože se svými účinky navzájem 

doplňují. Kromě ß - glukanů mají v boji proti rakovině významné místo i 

nestravitelné a nevstřebatelné složky hub, zejména chitin, pektinové látky a celulóza, 

které souhrnně nazýváme dietetická vláknina. Tyto látky mají funkci filtru, zachycují 

různé jedovaté látky a karcinogeny a jejich urychleným vyloučením z těla působí 

hlavně proti rakovině tlustého střeva a konečníku. [Lepšová,2005] 

       Zatím nejvíce byl z hlediska obsahu protinádorových látek a mechanismu jejich 

působení prozkoumán houževnatec jedlý. Z houževnatce se získávají dva výluhy. 

Označují se zkratkou LEM a LAP. Připravují se z rozdrceného napěstovaného 

mycelia ještě před produkcí plodnic. Skládají se ze složitější molekuly, která tvoří 

komplex heteroglukanů s bílkovinnými vlákny. LEM extrakt obsahuje také deriváty 

nukleových kyselin, vitaminy B a ergosterol. Lentinan, který získáme vyluhováním 

buněčné stěny plodnic a mycelia, nepůsobí přímo na rakovinové buňky v těle, ale 

aktivuje buňky imunitního systému - makrofágy, buňky NK a B a T lymfocyty (viz 

tabulka). Tím podporuje obranyschopnost organismu proti rakovině i infekčním 

chorobám. [Lepšová,2005] 
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in vivo. [Lepšová, 2005] 

 

Tab. č. 1 – Vliv Lentinanu na některé parametry imunity v pokusech in  vitro a 

in vivo [Lepšová, 2005] 

      

 

2.4.4 Beta glukany a infekční onemocnění 

       Podávání ß - glukanů má významný vliv na průběh i léčbu infekčních 

onemocnění virového, bakteriálního, plísňového i parazitárního původu. Nejenže 

dochází ke zlepšení průběhu a zrychlení léčby, ale výrazně se snižuje i potřebné 

množství antibiotik, antivirotik nebo fungicidních léčiv. To má vliv na snížení nebo 

odstranění nežádoucích účinků, které mohou tato léčiva mít. Na rozdíl od běžných 
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antiseptik působí ß - 1,3 – D – glukany nespecificky a tím vykazují rozsáhlý 

antiinfekční účinek u různých mikrobiálních patogenů. [www.apiglukan.cz,17] 

       Aktivace  toll – like receptorů v makrofázích, imunitních buňkách respiračního 

epitelu a myeloidních dendritických buňkách nastartuje protivirovou a zánětlivou 

odezvu vrozené imunity vůči virové infekci. V první fázi napadení organismu 

chřipkovou infekcí se uplatňuje především nespecifická imunita, čili fagocyty a NK – 

buňky, po jejím překonání jsou viry likvidovány pomocí imunity specifické. A právě 

podávání ß - glukanů vede k významnému zvýšení aktivity těchto buněk a tím i 

účinnému boji proti viru běžné sezonní chřipky i proti viru chřipky prasečí. 

[Edukafarm, 2009] 

     Největší antibakteriální a antivirové účinky vykazují ß - glukany schizophyllan a 

lentinan. Při jejich užívání může dojít i ke snížení výskytu infekčních komplikací. 

Především jejich schopnost inhibovat růst bakterie Staphylococus aureus a kvasinek 

z rodu Candida albicans má vliv na vývoj onemocnění vyvolaných těmito činiteli.  

