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LA RIVISTA DEL FARMACISTA PER IL  FARMACISTA

Přípravky řady IMUNOGLUKAN patří už léta k nejoblíbenějším volně prodejným prostředkům použí-

vaným při potížích s imunitou. Bez podpory masivní reklamy si zcela na základě svých vlastností získaly 

přízeň jak lékařů, farmaceutů a jiných zdravotníků, tak samotných uživatelů nebo rodičů dětí. Potvrzuje 

to i opakované vítězství v posledním ročníku (2013) průzkumu Lékárníci doporučují.

Obsahová látka imunoglukan, vyráběná patentovaným 

způsobem z plodnic hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus), se vy-

značuje mimořádně nízkým obsahem balastních látek a vyso-

kou „přístupností“ charakteristických imunomodulačních struk-

tur, díky čemuž její účinnost významně převyšuje produkty ob-

sahující jak samotnou hlívu ústřičnou (či jiné „medicinální“ hou-

by), tak betaglukany izolované z jiných zdrojů (např. kvasniční). 

Díky vysoké čistotě je možné imunoglukan dobře stan-

dardizovat, což je výchozí požadavek pro jakékoliv evidence-

based klinické využití. A právě v oblasti klinické dokumentace 

účinnosti řada Imunoglukan oproti konkurenčním produk-

tům významně dominuje. Jenom v posledních 3 letech byly 

publikovány výsledky 5 klinických studií u dětí i dospělých 

pacientů, které všechny prokázaly velmi příznivé působení 

imunoglukanu na vlastnosti imunitního sytému. Výrobce, 

společnost PLEURAN, tak nespoléhá pouze na empirické 

zkušenosti a marketingové aktivity, ale investuje nemalé 

částky do klinického výzkumu svých produktů. Toto úsilí pak 

přináší potvrzení, že významné zdravotní účinky lze pozoro-

vat i u doplňků stravy, jež zatím nemají schválení Evropské 

agentury pro potraviny (EFSA), a tudíž nemohou být komuni-

kovány.  Tyto studie však však jasně prokazují, že důvěra zdra-

votníků k řadě IMUNOGLUKAN stojí na pevných základech.

Přehled publikovaných studií:

Antialergické účinky pleuranu (β-glukan 

z Pleurotus ostreatus) u dětí s opakovanými 

infekcemi dýchacích cest

Jesenák M., Hrubiško M., Majtán J., Rennerová Z., Bánovčin P.

Phytotherapy Research 2013

Atopické (alergické) reakce jsou jedním z velmi význam-

ných faktorů, které přispívají k zvýšené nemocnosti dětí. 

V této randomizované, placebem kontrolované a dvojitě 

zaslepené studii se prokázalo, že podávání imunoglukanu  

vede u alergických dětí k významné normalizaci počtu eozi-

nofi lů (jakožto mediátorů alergického zánětu) a k stabilizaci 

koncentrací celkových IgE v séru. Tato studie tak poukazuje 

na imunonormalizační charakter účinku imunoglukanu. 

Imunomodulační účinek pleuranu (β-glukan 

z Pleurotus ostreatus) u dětí s opakovanými 

infekcemi dýchacích cest 

Jesenák M., Majtán J., Rennerová Z., Kyselovič J., Bánovčin 

P., Hrubiško M.

International Immunopharmacology 2013

Tato randomizovaná, placebem kontrolovaná a dvo-

jitě zaslepená studie, provedená v České a Slovenské 

republice, prokázala, že podávání sirupu Imunoglukan 

dětem se zvýšenou nemocností (více než 5 respiračních 

infekcí během jednoho roku) vedlo oproti placebu k vý-

znamnému snížení výskytu onemocnění horních cest 

dýchacích a chřipky. Zároveň se zaznamenalo příznivé 

ovlivnění laboratorních parametrů imunitního systému. 

Podávání pleuranu (β-glukanu z Pleurotus 

ostreatus), buněčná imunitní odezva a infekce 

dýchacího traktu u sportovců

Bergendiová K., Tibenská E., Majtán J.

European Journal of Applied  Physiology 2011

Nadměrná fyzická zátěž může při dlouhodobém trvání 

vést k vyčerpání imunitního systému a k otevření tzv. imu-

nosupresivního okna. Tato studie sledovala účinek podávání 

imunoglukanu u 50 vrcholových sportovců (reprezentační 

veslaři) s intenzivní tréninkovou zátěží. Oproti kontrolní sku-

pině bylo při užívání imunoglukanu pozorováno význam-

né snížení výskytu infekcí horních cest dýchacích, zvýšení 

počty NK-buněk a pomoc při udržení možnosti fagocytózy. 

Účinek podávání pleuranu (β-glukanu 

z Pleurotus ostreatus) na buněčnou imunitní 

odezvu po intenzivní zátěži u elitních sportovců

Bobovčák M., Kuniaková R., Gabriž J., Majtán J.

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 2010

Tato studie sledovala tentýž efekt jako výše uvedená, 

avšak u sportovců-běžců na lyžích, po akutním působe-

ní vysoce intenzivní zátěže. Podávání imunoglukanu za-

bránilo u těchto sportovců téměř 30% poklesu aktivity 

NK-buněk po zátěži, pozorovanému v kontrolní skupině, 

zároveň v průběhu regenerace nedocházelo k poklesu 

počtu těchto buněk. Podávání imunoglukanu tak zabrá-

nilo imunosupresivnímu působení této zátěže. 

Imunoglukan P4H® v prevenci recidivujících 

infekcí dýchacích cest v dětském věku

Jeseňák M., Sanisló Ľ., Kuniaková R., Rennerová Z., Buchanec 

J., Bánovčin P.

Česko-slovenská pediatrie 2010

Česko-slovenská otevřená studie u pediatrů sledovala 

vliv sirupu Imunoglukan na vývoj nemocnosti u 215 dětí. 

Prokázalo se, že pozitivně na podávání sirupu reagovalo až 

72 % dětí, u kterých došlo k poklesu nemocnosti o více než 

50 %. Nezaznamenaly se přitom žádné nežádoucí účinky 

a podávání bylo výborně tolerované. 
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