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Medicinální houby jsou univer-
zálním a  všestranným pomocníkem 
při předcházení mnoha nemocem, 
podporují a  urychlují proces uzdravo-
vání a  rekonvalescence. Díky svému 
unikátnímu složení od  vitamínů a  mi-
nerálů po  různé druhy betaglukanů, 
terpenoidů aj. jsou houby intenzivně 
zkoumány a  testovány a  dostávají se 
i do klinických studií s nemocnými.

Imunitní systém zajišťuje ochranu orga-
nismu proti vnějším i vnitřním faktorům. Jeho 
vybalancovaná odpověď je velmi důležitá, pro 
imunitní systém je stejně tak důležitá aktiva-
ce jako inhibice. Medicinální houby se podílejí 
na regulaci funkcí imunitního systému. Mnoho 
studií prováděných jak in vitro, tak in vivo, včetně 
testů na dobrovolnících, se zaměřuje na ověřo-
vání imunomodulačních účinků takových hub, 
jako jsou např. agaricus, auricularia, cordyceps, 
enoki, čaga, hericium, hlíva, maitake, polyporus, 
reiši, šiitake. Tyto studie potvrzují stimulační vliv 
medicinálních hub na imunitní systém, na jeho 
složku nespecifickou i specifickou. 

Vliv polysacharidů

Široce je popisován vliv polysacharidů 
na monocyty, makrofágy, neutrofily, NK buňky 
i dendritické buňky. Betaglukany se totiž váží 
na komplementový receptor CR3, αMβ2 integrin, 
CD11b/CD18, TLR4, TLR2, dektinový receptor 1 
aj. na efektorových buňkách a po vazbě dochá-
zí k aktivaci nitrobuněčných signálních drah. Jde 
hlavně o signální dráhy vedoucí k fosforylaci ERK 
(extracellular signal-regulated kinase), dochá-
zí k aktivaci PKC (protein kinázy C), p38 MAPK 

(p38 mitogen-activated protein kinase), MyD88 
(myeloid differentiation primary response 88), 
IRAK4 (interleukin-1 receptor-associated kinase 
4) a vstupu transkripčního faktoru NF-κB do jádra. 

V přítomnosti extraktů z medicinálních hub 
tak dochází k proliferaci zmíněných imunitních 
buněk a k jejich aktivaci. To se projevuje nárůs-
tem produkce signálních působků, cytokinů, 
jako jsou IL-1β, TNF-α, IL-12,  IL-8, G-CSF, IL-6, MIP-
-1β, IL-2, IL-8 i IFNγ. Ohledně změn v produkci 
cytokinů se mnohé výsledky liší, někteří autoři 
nezaznamenali změny v expresích, což může 
být dáno jiným postupem, extraktem aj.

U makrofágů se setkáváme se zlepšením 
fagocytárních funkcí a koncentrace lysozymu, 
je též indukována exprese iNOS, neutrofily jsou 
více chráněné proti spontánní i Fas indukova-
né apoptóze a zefektivňuje se jejich migrace 
do místa poškození. U dendritických buněk pak 
houbové polysacharidy podporují maturaci i je-
jich schopnost prezentovat antigen, exprimaci 
CD11c a produkci IL-12, čímž nepřímo ovlivňují 
i specifickou imunitu −  T-lymfocyty.

V případě specifické imunity zasahují medi-
cinální houby do přímé aktivace T-lymfocytů, ale 
také B-lymfocytů.  Houbové polysacharidy se krom 
TLR4 vážou přímo na Ig receptory, zvyšují jejich 
proliferaci a podporují produkci IgM, IgG1 i sliznič-
ního IgA a expresi CD71 a CD25. Dalšími buňkami, 
které jsou ovlivněny přítomností houbových ex-
traktů, jsou i γδ-T lymfocyty a NK-T buňky.

Krom aktivace buněčných elementů se hou-
by podílejí i na aktivaci humorální složky imuni-
ty, kam patří i komplementový systém, jedná 
se o aktivaci klasické cesty, kdy se polysacharid 
váže na IgG i alternativní cesty. 

Přípravky z hub je třeba pečlivě vybírat

Není to jen aktivace a posílení imunitní od-
povědi, ale také tlumení imunitní reakce, s níž 
se při podávání medicinálních hub setkáváme. 
Jsou opakovaně zdokumentovány výsledky 
ukazující, že podávání houbových extraktů sni-
žuje zánětlivou reakci i alergické projevy. Např. 
při podávání šiitake dobrovolníkům bylo ve vý-
sledcích zachyceno snížení CRP či kalprotektinu 
a zvýšení IL-10, což svědčí pro redukci zánětu. 
Při pokusech na myších modelech i dobrovol-
nících trpících alergiemi se např. u cordycepsu, 
agariku či čagy prokázalo, že zlepšují stav ast-
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matiků, snižují koncentraci specifických IgE protilátek, 
což je také dáno podpořením shiftu od Th2 reaktivity 
k Th1. Zvyšuje se též počet Treg Foxp3 a je tlumena 
aktivita vycházející z mTOR, což se projevuje i snížením 
aktivity bazofilů. 

Chronické alergické a autoimunitní záněty jsou často 
spojeny se zvýšenou koncentrací TNFα, extrakty z hub, 
např. obsahující terpenoid ganoderickou kyselinu, sni-
žují syntézu tohoto cytokinu. Agarikoglyceridy z maitake 
působí obdobně, redukují syntézu IL-1β, aktivaci NF-κB, 
COX2, expresi ICAM-1, iNOS aj. Tento jev byl zdokumen-
tován např. u Crohnovy choroby. Je též doloženo snížení 
produkce autoprotilátek anti-dsDNA na modelu lupusu.

Nepřímá modulace imunitního systému je pak dána 
i antioxidačními účinky medicinálních hub či podporou 
mikrobioty, která také silně ovlivňuje imunitní systém. 

I z tak krátkého textu je patrné, že složky obsažené 
v medicinálních houbách mají na imunitní systém výraz-
ný vliv, dokážou imunitní systém nejen stimulovat, ale 
také tlumit. Zatímco tuto vlastnost mají všechny houby, 
ne každý houbový přípravek ji uchovává. Terapeuticky 
nejúčinnější jsou produkty obsahující houbové extrakty 
s 30% podílem polysacharidů. Vyšší podíl polysacharidů 
bývá na úkor ostatních účinných látek a extrakt svým 
účinkem již neodpovídá účinku surové houby. Nižší po-
díl polysacharidů snižuje účinnost extraktu. 

Nesmíme ani opomenout kvalitu zdrojové suroviny. 
Houby do sebe dokáží natáhnout člověku škodlivé lát-
ky – pesticidy, těžké kovy, radioaktivitu... Proto je důležité 
kupovat přípravky z hub od kvalitních výrobců s dlou-
hou tradicí, kteří své výrobky pravidelně testují. 
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