     V současné době se zjišťuje i účinek ß - glukanů na virus HIV. HIV napadá  

pomocné buňky a tím zabraňuje aktivaci normální imunitní odpovědi. ß - glukany 

svým působením na makrofágy mohou zvýšit obranu organismu nejen proti HIV, ale i 

proti infekci, která oslabený organismus postihuje.   [Chovancová, Šturdík, 2005] 

 

 

 

2.4.5 ß - glukany a ochrana před zářením 

       Radioprotektivních účinků ß - glukanů bylo využito ve 2. světové válce, kdy po 

svržení atomových bomb na Hirošimu  a Nagasaki japonští vědci vyléčili tisíce lidí, 

kteří zápolili s následky radioaktivního záření. ß - glukanem aktivované makrofágy 

mají schopnost zachytávat buňky poškozené radiací. V dnešním světě, kdy jsme 

obklopeni zářením z mobilních telefonů, počítačů a mluví se stále častěji i o 

negativním vlivu slunečního záření, mohou ß - glukany poskytovat ochranu před 

těmito následky civilizace. Zároveň působí jako zachytávači volných radikálů, které 

vznikají vlivem záření. Mají schopnost chránit makrofágy před napadením volnými 

radikály při i po radiaci a zabránit tak změně jejich důležitých funkcí, např. faktorů 

pro obnovení tvorby normální kostní dřeně. Z tohoto hlediska mají ß - glukany 

důležitou úlohu jak v prevenci, tak při léčbě myelosuprese, zejména tehdy, je- li 

spojena s předchozí chemoterapií. [http://gq100.cz,18] 
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2.4.6 ß - glukany a lokální účinky 

   Lokální aplikace ß - glukanů má vliv na aktivaci epidermálních makrofágů 

(Langerhansových buněk). Tím zajišťují obranu před kontaminací poraněné kůže a 

přispívají k urychlené regeneraci poškozené tkáně. ß – glukan aplikovaný na kůži 

aktivuje fibroblasty a keratinocyty, vychytává volné radikály, proto se využívá 

zejména u atopické dermatitidy.  Výzkumy ukazují, že u 73 % pacientů s chronickými 

vředy se streptokokovou infekcí došlo po lokální léčbě ß - glukany v krátké době ke 

zlepšení stavu, u 27 % léčených pak k úplnému vyléčení. Regenerační účinky 

vykazují ß - glukany při aplikaci na operační rány po rozsáhlých onkochirurgických 

výkonech, po ozařování při léčbě zhoubných nádorů, po popáleninách apod. Zajímavý 

je účinek ß - glukanů na nepoškozenou kůži. Uplatňují se zejména v boji proti 

zpomalení stárnutí, při jejich podávání dochází k revitalizaci kůže, k redukci počtu 

vrásek, ke zvýšení vlhkosti kůže. [www. inpharm. cz,19, www.apiglukan.cz,17].   

 

 

 

2.4.7 ß - glukany a protialergické účinky 

     ß - glukany se využívají také jako imunostimulační prostředek k doplňkové léčbě 

alergických projevů, zejména atopického ekzému a alergické rinitidy.  

     ß – glukany ovlivňují diferenciaci lymfocytů Th1 a Th2. Lymfocyty Th2 produkují 

cytokiny, které aktivují mastocyty a eosinofily, a tím zvyšují hladinu imunoglobulinu 

E. Při převaze Th2 lymfocytů dochází tedy ke vzniku alergie. Protialergický účinek ß 

– glukanů spočívá v nasměrování poměru Th1/ Th2 směrem k Th1, především 

působením interleukinu 12. Aktivací makrofágů ß– glukany produkce tohoto 

interleukiny prudce stoupá. [www.pleuran.sk,20] 

 

 

 

2.4.8 Účinky ß - glukanů – shrnutí 

      Glukanů existuje celá řada a každý vykazuje jinou míru aktivity. Některé z nich 

jsou inertní a používají se pouze jako potravinové doplňky. Nejaktivnějším druhem 

glukanu je ß - 1,3 - D - glukan, který má schopnost vázat se na receptory na povrchu 

makrofágů  a aktivovat je. Aktivací makrofágů dojde k následujícím dějům: 
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• zvýšení fagocytární funkce makrofágu 

