
Odborné posudky produktu STARLIFEOdborné posudky produktu STARLIFE

Složení produktu

Produkt obsahuje (mg): Beta Glucan 1,3/1,6 D 300, Shiitake Mushroom (Lentinus 
edodes) (aerial) 100.

Auxilianty (mg): Rice Bran (seed) 66, Gelatin 90, Silicon Dioxide 5, Vegetable Mag-
nesium Stearate 104.

Energetická hodnota neuvedena.
Z popisu plyne existence jednoho tržního druhu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako doplněk stravy.
β-Glukany jsou přítomné především v myceliu hub a v buněčné stěně kvasinek; mají 

významné biologické účinky, pro které je důležitý způsob vazby jednotlivých jednotek: 
β-(1 3)- a β-(12 6). Jako zástupce těchto látek lze uvést lentinan; tento neutrální poly-
sacharid izolovaný z plodnic Lentinus edodes (BERK.) SING. Je svojí primární strukturou 
β-(1 3)-D-glukan mají dvě β-(1 6) glukopyranosidové větvení na každých pět β-(1 3) 
lineárních spojení. Může se uplatnit jako imunomodulnas a antineoplastikum.

Efektorové buňky, aktivované těmito látkami (makrofág, T-lymfocyty) produkují cytokiny (TNF-α, IFN-g, IL-1 β ad.), 
které mají antiproliferativní efekt, indukují apoptózu a diferenciaci tumorových buněk. Je zřejmé, že β-glukany indukují 
biologickou odpověď vazbou na membránu komplementového receptoru typu 3 (CR3, αMβ2 integrin nebo CD11b/
CD18) na imunoefektor buněk; ligand-receptorový komplex může být vnesen do buňky. Intracelulární stav, který vznik-
ne po glukan-receptorové vazbě nebyl dosud přesně popsán. V poslední době se ukazuje, že schizofylan produkovaný 
S. commune FR.: FR. Je schopen se vázat na RNA poly(A)-terminální část. Molekulární hmotnost, stupeň rozvětvení, počet 
substituentů, stejně tak jako struktura látky včetně přítomnosti jednoduchých a triplitních helixů, ovlivňuje zásadním způ-
sobem biologickou aktivitu β-glukanů. Vysoká antitumorová aktivita těchto látek koreluje s vysokou molekulární hmotností, 
nízkým stupněm větvení a výraznou rozpustností ve vodě (např. MD-frakce z Grifola frondosa s Mr 1000 – 1200 kDa má 
významnou antitumorovou aktivitu).

Jednoznačného zbrždění cytopatického efektu indukovaného HIV bylo dosaženo sulfatovaným lentinanem z plodnic 
Lentinus edodes (BERK.) SINGER.

Významnou vlastností polysacharidů strukturálně poměrně široké skupiny, je vliv na hladinu krevní glukózy, jak bylo 
prokázáno např. u polysacharidové frakce z Ganoderma lucidum (CURTIS) P. KARST. (SX frakce, p. o.) v případě diabetu 
2. typu. Glukany z této houby, označené jako ganoderany A a B, koriolan, β-glukan-proteinový komplex ze sumerzní 
kultury Trametes versicolor LLOYD a kyselý glukurono-xylomannan z plodnic Tremella aurantia Schwein. Vykázaly 
hypoglykemizující účinek v několika testech a zlepšily symptomy diabetes mellitus. Tremellastin, který je komplexním 
sacharidem obsahujícím 40 – 45 % kyselého glukurono-xylomannanu snížil nejen hladinu krevní glukosy ale i TAG u ex-
perimentálních potkanů.

Ganopoly je polysacharidový koncentrát z plodnic Ganoderma lucidum (CURTIS) P. KARST., který byl účřinný v ran-
domizované multicentrické studii s pacienty, kteří onemocněli chronickou hepatitidou B; u jedné třetiny pacientů došlo 
při dávce 1800 mg/den normalizaci aminotransferas. Produkt byl velmi dobře snášen.

