
  
APIGLUKAN = BETA GLUKAN A V�ELÍ MED 

 IDEÁLNÍ KOMBINACE PRO ZDRAVÍ 
po�et stran 8 

 
 BETA GLUKAN 
Posílení imunitního systému je d�ležité zejména proto, že v moderní dob� je tento systém 
vystavován stále v�tší zát�ži. Fyzické i psychické stresy, únava, smog, radioaktivní a 
elektromagnetické zá�ení, ur�ité léky (cytostatika, kortikoidy) a mnoho dalších negativních 
vliv� úto�í na �lov�ka od narození po celý život. Nep�íznivé d�sledky t�chto faktor� spo�ívají 
p�edevším ve snížení výkonnosti imunitního systému. Ten potom není schopen dostate�n� 
ochránit organizmus p�ed infekcemi, zán�ty nebo zhoubným nádorovým onemocn�ním. 
T�chto látek, které se nazývají imunomodulátory, je známá celá �ada. Vzhledem k tomu, že 
zvyšují výkonnost imunitního systému, jsou využívány v medicín�. Jsou to složité cukry, 
polysacharidy, které se nacházejí v r�zných vyšších druzích hub a také v kvasinkových 
membránách. Nejú�inn�jší složkou v t�chto látkách je BETA-GLUKAN.  
Ú�inek beta-glukanu se v t�le projevuje na r�zných úrovních. P�edevším ovliv�uje bu�ky 
zvané makrofágy, tvo�ící jakousi první obrannou linii t�la. Beta-glukan tyto makrofágy 
aktivuje a ty potom pohlcují a ni�í infek�ní organizmy, ale hlavn� nádorové bu�ky. Na n� má 
beta-glukan p�ímý cytostatický ú�inek, p�sobící ale selektivn�, tj. ni�í jen bu�ky nádorové na 
rozdíl od klasické chemoterapie, která ni�í všechno, tj. i mladé zdravé bu�ky. 
Souhrnn� �e�eno, beta-glukan aktivuje imunitní systém a chrání organizmus proti škodlivému 
vlivu r�zných druh� zá�ení z televizor�, po�íta��, mobilních telefon� a dalších p�ístroj�, které 
jsou sou�ástí našeho každodenního života. 
Je známo, že celosv�tov� se imunita trvale snižuje. Je zde celá �ada faktor�, které na tom mají 
vinu. Z�ejm� nejhorší je dlouhodobé zamo�ení celé naší planety radioizotopy, jako d�sledek 
atomových výbuch�. To je ono p�íslove�né pod�ezávání v�tve. Proto vše, co bude zvyšovat 
imunitu, bude v budoucnu pro zachování života stále d�ležit�jší. 
 
 V�ELÍ MED 
V�elí produkty – a to na prvním míst� med – byl pro �lov�ka v celé jeho historii d�ležitou a 
nezbytnou sou�ástí jeho výživy. Med v p�edindustriální dob� p�edstavoval hlavní sladidlo. 
Teprve pr�myslová výroba cukru – sacharózy – zatla�ila med do pozadí. Med ovšem – na 
rozdíl od sacharózy – není pouze sladidlem a zdrojem „prázdných kalorií“. Obsahuje mnoho 
p�írodních látek a tím p�edstavuje významnou složku zdravé výživy �lov�ka. Cukerná složka 
medu se skládá p�edevším z glukózy a fruktózy. Tyto cukry jsou lehce stravitelné. 
Med je ovšem nejen významným zdrojem energie, ale rovn�ž p�edstavuje unikátní kombinaci 
látek, které mají významný ú�inek na zdraví �lov�ka. V p�ehledu v�decké literatury, 
zpracovaném v USA, se uvádí, že v medu jsou krom� vitamín� obsaženy slou�eniny 
základních prvk� (vápníku, ho��íku, železa, zinku atd…) aminokyseliny (stavební prvky 
bílkovin) a navíc flavonoidy, které p�sobí jako antioxidanty. Mají schopnost vázat 
nebezpe�né volné radikály, zp�sobující �adu chorob, z nichž nejzávažn�jší jsou nádorová 
onemocn�ní. 
Med a další v�elí produkty zaujímají d�ležité místo v historii starov�kých kultur Egypta, 
�ecka, �íma, �íny atd. �ecký léka� Hippokrates, jehož p�ísahu skládají i dnešní léka�i, lé�il 
medem a dalšími p�írodními produkty. 