• uvolňování primárních i sekundárních cytokinů 

•     uvolňování kolonizačních stimulačních faktorů a interferonů 

• aktivaci buněk specifického imunitního systému 

Fagocytární funkce je významná při rozlišování cizorodých látek v organismu, 

virových, bakteriálních, plísňových a parazitárních infekčních onemocněních, při 

snižování hladiny přebytečných látek z výživy, např. cholesterolu. Uvolňování 

cytokinů a dalších stimulantů má význam v terapii onemocnění imunitního systému, 

zhoubných onemocnění, HIV infekce, následků UV záření apod. Vedle aktivačního 

účinku na makrofágy působí molekula ß - 1,3- D- glukanu jako: 

• antioxidační agens a zhášeč volných radikálů 

• radioprotektivní agens 

• regenerátor tkáně 

• adjuvantní prostředek k dalším terapiím 

        Molekula ß -  glukanu odolává kyselému prostředí, nedochází k hydrolýze. Po 

perorální aplikaci přípravku s ß - glukanem dochází k postupnému průchodu trávicím 

traktem až do střeva, kde je působením specifického enzymu ß - 1,3- glukanázy 

molekula ß - glukanu rozštěpena. V intestinální stěně se ß - glukan váže na receptory 

makrofágů, tím dojde k jejich aktivaci, která se zpětně přenáší do lokálních 

lymfatických uzlin tzv. Payerových plátů a uvolňování cytokinů, které navodí 

celkovou aktivaci imunitního systému. Účinek se projeví za 2 hodiny po perorální 

aplikaci. Nepotvrdily se žádné komplikace po tomto způsobu podání, a proto lze 

přípravky s ß -1,3- D- glukanem považovat za bezpečné.[www.apiglukan.cz,17] 

 

 

 

2.5 Využití ß -  glukanů 

 

     Vzhledem ke svým účinkům, o kterých byla zmínka v předešlé části, se ß - glukany 

využívají především: 

•  u osob s oslabeným imunitním systémem (zhoubná nádorová           

onemocnění, onemocnění HIV, infekční onemocnění, imunosupresivní 

léčba, chemoterapie a radioterapie, osoby pokročilejšího věku) 
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• jako podpůrná léčba u osob infikovaných virovou, bakteriální, plísňovou  

nebo parazitární infekcí 

• u osob s chronickým onemocněním (diabetes mellitus, chronické záněty) 

• u osob nadměrně vystavovaných radiačnímu záření, UV záření 

• u osob s vysokou pracovní zátěží, vystavených fyzickému nebo        

psychickému stresu 

• u osob se zvýšeným rizikem vzniku aterosklerózy 

 

      Glukany lze aplikovat do organismu různými lékovými formami: perorálně, 

parenterálně i topicky. Glukanové výrobky mají význam v péči proti stárnutí. Svým 

intenzivním účinkem aktivují buněčnou činnost a zlepšují tak fyziologické funkce 

organismu. ß – glukan se dá také využít u pacientů léčených kortikoidy. Tato léčiva 

snižují fagocytární aktivitu makrofágů.[www.apiglukan.cz,17] 

   I když používání ß - glukanů vychází z východní medicíny, kde se využívá přímé 

konzumace dřevokazných hub, v západní medicíně se dává přednost purifikovaným ß 

- glukanům. Denní  doporučená dávka při podávání per os se pohybuje  od 100 do 

300 mg. Intenzita účinku ß - glukanu je ale závislá na velikosti molekuly, stupni 

větvení i  způsobu purifikace. Přípravky obsahující ß - glukany patří k velmi 

bezpečným a jsou proto vhodné i pro malé děti. Dostupné jsou ve vhodných 

pediatrických formách (sirupy) a jsou určeny pro děti od 1 roku věku. Používání ß -  

glukanů v těhotenství a při kojení zatím nebylo jednoznačně doporučeno, většina 

výrobců však toto použití umožňuje.   V České republice jsou zatím na trhu pouze 

jako potravní doplňky, ale např. Krestin z dřevokazné houby Trametes versicolor se 

v Japonsku používá jako léčivo. [www.zdn.cz,21] 