Glukany kvasinkové (Energiny, Saccharomyces cerevisiae, Endomycetes) jsou tvořeny β-1,3- a β-1,6-glukany. Tyto kva-
sinkové sacharidy stimulují imunitní odpověď, zmnožuje se počet buněk, podílejících se procesu imunity. Je velmi vhodné 
podávat je v průběhu cyklického stresu a infekcí, kdy přispívají k rychlejší inaktivaci Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Salmonella typhimurium aj. Účinek glukanů je velmi závislý na spektru jejich struktury, resp. na biologické 
dostupnosti v GIT: látky, které jsou omezeně rozpustné se mohou uplatnit jen úzce na vzestupu imunity v oblasti střevní 
mukózy (prokázání tohoto efektu lze pokládat za stále problematické). Významnější jsou látky ve vodě rozpustné, jejichž 
biologická dostupnost je významně lepší.

Používají se jako tonický prostředek při změnách reaktivity vůči běžným patogenním agens, při únavě, slabosti, ztrátě 
koncentrace a při rekonvalescenci po těžkých chirurgických zásazích, při radio- a chemoterapii nádorových onemocnění, 
infekčních procesech aj. jako energizující prostředek.

Terapeutické dávky kvasničných lyzátů se pohybují kolem 7,5 g/kg hmotnosti; v případě ostatních glukanů (lentinan, 
schizofylan) bývají dávky podstatně nižší, zejména u vyčištěných preparátů (300 – 1.000 mg/den).

V produkci potravinářských výrobků se často používají.
Lentinus edodes (houževnatec jedlý, Pleurotaceae) má pozitivní vliv na funkci imunitního systému, hypercholestero-

lémii, hyperlipidémii a hypertenzi. Polysacharidy především glukany lentinan s β-(1-3) a (1-6) glykosidickými vazbami 
stimuluje činnost makrofágů, lymfocytů T, syntézu interleukinů a TNF-α. Lentinan prokazatelně mírnil kachexii a polydipsii 
indukovanou TNF-α u potkanů. Vyznačuje se také protinádorovou a antivirovou aktivitou, ale nejvýrazněji se preparáty 
z této houby uplatňují v prevenci rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Potkanům se spontánně se rozvíjející 
hypertenzí byly podávány s potravou buď práškované plodnice houževnatce; došlo k poklesu krevního tlaku a VLDL, avšak 
koncentrace LDL zůstala nezměněna. V jiném případě přidání plodnic trsnatce do potravy způsobilo snížení množství 
jaterních lipidů a upravení hyperlipidémie. Dále byl prokázán také antidiabetický účinek. Jednou z látek částečně zod-
povědných za antihypercholesterolemický efekt produktů z L. edodes byl identifikován eritadenin a jeho deoxyderivát.

Lentinus edodes se často používá ve směsi s dalšími druhy z důvodů potenciace účinků.
V produkci potravinářských výrobků se používá.
Vzhledem k tomu, že se jedná o potravní houbu, nejsou stanoveny terapeutické dávky.
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Výrobce doporučuje produkt jako preventivní prostředek proti negativnímu vlivu stresových faktorů na organismus, 
k prevenci zhoubného bujení, snížení hladin celkového chelsterolu a jako prostředek zvyšující imunitu organismu. Dochází 
také k normalizaci hladin krevního cukru a ochraně tkáně jater.

Deklarovaný účinek produktu není v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

Doporučené dávky v prevenci se pohybují kolem 100 – 300 mg čistých glukanů na průměrného 70 – 75 kg člověka. 
Při podpůrné onkologické léčbě lékaři z USA a Japonska používají denní dávky čistých glukanů 1.000 až 3.000 mg.

Toxicita složek

Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity.
β-Glukany jsou látkami netoxickými; po jejich podání nejsou popisovány významnější vedlejší nebo nežádoucí účinky, 

a proto je možné je používat v široké oblasti preventivních i terapeutických zásahů.
Lentinus edodes je prost toxicity a mycelium je možné používat v průběhu těhotenství a při laktaci.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých 
složek

Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Nejsou pravděpodobné.

Možnost případného zneužití produktu ve smyslu toxikomanie

Toto zneužití není reálné.

Zhodnocení

Výrobek lze bez výhrad doporučit jako doplněk stravy.