Med má charakteristickou kyselou reakci (pH  3,2 – 4,5), což je další faktor, p�sobící ni�iv� 
na �adu mikroorganizm�. Koncentrovaný med tak spolehliv� snižuje r�st patogenních 
organizm�. Med je také tradi�ním lékem p�i žalude�ních v�edech a poruchách trávení. Rovn�ž 
p�ízniv� p�sobí u leh�ích forem cukrovky, nebo	 zvyšuje hladinu krevního cukru podstatn� 
mén� než sacharóza. Sou�ást medu glukóza (hroznový cukr) je velice dob�e znám u 
sportovc�, nebo	 okamžit� zvyšuje energii p�i fyzickém a psychickém vy�erpání. 
Nemocem je vždy lépe p�edcházet než je lé�it. Jednou z možností jak p�edcházet onemocn�ní 
je posílení p�irozených obranných schopností organizmu, tj. posílení jeho imunity. Nabízí se 
možnost doplnit med složkou, která imunitu posiluje. A to je GLUKAN. 
 
KOMBINACÍ PASTOVÉHO V�ELÍHO MEDU A BETA-GLUKANU VZNIKLA 
NEJNOV
JŠÍ POTRAVINA UR�ENÁ PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU S VYSOCE 
LÉ�EBNÝMI Ú�INKY: 
 

  
TENTO PRODUKT VYROBENÝ FIRMOU „VÁCLAV GRULICH �  SYN“, 
SCHVÁLENÝ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ �R HEM-350-10.6.02-16429 A 
CHRÁN
NÝ PR�MYSLOVÝM PRÁVEM, JE SVÝMI IMUNOMODULA�NÍMI 
Ú�INKY PREVENCÍ A TERAPIÍ MNOHÝCH CHOROB A JE TAKÉ ZÁKLADNÍ 
SOU�ÁSTÍ ALTERNATIVNÍ LÉ�BY ZHOUBNÝCH NÁDOR�. 

     
prim. MUDr. M. Pekárek, onkolog 
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BETA GLUKAN – OBECN� ZNÁMÉ INFORMACE 
Nový potravinový dopln�k zvyšující imunitu. Pr�lom v preventivní výživ�. Ú�inné anti-
oxida�ní vlastnosti. Radia�n�-ochranný efekt. Bezpe�ný, netoxický, nenávykový. 
Ú�inky potvrzeny a osv�d�eny studiemi prestižních ústav� jako Harvard, Tulane, Baylor 
College of Medicine, Ústav imunologie, Vojenská léka�ská akademie J. E. P. Hradec Králové, 
Mikrobiologický ústav AV �R. Silný aktivátor macrofág� (bun�k imunity). 
Beta-1,3-D-glukan je unikátní p�írodní polysacharid. Jedná se o ryze p�írodní a bezpe�nou 
prevenci a dopl�kové �ešení zdravotních potíží typu infek�ních onemocn�ní, onemocn�ní 
zp�sobené oslabením imunitního systému a rakoviny, alergií, kloubního a mimokloubního 
revmatismu, vysoké hladiny cholesterolu, syndromu chronické únavy, žalude�ních v�ed� a 
podpory krvetvorby. 
Je skute�ností, že se vystavujeme známým rizikovým faktor�m (duševní stres, kou�ení, 
nadm�rná konzumace alkoholu, vysoký p�íjem živo�išných tuk� a škodlivých látek), 
zanedbáváme preventivní kontroly (p�i dlouhodobém �asto velmi slabém krvácení do stolice, 
�astých pr�jmech nebo zácpách bez zjevné p�í�iny), nev�nujeme velkou pozornost osv�t�. 
Pokud se sebekriticky zamyslíme a rozhodneme se aktivn� v�novat prevenci, musíme se 
nejprve vyvarovat známých rizikových faktor�.  
Desítky let výzkumu a stovky studií provád�ných na univerzitách v Harvardu, Bayloru, 
Tulane a Kentucky prokázaly, že pravidelná denní konzumace beta glukanu optimáln� 
stimuluje bu�ky obranného systému - makrofágy a výsledkem je obranný systém vylad�ný na 
optimální "výkon".  
 