      Některé firmy nabízejí glukany jako prostředek ke zvýšení obranyschopnosti 

komerčně chovaných zvířat, např. se přidávají do krmiva pro více než 80 procent 

všech komerčně chovaných lososů. V posledních dvou letech probíhá i výzkum 

synteticky připravených oligosacharidů se strukturou odvozenou od ß-glukanů, 

především jejich vliv na stimulaci imunitních mechanismů. [Moje zdraví, 2009]                          
      Při podpůrné léčbě zhoubných nádorů je však potřebné z hub izolovat to 

nejcennější, co v nich je. Nejšetrnějším a přitom nejúčinnějším postupem jak získat 

cenné látky je řízená extrakce. Nejvíce účinné přípravky z hub jsou teda připravované 



 30 

extrakcí zastudena. Vzniklý extrakt je potom možné použít zředěný vodou nebo se 

suší a přidává do tablet. [ Regena, 2005] 

      Počet zdrojů použitelných k izolaci glukanů je tak velký, že nelze zaručit u   

izolátů z různých zdrojů stejné vlastnosti. Z tohoto důvodu jsou ß - glukany 

využívány pouze jako potravinové doplňky, nikoliv jako registrovaná léčiva. Je také 

potřeba zdůraznit, že účinné jsou pouze ß - glukany izolované, pouhá konzumace hub 

má sice blahodárný vliv na náš organismus, ale imunostimulační efekt bude mizivý. 

[Angis revue, 2010] 

 

 

   

2.6 Přehled některých přípravků obsahujících ß - glukany: 

 

2.6.1 Apiglukan 

 

Výrobce: Václav Grulich a syn 

  
Obr. č 10: Apiglukan. [http://grulich.prirodni-leciva.cz,22]   

 

     Apiglukan je med s obsahem přírodního imunostimulátoru ß - glukanu. Je 

doporučen pro osoby se sníženou imunitou, oslabeným organismem, bakteriálními a 

virovými infekcemi, alergiemi, žaludečními a bércovými vředy, vysokou hladinou 

cholesterolu, ale i osobám vystaveným stresu a zátěži i po chemoterapii a ozařování.   

Ve 100 g přípravku je obsaženo 0,025 g ß - glukanu. 

U osob přecitlivělých na včelí produkty není vhodný. 
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2.6.2 Imunoglukan  

Výrobce: Pleuran (Slovenská republika) 

 

 

    

 

Obr.č.11: Imunoglukan sirup, krém, kapsle. [www.mojelekarna.cz,23; 

www.kapkazdravi.cz,24] 

 

     Obsahuje purifikovaný ß - 1,3 – D - glukan z houby Pleurotus ostreatus (hlíva 

ústřičná). Vyrábí se ve formě kapslí, sirupu nebo krému. Imunoglukan ve formě kapslí 

a sirupu zvyšuje obranyschopnost organismu a je tedy vhodný pro osoby se sklonem 

k opakovaným infekcím, k prevenci sezónních infekcí, pro osoby vystavované fyzické 

a psychické zátěži, při opakovaném podávání antibiotik, při radioterapii a 

chemoterapii. Sirup je určen pro děti od jednoho roku, kapsle pro děti starší a dospělé. 

Imunoglukan ve formě krému se doporučuje na problémovou, suchou, drsnou a 

poškozenou kůži,  která je méně odolná vůči infekcím a vnějším škodlivinám, dále 

pak je vhodný u stárnoucí pokožky, u atopického ekzému, bércových vředů apod. 

     1 kapsle přípravku Imunoglukan obsahuje 100 mg ß - 1,3/1,6 –D –glukanu a 10 mg 

vitaminu C. 1 ml sirupu obsahuje 10 mg beta- 1,3/1,6- D- glukanu a 10 mg vitaminu 

C. V 1g krému je obsaženo 5 mg ß -1,3/1,6- D- glukanu. 

Přípravek nesmějí užívat osoby s transplantovanými orgány.  
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2.6.3 Beta glukan  IMU 

Výrobce: GYNPHARMA s.r.o. 

