Imunoglukan
K posílení obranyschopnosti (cps., sirup); K regeneraci kůže (crm.)
Imunomodulans (cps., sirup), Dermatologikum (crm.)
Doplněk stravy (cps., sirup), Kosmetika (crm.)
Klíčové argumenty
Problémy opakovaných infekcí v důsledku snižující se obranyschopnosti v běžné populaci
trápí stále větší počet obyvatel. Ne jinak tomu je i v případě alergií. Imunoglukan vychází
svým složením z houby Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), jejíž konzumace (zejména ve
Východní Asii) byla spojena s celkově nižším počtem alergiků a tedy i obecně lepším stavem
nespecifické imunity obecné populace.
Účinná látka – beta-(1,3/1,6)-D-glukan byla proto testována v řadě studií, kde byl zjištěn
především stimulační vliv na aktivitu některých typů leukocytů (NK buňky, makrofágy), dále
antiproliferační účinek (negativní ovlivnění nádorových buněk), antioxidační působení,
antivirotický účinek (zejména na herpesviry) a nakonec i stimulační účinek na fibroblasty
(napomáhá hojení ran).
Účinek po perorální aplikaci lze vysvětlit především ovlivněním aktivity leukocytů
lokalizovaných v oblasti Peyerských plaků v tenkém střevě. Zde stimuluje tvorbu
specifických cytokinů, povzbuzuje diferenciaci lymfocytů Th1 (důležité zejm. při alergiích) a
Th2. Maximální odezvu lze očekávat cca za 72 hodin. V souvislosti s aktivačním působením
na leukocyty bylo popsáno i zvýšení GM-CSF (granulocyte-macrophage – colony-stimulating
factor – působek stimulující specifické kmenové buňky kostní dřeně). Stropový účinek se
pohybuje v dávkách 1–3 mg/kg. Účinek lze potencovat přidáním vitaminu C (kys.
askorbová).
Forma kapslí je výhodná zejména u opakovaných infekcí, opakovaného a protrahovaného
užívání antibiotik a u alergických pacientů. Účinná látka je schopna povzbudit nespecifickou
imunitu a snížit tak celkovou morbiditu nemocného.
Krém je vhodný zejména u suché, drsné kůže, přehnaně reagující na vnější škodliviny.
Napomáhá její regeneraci.

Hlavní výhody:
-

přírodní původ

-

podložený mechanismus účinku

-

vhodný doplněk u chronicky nemocných pacientů (cps.)

-

klinicky podložená účinnost

-

povzbuzuje imunitu

-

snižuje výskyt infekcí

-

urychluje hojení (zejm. krém)

-

adjuvantní účinek s ATB a vakcínami

Složení:
Kapsle: Beta-(1,3/1,6)-D-glukan – 100 mg; Ca-askorbát – 100 mg.
Sirup: Beta-(1,3/1,6)-D-glukan – 10 mg; Ca-askorbát – 10 mg / 1 ml.
Krém: Beta-(1,3/1,6)-D-glukan 5 mg/ 1 g.

Indikace:
Kapsle: Podpora obranyschopnosti při infekcích (nachlazení, opakované herpetické
infekce apod.) a alergických stavech, při podávání ATB, radioterapii a chemoterapii, při
stavech vyčerpání, včetně psychické zátěže a stresu.
Sirup: Na posílení obranyschopnosti v sezóně respiračních onemocnění (vhodný
zejm. u dětí).

Krém: Při problémové, suché, drsné a poškozené kůži, která je méně odolná vůči
infekcím a zároveň je citlivější na různé vnější škodliviny. Dále je vhodný pro regeneraci a
obnovu kůže, důležitý je tzv. „anti-aging“ efekt.
Kontraindikace:
Transplantace, současné podávání imunosupresiv a přecitlivělost na účinnou složku
přípravku. Formy pro perorální užití nejsou vhodné pro děti do 3 let věku. Krém by neměl být
současně podáván s kortikosteroidy.
Doporučené dávkování:
Kapsle: 1-3 kapsle denně, a to dlouhodobě (minimálně 2-3 měsíce). Dávku je možné
zdvojnásobit při počínajících infekcích a při oslabení obranyschopnosti organismu. Zvýšenou
dávku je třeba užívat minimálně 3 dny (ráno nalačno nebo večer před spaním).
Sirup: 1 ml sirupu na 5 kg tělesné hmotnosti 1x denně (ráno nalačno), minimálně 2-3
měsíce. Dávku je možné zdvojnásobit při počínajících infekcích a při oslabení
obranyschopnosti organismu. Zvýšenou dávku je třeba užívat minimálně 3 dny (ráno nalačno
nebo večer před spaním).
Krém: 2-3x denně na postižené místo.
Nežádoucí účinky:
U perorálních forem nejsou známy. Při léčbě krémem se mohou zřídka vyskytnout
projevy hypersensitivity charakterizované zarudnutím, svěděním, pálením, mírným otokem a
vyrážkou. V takovém případě je třeba přerušit aplikaci a vyhledat svého ošetřujícího lékaře.
Lékové interakce:
Kombinace s imunosupresivy je kontraindikována.
Klinické studie:
Přípravky s imunoglukanem byly testovány v několika klinických studiích – např. u
pacientů s recidivující (5x a vícekrát/rok) infekcí horních cest dýchacích (n= 215) – zde byl
zjištěn významný pokles počtu infektů, a to až o 60 %. V jiné studii vedlo jeho podávání u
pacientů s ulcerosní kolitidou ke zlepšení příznaků tohoto onemocnění až u 74 % z nich.

S ohledem na dosavadní klinickou zkušenost (především však na Slovensku) lze Imunoglukan
doporučit zejména u těch pacientů, které se pohybují ve větších kolektivech (větší riziko
přenosu infekcí).
Aluminiová tuba zamezuje zpětnému nasávání vzduchu po aplikaci a zmenšuje se tak
riziko kontaminace uvnitř obsaženého krému. Ten byl např. úspěšně podáván pacientům
s bércovým vředem (aplikace do okolí rány). Vzhledem k pozitivním účinkům na regeneraci
jej lze proto doporučit u různých ran, vředů, popálenin či proleženin. Vhodný je též u
atopického ekzému.
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Balení: Kapsle: 20 cps., Sirup: 120 ml. , Krém: 30 g v hliníkové tubě.
Výrobce: Pleuran, Slovensko