Hlavní funkce Beta-1-3-D-glukanu 
Ve výzkumném st�edisku Harvardské Univerzity bylo zjišt�no, že existují ur�ité receptory 
(speciální orgány citlivé na ur�ité podn�ty) na membránách makrofág� (bun�k imunity), které 
dovedou glukany zachytit. Význam spo�ívá p�edevším v aktivaci makrofág�, které zajiš	ují 
nespecifickou imunitu. Tento receptor je tvo�en proteinovým komplexem, který se vyskytuje 
od po�átku zrání t�chto bun�k v kostní d�eni. Dojde-li k setkání makrofágu s beta-1-3-D-
glukanem, molekula se naváže na makrofág prost�ednictvím receptoru a makrofág se aktivuje, 
a dojde k:  
� zvýšení schopnosti makrofágu pohlcovat cizorodé �ástice   
� uvo�ování primárních i sekundárních cytokín�   
� uvol�ování koloniza�ních stimula�ních faktor� GM-CSF a interferon�  
� aktivace bun�k specifického imunitního systému: T a B bu�ky   

 
Aktivované makrofágy spolu s uvoln�nými cytokíny se podílí na nespecifikované imunit�:  

� zvýšení schopnosti makrofágu pohlcovat cizorodé �ástice má význam p�i snižování 
množství t�chto cizorodých �ástic v t�le organismu - viry, bakterie, paraziti, plísn�   

� snížení hladiny p�ebyte�ných látek z výživy (nap�. cholesterol apod.) 
� nebo p�ebyte�ných hormon� (fyzická �i psychická zát�ž)  
� uvol�ování cytokín� a dalších stimula�ních látek se uplat�uje p�i lé�b� onemocn�ní 

imunitního systému a zhoubných nádor� 
 
1. Aktivátor imunity  
Beta 1-3-D-glukan aktivuje makrofágy, neboli "obranné bu�ky t�la" které: chytí a pohltí 
cizorodé látky (látky cizí konkrétnímu t�lu); varují a mobilizují veškerý systém imunity; 
rozpoznávají a ni�í zmutované bu�ky; vytvá�ejí obranu proti vir�m a bakteriím, mykotickým, 
parazitárním nebo rakovinovým vet�elc�m. Aktivované bu�ky zahájí �adu akcí aby celý 
systém imunity byl varován a mobilizován v p�irozeném sledu. Výsledkem je zesílení 
imunitního systému až do doby, kdy jsou "vet�elci" zni�eni.  



Opušt�ní krevního �e�išt� a migrace k "nep�íteli". Dalším krokem je jeho pohlcení. Tento 
lidský makrofág je "fagocyt" neboli pojídací bu�ka (phago = "pojídat", cyte = "bu�ka"). 
Makrofágy používají svoji bun��nou kostru k obklopení nežádoucích vet�elc�. 
  
2. Anti - oxidant  
Beta-1-3-D-glukan spouští imunní reakce v t�le, napomáhá vytvá�et systém obrany proti 
vir�m, bakteriím, plísním, parazitárním a rakovinotvorným vet�elc�m. Je také silný 
"scavenger" - zachycova� volných radikál�.  
 
3. Ochrana proti radiaci - zá�ení  
Beta 1-3-D-Glukan aktivuje makrofágy aby byly shopné zachytávat zbytky a poškozené 
bu�ky zp�sobené radiací. V dnešním sv�t� je n�kolik forem zá�ení, kterým se nelze vyhnout:  
(rentgenové paprsky, ultrafialové paprsky ze slune�ního zá�ení, mobilní telefony, obrazovky 
po�íta��, vedení vysokého nap�tí, b�žné mamogramy, cestování letadly). 
 
4. Regenerace tkání  
Beta 1-3-D-glukan urychluje zotavení poškozených tkání.  
 
5. Nápomocný efekt   
Beta 1-3-D-glukan pomáhá jiným lék�m jako nap�. antibiotika, proti-plís�ovým a proti-
parazitárním lék�m pracovat lépe, zvyšuje jejich ú�inky.  
 
6. Protirakovinový efekt   
Beta 1-3-D-glukan napomáhá makrofág�m rozpoznat a likvidovat mutující bu�ky.  
 
Podle molekulové váhy existují dv� základní formy beta glukanu - ve vod� rozpustné, které 
jsou obsaženy zejména ve vodných a vodnoalkoholických extraktech hlívy úst�i�né a 
nerozpustné, p�ipravené speciální technologií p�ímo biomasy plodnic hlívy úst�i�né. Oba 
druhy vykazují silnou imunostimula�ní, protinádorovou a protizán�tlivou aktivitu, která je 
dána tím, že aktivuje makrofágy a tím zvyšuje jejich schopnosti, produkci cytokín� a dalších 
imunostimula�ních substancí.  Nap�. lokáln� podané injekce beta-1-3-D-glukanové suspenze 
do melanomové léze (zmnožené bu�ky) p�inesly úsp�šné výsledky (Mansel, 1978). 
Histologický rozbor tkán� odebrané z nádoru prokázal absenci tumoru, a sou�asn� zvýšené 
množství glukanem aktivovaných bun�k makrofág�.  
 