 

    Obr.č. 12: Beta glukan IMU tobolky. [www.betaglukan.cz,25] 

 

    Tento přípravek obsahuje ve 1 tobolce 200 mg ß - 1,3/1,6- D- glukanu a 124 mg 

inulinu. Je vhodný jako stimulans při oslabeném imunitním systému, jako podpůrná 

léčba při léčbě antibiotiky, při infekčních chorobách, jako roborans  u onkologických 

pacientů, u osob pod vlivem stresu, proti předčasnému stárnutí organismu. Inulin 

příznivě ovlivňuje aktivitu střevní mikroflóry, působí proti průjmu i zácpě, podporuje 

činnost střev. 

 

 

2.6.4 Hlíva ústřičná tobolky 

          Výrobce: Terezia Copany 

.  

Obr. č. 13: Hlíva ústřičná tobolky. [www.vegi.cz,26] 

 

     Jedna želatinová tobolka obsahuje 118,2 mg ß - glukanu. Hlíva ústřičná pomáhá 

při poruchách metabolismu sacharidů a lipidů, při kloubních potížích, zlepšuje funkci 

cévního systému, zmírňuje únavu, zrychluje střevní peristaltiku. Zvyšuje 

obranyschopnost organismu, ale působí také proti akné a bradavicím.                                            
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3 Praktická část 

 

3.1 Dotazníkové šetření 

   Cílem praktické části absolventské práce bylo zmapovat znalost ß – glukanů mezi 

veřejností formou dotazníkového šetření. Rozdala jsem dotazník se 6 otázkami ve 4 

lékárnách.  

Ze 100 dotazníků se mi vrátilo 71.  

 

Vyhodnocení dotazníku 

Otázka č. 1 

Koupili jste si nějaký přípravek s obsahem ß – glukanů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2 

Pokud ano, který?  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ne
85%

ano
15%

8%

17%

0%

8%

67%

Hlíva ústřičná
Imunoglukan
Apiglukan
Hlíváček
Jiný přípravek
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Otázka č. 3 

Z jakého důvodu jste si ho koupili? 

8%
25%

8%

17%

42%

na podporu imunitního systému
při nádorovém onemocnění
při zvýšené hladině cholesterolu
při alergických projevech
z jiného důvodu

 
Otázka č. 4 

Pozorovali jste nějaké zlepšení zdravotního stavu? 

ne
33%

ano
67%

 
Otázka č. 5 

Užíváte ho opakovaně? 

ne
50%

ano
50%
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Otázka č.6 

Z jakého zdroje jste získali informace? 

17%

17%

24,5%

17%

24,5%
0%

lékař
lékárník
internet
tisk
přátelé
jiný

 

 

3.2 Rozhovor 

       Navštívila jsem pracoviště v Trutnově, kde mi poskytli rozhovor 2 farmaceuti, 

kteří se výzkumem ß – glukanů zabývají už více než 10 let. Vydali několik desítek 

publikací pod pseudonymem, nechtěli, abych uvedla jejich jména. Nicméně rozhovor 

s nimi mne obohatil o nové poznatky, při psaní své práce jsem měla pocit, že nikdo 

v mém okolí neví co to ß – glukany jsou a teď jsem si povídala s lidmi, kteří měli o 

dané problematice široký přehled. 

 
Otázka: Je ß – glukan opravdu tak účinný, jak se o něm píše? 

Odpověď: ß – glukan je účinný, ale dokáže i uškodit. Samotný ß – glukan se totiž 

nesmí dávat pacientovi, který trpí nějakým autoimunitním onemocněním. Dnes 

existuje více než 25 autoimunitních onemocnění. Před 10 lety měl autoimunitní 

onemocnění 1 pacient z 10. Dnes je to 9 pacientů z 10, aniž by o tom museli vědět. 

Takže my dáváme pacientovi přípravek s ß – glukanem, ale musí obsahovat ještě další 

látky ve vyváženém poměru, které nejdříve zharmonizují imunitní systém a teprve 

potom může účinkovat samotný ß – glukan. První výzkum u nás se prováděl 

v Ivanovicích na Hané, ß – glukany jsou jednou z mála látek, které účinkují na široké 

spektrum živočišné říše.   
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Otázka: Ale jakým způsobem vy zjistíte, jestli pacient autoimunitním 

onemocněním trpí? 

