
glukany

Hlíva ústřičná je kromě toho zdro-
jem přírodní imunomodulační látky β-
glukanu, který se v odborné literatuře
označuje jako pleuran. Aby však tato
molekula mohla aktivně působit v lid-
ském organismu, je potřebné ji z hlívy
izolovat a „očistit“ (purifikovat).

JAK β-GLUKAN
PŮSOBÍ?

β-glukan se nachází v buněčných
stěnách hub, kde je pevně vázaný
s ostatními molekulami, které jsou
zodpovědné za pevnost a udržovaní
tvaru buňky. Buněčná stěna je kromě
β-glukanu tvořena i jinými sacharidy
a proteiny, jež jsou navzájem
propojené a provázané, aby vytvořily
pevnou stavební strukturu. 

β-glukan patří do skupiny imunomodulačních látek nazývaných
PAMP – pathogen associated molecular patterns (s patogenem asoci-
ované molekulární vzory). Tyto molekuly jsou všeobecně rozpoznávány
nespecifickými složkami imunitního systému jako struktury, vůči kterým
je potřebné aktivovat imunitní odpověď. Účinek β-glukanu je dán jeho
přímým kontaktem s imunokompetentními buňkami – makrofágy. Tyto
buňky mají na svém povrchu více receptorů (toll-like, dectin-1), na něž se
přesně naváže molekula β-glukanu a vytvoří vazbu, kterou můžeme
přirovnat k systému „zámek a klíč“. Tak jako ne každý klíč dokáže otevřít
každý zámek – tak také na receptor se musí navázat konkrétní čistá
molekula, která do něho „zapadne“, a jedině tehdy dochází ke spuštění
kaskády signálů, výsledkem kterých je aktivní imunitní odpověď celého
organismu. 

Biologická dostupnost a imunomodulační účinek β-glukanu jsou
přímo závislé jak na struktuře konkrétního β-glukanu, tak na čistotě
získaných molekul. Vše závisí právě na tom, do jaké míry je β-glukan
purifikovaný, a tedy schopný vytvářet dokonalou vazbu s receptory na
makrofázích. Cílem výrobního procesu je proto aktivace a uvolnění

molekuly β-glukanu z buněčných
stěn hlívy ústřičné a eliminace balast-
ních látek. Zaměňovat samotnou hlívu
ústřičnou (jako zdroj β-glukanu)
s izolovaným β-glukanem je nespráv-
né. Zdravotní tvrzení o přímých léčivých
účincích hlívy, která se objevují v mé-
diích,  jsou klamavou reklamou.

Hlíva má beze sporu příznivý vliv
na organismus a patří mezi potraviny
zdravé výživy. V případě aktivní mo-
dulace imunitní odpovědi je však úči-
nek samotné hlívy (nejčastěji jen suše-
ný prášek) diskutabilní. Ani o ples-
nivém sýru nelze tvrdit, že je to stejné
jako izolovaný penicilin.

Izolací β-glukanu z hlívy ústřičné
se na Slovensku zabývá už po mnoholet
společnost Pleuran, která má za sebou
několikaleté zkušenosti s výrobou vý-

živových doplňků se standardizovaným obsahem β-glukanu, určených
cíleně k podpoře obranyschopnosti organismu (Imunoglukan, SynBIO).
Jejich účinnost je podložena řadou klinických pozorovaní a studií. 

  Výživové doplňky dnes patří k významné součásti samoléčby, kterou
dne s většinou doporučuje odborný personál lékárny. Pokud vezmeme
v úvahu skutečnost, že právě u těchto přípravků výrobce nemusí
dokládat léčivé účinky (tak jako např. u léčiv), pak je mimořádně důležité,
aby to byl právě lékárník, kdo posoudí všechny odborné aspekty, které
jsou pro pacienta rozhodující. I když jsou výživové doplňky určeny
hlavně pro lidi, kteří si chtějí chránit svoje zdraví, mnohé z nich mají
farmakologickou aktivitu, kterou musí lékárník umět vysvětlit a ga-
rantovat. Nemůže si v praxi dovolit to, co říká vyhláška, pro niž léčivý
účinek u výživových doplňků neexistuje. A také si nemůže dovolit
garantovat účinnost výživového doplňku, u kterého výrobce nedokáže
deklarovat farmaceutickou kvalitu a alespoň základní klinickou evidenci.
Tady je místo lékárníka jako odborníka nenahraditelné.

 Je proto vhodné                       rozlišovat doplňky stravy s obsahem hrubého hou-
bového pletiva od doplňků strav y obsahujících purifikovaný a standar-
dizovaný     β   -glukan, kterého vlastnosti lze  garantovat.  
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Příznivé účinky dřevokazných hub 
(ke kterým patří i hlíva ústřičná) 

na lidský organismus jsou známé již velmi dlouho.
Pokud se tyto houby konzumují pravidelně 

a ve velkých dávkách, mají díky 
vysokému obsahu vlákniny a přirozené

produkci látek snižujících tvorbu cholesterolu
příznivý vliv na lipidový profil v krvi. 

Hlíva obsahuje také množství vitaminů (B,D,C,K),
minerálů, stopových prvků (Na, Cr, Cu, I, Se, Zn)

a některé mastné kyseliny.

BETA-glukan neboli hlíva ústřičná
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