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rek efektorowych, tj. makrofagów, monocy-
tów, neutrofilów oraz limfocytów T i B, co 
zapoczątkowuje kaskadę odpowiedzi immu-
nologicznej zarówno typu komórkowego jak 
i humoralnego. Immunostymulująca aktyw-
ność β-glukanów zależy od stopnia rozgałę-
zienia cząsteczki, długości i trzeciorzędowej 
struktury polimeru oraz drogi, jaką został 
on wprowadzony do organizmu, jego dawki 
i czasu stosowania. β-glukan dzięki zdolno-
ści do stymulowania komórek odpornościo-
wych organizmu wykazuje także właściwości 
przeciwnowotworowe. Rozpuszczalna forma 
glukanu — karboksymetyloglukan (CMG), 
wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, 
podobne do dobrze znanych przeciwutle-
niaczy tj. α-tokoferolu i mannitolu. Ponadto, 
β-glukan należy do bardzo istotnej dla orga-
nizmu grupy prebiotyków, stymulujących 
wzrost i aktywność pożądanej, naturalnej flo-
ry jelitowej. Inną istotną cechą β-glukanu jest 
jego zdolność do stymulowania biosyntezy 
kolagenu przez aktywowanie fibroblastów, 
przez co β-glukan przyspiesza procesy rege-
neracji tkanek i uczestniczy w gojeniu ran.

Wykorzystywanie β-glukanu jako jako im-
munostymulatora stosowanego w prewencji 
lub współdziałającego w terapii wielu chorób 
niesie ogromny potencjał, co znajduje ostatnio 
odzwierciedlenie w rosnącej liczbie komercyj-
nych preparatów zawierających ten związek, 
rekomendowanych jako suplementy diety.

Badania prowadzone w ostatnich latach 
dowodzą, że wiele substancji naturalnych, 
zawartych w codziennej diecie człowieka 
ma, poza wartościami odżywczymi, również 
duże znaczenie w zapobieganiu chorobom 
cywilizacyjnym. Badania te koncentrują się 
m.in. nad skutecznością terapeutyczną i pro-
filaktyczną substancji modulujących funkcjo-
nowanie układu odpornościowego. Pobu-
dzenie komórek układu immunologicznego 
jest szczególnie istotne w przypadku chorób 
infekcyjnych, przy antybiotykoterapii, długo-
trwałym zażywaniu leków immunosupresyj-
nych, w chorobach nowotworowych. Jed-
nym ze związków immunostymulacyjnych 
jest izolowany ze ściany komórkowej droż-
dży Saccharomyces cerevisiae (1à3)-β-D-
glukan, posiadający zdolność indukowania 
odporności organizmu przeciw infekcjom 
wywoływanym przez: bakterie, grzyby, wiru-
sy, pasożyty, a także w stosunku do komórek 
nowotworowych. Jest związkiem wzmacnia-
jącym działanie podstawowych preparatów 
stosowanych w leczeniu lub zalecanym dla 
wzmocnienia organizmu. β-glukan wspoma-
ga działanie antybiotyków, preparatów prze-
ciwgrzybiczych i przeciwpasożytniczych, jak 
również preparatów witaminowych i suple-
mentów wzbogacających dietę. Immunosty-
mulujące działanie β-glukanu następuje w 
wyniku jego przyłączenia do specyficznych 
receptorów obecnych na powierzchni komó-
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Summary

In resent years, increased attention has been 
paid to β-glucans isolated from the cell walls of 
fungi that act as nonspecific modulators of immune 
system. β-glucan, a cell wall polysaccharide in many 
microorganism, fungi and algae, is a well- known 
biological response modifier (BRM). The cell wall of 
Saccharomyces cerevisiae consists of approximately 
29–64% β-glucans. β-glucan from Saccharomyces 
cerevisiae possesses the strong positive influence 
on the immune system, resulting in antibacterial, 
wound-healing and antitumor activities. It is known 
that the immunomodulatory effects of β-glucans are 
influenced by their degree of branching, polymer 
lengths and tertiary structure. Most fungal β-glucans 
exhibit immunomodulatory activity when admin-

istered intravenously or intraperitoneally. β-glucan 
may directly activate cells, stimulating their phago-
cytic and antimicrobial activities, including the pro-
duction of reactive intermediates and proinflamma-
tory mediators, cytokines and chemokines. β-glucan 
receptor activity has subsequently been reported on 
a variety of other leukocytes, including macrophag-
es, neutrophils, eosinophils and NK cells, as well as 
on nonimmune cells including endothelial cells, al-
veoral epithelial cells and fibroblasts. In addition to 
these, β-glucan also exhibits antioxidative capabili-
ties. It is one of natural substances, known as anti-
oxidants, which are able to protect living organisms 
from the attack of reactive radical species and in 
this way to decrease the risk of several diseases.