Odpověď: My provádíme irisdiagnostiku, což je vyšetření očních duhovek pomocí 

speciálního přístroje. V oční duhovce je více než 3000 znaků, které nám podávají 

informace o příčinách a důsledcích onemocnění. Při onemocnění některého orgánu se 

v určitém místě duhovky změní struktura a barva. Dá se to zjistit i pomocí lupy. A 

podle toho my pacientovi nabídneme přípravek přesně na jeho potíže. Ale poučíme 

pacienta, že důležitou roli hraje také strava, pití obyčejné vody, celková životospráva. 

Když k nám přijdou lidé a je jim zle, tak dělají vše, co jim řekneme. Ale když mají jen 

mírné potíže, tak už je to s dodržováním správné životosprávy horší. My nahlížíme na 

člověka jako celek a podle toho se ho snažíme léčit. 

 

Otázka: Jaké máte zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění.? 

Odpověď: Nejhorší je, když k nám přijdou pacienti, kteří už se podrobili 

chemoterapii. Chemoterapie je obrovský zásah do všech buněk v těle, takže my 

nejdříve musíme odstranit nežádoucí důsledky chemoterapie a teprve potom léčit 

samotné onemocnění. Takže bez chemoterapie dokážeme pacientovi pomoci dříve. 

Naproti tomu podávání ß – glukanů zmírňuje projevy chemoterapie jako je nevolnost, 

vypadávání vlasů a obočí apod.  

 

Otázka: Jaké druhy ß – glukanů vaše přípravky obsahují? 

Odpověď: Všechny naše přípravky obsahují ß – glukan z hlívy ústřičné pleuran. 

V hlívě ústřičné jsou všechny látky ve vyváženém poměru, ale když se vyizoluje 

samotný glukan je už účinek jiný. 

 

Otázka: Jakým způsobem se pleuran z hlívy izoluje? 

Odpověd: To se provádí složitým technologickým postupem. 

 

Otázka: V jakých formách přípravky nabízíte? 

Odpověď: Nabízíme glukanové přípravky ve formě extraktů, tinktur, macerátu, 

tobolek, kapslí a krémů.  
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Otázka: Takže se dá ß – glukan použít i u autonomních onemocnění, např. 

Crohnovy choroby? 

Odpověď: Ano, pokud přípravek obsahuje ještě jiné složky, máme paní 

v Pardubicích, u které se díky ß – glukanu podařilo zlepšit kvalitu života .  

                                                                   

Děkuji za rozhovor. 

 

 

3.3 Návod na pěstování hlívy ústřičné v domácích podmínkách 

 

Pěstování na slámě 

     Využívá se pšeničná nebo žitná sláma dobře skladovaná, suchá. Nejlepší jsou 

balíky slámy 50 x 40 x30 cm. Nejprve balíky prolejeme horkou vodou po dobu dvou 

dní. Sadbu hlívy rozdělíme na kousky asi 1 cm a ty umístíme dovnitř balíku i na 

povrch. Potom  zabalíme do fólie, abychom zabránili vysychání. Balíky umístíme 

venku na stinném místě nebo v místnosti o teplotě 15 -25 °C. Balík proroste po šesti 

týdnech podhoubím, potom povrch balíku dostatečně osvítíme po dobu 12 hodin 

denně a čekáme až kultura začne plodit. 

 

Pěstování na dřevě 

1. Pro pěstování hlívy ústřičné si musíme sehnat špalek dřeva o průměru 20 – 30 cm 

a výšce cca. 50cm z listnatého stromu (buk, ovocné stromy), který je maximálně 3 

měsíce po poražení (aby nebyl napaden jiným druhem hub) 

2. Rovnoměrně navrtáme otvory pro kolíčky, na kterých je naočkována hlíva 

3. Kolíčky zasuneme do otvorů a zaděláme štěpařským voskem 

4. Pro urychlení dáme do igelitu a udržujeme požadovanou teplotu a vlhkost    (občas 

rosíme) 

5. Po viditelném prorůstání houby umístíme špalek ven (do stínu) a zajišťujeme 

stálou vlhkost zalíváním 

6. V příhodných pěstování hlívy ústřičné si musíme sehnat špalek dřeva o průměru 

20cm až 30cm a podmínkách (většinou na podzim) se objeví první houby, které 

potom sklidíme 
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7. Špalky necháváme stále na stejném místě (i přes zimu), sklizeň může probíhat 

vícekrát ročně po dobu 5-6 let (záleží na velikosti špalku a druhu použitého dřeva) 

– hlíva postupně špalek rozloží 
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4 Diskuse 

      ß – glukany mají vliv na naše zdraví především tím, že zvyšují obranyschopnost 
organismu. Aktivují makrofágy , které fungují jako pohlcovači cizorodých látek a 

nádorových buněk. Proč už tedy ß – glukany nepatří mezi léčiva?  ß – glukany se 

izolují složitým technologickým postupem a nelze proto zaručit jejich deklarované 

vlastnosti. Jejich účinky jsou stále ještě předmětem zkoumání. V posledních letech  se 

zkoumá i vliv na imunomodulaci pomocí synteticky připravených oligosacharidů se 

strukturou odvozenou od ß – glukanů.  

     Otázkou je také, zda firmy, které nabízejí přípravky s ß – glukany mohou zaručit 

čistotu ß – glukanů obsažených v těchto přípravcích. Uvádí se, že jíst samotné houby 

nestačí, že účinek má pouze vyizolovaný ß – glukan. Jak tedy účinkovaly před tisíci 

lety ? Myslím si, že právě tím, že lidé pojídali houby netrpěli žádným závažným 

onemocněním. Samozřejmě v dnešní době, když už lidé onemocní, nemůžou sníst kila 

hub na uzdravení. V tomto případě má určitě své místo čistý izolovaný ß – glukan. 

      Doufejme, že se v brzké budoucnosti podaří vyvinout nové technologie jejich 

zpracování a budou tak příslibem pro onkologicky nemocné, nemocné s HIV či jinými 

poruchami imunity.   

. 
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Závěr 

     Závěrem lze říci, že ß – glukany určitě nejsou zázračným všelékem, který zbaví 

lidstvo všech neduhů. Měli bychom se zamyslet spíše nad tím, zda děláme vše pro to, 

abychom žádné léky nepotřebovali. Ale v dnešní době plné stresu, znečištěného 

ovzduší a čím dál více se vyskytujících alergií by se k nim lidstvo mělo obracet jako 

k přírodním prostředkům preventivního charakteru.  

     ß – glukany jsou polymery glukózy a v přírodě se vyskytují v různých 

konfiguracích. Zdrojem ß – glukanů jsou kvasinky, obiloviny, mořské řasy a houby. 

Historie užívání ß – glukanů coby imunostimulátorů je dlouhá už více než 70 let.Ve 2. 

světové válce jimi bylo vyléčeno mnoho lidí, kteří po svržení atomových bomb na 

Hirošimu a Nagasaki onemocněli leukémií. 

     V této práci jsem se snažila popsat jejich účinky. Určitě jsou nadějí pro 

onkologicky nemocné pacienty. Významný je ovšem i fakt, že mohou ublížit lidem 

s autoimunitním onemocněním. 

     Z dotazníkového šetření vyplývá, že ß – glukany nejsou mezi veřejností příliš 

známy. Nejčastěji získávají informace z tisku a internetu. Zasloužily by si určitě více 

pozornosti, do budoucna jsou příslibem v prevenci civilizačních chorob.  
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Резюме 

 

ß – глюканы высших грибов в превенции и терапии.  
 

     Для моей заключительной работы  я решила выбрать тему ß – глюканы  

высших грибов в превенции и терапии. Эту тему я выбрала потому, что в 

настоящее время в обществе постоянно много сресса,излучения ,плохая 

окружающая среда, и люди всё больше страдают от разных болезней 

цивилизации. Именно ß – глюканы принадлежат к природным ресурсам, 

которые могут оказать влияние на наше здоровье. ß – глюканы – это 

полысахариды, их структурное подрозделение глукоза. Главными источниками 

глюканов являются дрожжи, водоросли, зерновые культуры и грибы. К самым 

исследованным принадлежат ß – глюкан плеуран, лентинан, схизопгиллан и 

грифолан.  ß – глюканы оказывают влияние на иммунную систему и потому их 

можно использовать у людей, у которых ослабленная иммунная система, 

например у онкологических заболеваний, химиотерапии, заразительных 

болезней, у пожилых людей. Самое большое действие у глюканов с 

разветлённой молекулой с высшим весом. Эти ß – глюканы примыкают к 

поверхности макрофагов, клеток иммунной системы. Активные макрофаги 

активизируют всю иммунную систему, уничтожают посторонние частицы, 

бактерии, вирусы, но и опухолевые клетки. Вещества существующие в грибах 

могут благополучно оказывать влияние на уровень холестерола. Прежде всего 

тем, что блокируют энзым, который поддерживает его сынтез. На территории 

сегодняшнего Китая, Кореи, Японии, Канады, США и России используют ß – 

глюканы к дополнительной терапии рака. Самый большой эфект против 

опухолей имеет лентинан и схизопгиллан. Радиозащитные действия ß – 

глюканов были использованы во время второй мировой войны, когда после 

сброса атомных бомб на города Гирошима и Нагасаки врачи вылечили тысячи 

людей. ß – глюканы можно применять пероральне, парентеральне и топицки. ß – 

глюкан применённый на кожи используют прежде всего у атопической 

дерматитиды. Продукты содержающие ß – глюканы являются подходящими и 

для маленьких детей. Их использование в течении бременности до сих пор не 
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однозначно проверено. В Чехии до сих пор существуют эти продукты только в 

форме дополнений питания, в форме таблет, капсул, капель и сиропа. 

     В практической части своей работы я сосредоточила своё внимание на 

исследование знаний о ß – глюканах среди пациентов. Я узнала, что ß – 

глюканы в обществе не слишком известны. На основе анкеты показалось, что 

только у 15 % пациентов какой – нибудь опыт с ß – глюканами. Я тоже посетила 

рабочее место, где занимаются исследованием ß – глюканов уже больше чем 

10 лет. Наконец я привела информации к выращиванию гливы устричной в 

домашних условиях. 
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Přílohy 
 
 

VOŠ MILLS, s.r.,o., Čelákovice 

Radka Wimmerová 

 

Dotazník je zaměřený na zjištění znalost ß-glukanů mezi veřejností. 

Prosím zakroužkovat odpověď. 

 

Otázka č. 1 

Koupili jste si nějaký přípravek s obsahem ß – glukanů? (Hlíva ústřičná, 

Imunoglukan, Apiglukan, Hlíváček apod.) 

a)ano        

b)ne         

  
Otázka č. 2 

Pokud ano, který?  

a) Hlíva ústřičná   

b)Imunoglukan    

c)Apiglukan         

d)Hlíváček            

e)jiný přípravek  

 

Otázka č. 3 

Z jakého důvodu jste si ho koupili? 

a)na podporu imunitního systému   

b)při nádorovém onemocnění       

c)při zvýšené hladině cholesterolu    

d)při alergických projevech    

e)z jiného důvodu     
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Otázka č. 4 

 Pozorovali jste nějaké zlepšení zdravotního stavu? 

 a)ano   

 b)ne     

 

Otázka č. 5 

Užíváte ho opakovaně? 

 a)ano   

 b)ne     

 

 Otázka č.6 

 Z jakého zdroje jste získali informace? 

a)lékař          

b)lékárník     

c)internet      

d)tisk             

e)přátelé         

f)jiný            

 

 

Děkuji za váš čas a spolupráci. 

 

 

 

        