Experimentální studie na zví�atech ukázaly významné snížení nádorového r�stu a významné 
prodloužení p�ežití u myší, kterým byl transplantován melanom. U myší s adenakarcinomem 
došlo po podávání glukanu k 85% redukci nádorové masy s prodloužením p�ežití. Studie na 
zví�atech s anaplastickým nádorem prsu ukázala 70% nádorovou regresi a 80% p�ežití ve 
skupin� lé�ené glukanem vzhledem k 100% úmrtnosti ke skupin� bez lé�ení. Klinické 
podávání glukanu myším s lymfocytickou leukémií významn� zlepšilo jejich p�ežití. 
(DiLuzio, 1980) Rovn�ž byla vypracována klinická studie provedená u žen, které m�ly 
rekurentní maligní nádory prsu po mastektomii a oza�ování. Po podávání beta-1-3-D-
glukanu došlo ke kompletnímu vylé�ení t�chto velmi indolentních nádor�. Navíc se po lé�b� 
velmi rychle obnovila k�že v míst� nádoru. Pro poznání vlastností a ú�ink� beta-1-3-D-
glukanu je významná práce japonských specialist� z National Cancer Center research 
institute, Tokyo, která byla uve�ejn�na v kv�tnu 1984 pod názvem:"Antitumor 
polysaccharides from P. ostreatus Fr. Quel: Isolation and structure of a betaglukan" V 
této práci auto�i popisují, že již dávka 0,1 mg/kg živé váhy vyzna�ovala protinádorovou 
aktivitu.  



Studie prestižních (nejen) amerických univerzit prokázaly bioaktivní ú�inky beta glukanu 
jako jedine�ný pro posílení obranného systému organismu. Aktivuje p�ímo bu�ky imunitního 
systému, což vede k rychlejšímu uzdravení, a naše t�lo není zaplavováno chemickými 
látkami.  
 

PRO KOHO JE  Beta 1-3-D-glukan UR�EN? 
Plís�ové infekce * Špatná výživa * Alergie * CMV * Virus Herpes * Bakteriální infekce * 
Bronchitida  * Radiace, zá�ení * Mononucleóza * Diabetes * Rakovina * Parazitární infekce * 
Rozedma * Kandidóza * Stres * Periodontální (dás�ové) nemoci * Epstein Barr Virus * 
Chronické infekce * Chirurgické zákroky * Zápal plic  * Virové infekce * Syndrom chronické 
únavy. 
 
� P�i onemocn�ních zp�sobených oslabením imunitního systému  
� P�i infekcích, prevence a podpora lé�by bakteriální a virové infekce, nachlazení a 

ch�ipková nemocn�ní  
� Ú�inný p�i rekonvalescencích, zvláš� po lé�b� antibiotiky  
� Pro diabetiky, p�ízniv� ovliv�uje hladinu cukru v krvi, aktivuje bu�ky slinivky  
� Pro kardiaky, snižují hladinu cholesterolu v krvi (jak v roce 1998 prokázal i americký 

Ú�ad pro kontrolu lé�iv FDA), upravuje krevní tlak  
� Pro astmatiky  
� P�ízniv� ovliv�uje lé�ení chorob prostaty 
� Všeobecn� pomáhá p�i zán�tech, alergiích a chorobách z povolání (snižují rizika z 

ozá�ení)  
� P�i lé�b� žalude�ných v�ed�  
� P�i alergiích a kožních alergických projevech  
� Pozitivn� ovlivní kloubní a mimokloubní revmatismus  
� P�i syndromu chronické únavy  
� Pro postižené nádorovým onemocn�ním, glukany zvyšují cílené zabíjení nádorových 

bun�k. N�kterými odborníky v oblasti onkologie je ve vyšších dávkách dokonce užívání 
glukan� doporu�ováno jako podp�rná lé�ba n�kterých typ� gynekologických nádor� 
v�etn� nádor� vaje�ník�. 

� Chrání bu�ky p�i chemoterapii a oza�ování, podporuje krvetvorbu – tvorbu �ervených a 
bílých krvinek (r�st kmenových bun�k kostní d�en�)  

� Zlepšuje metabolismus, potla�uje tvorbu hemeroid�  
� Pro celkové osv�žení a vzpružení organismu  
� P�sobí proti stresu a depresím (není droga, není návykový) 
 
Z hlediska o�ekávaného preventivn� kurativního ú�inku lze rozd�lit p�sobnost beta-1-3-D-
glukanu do n�kolika skupin. V první z nich se jist� zmíním o jeho imunomodula�ní aktivit�. 
Beta-glukan zvyšuje antimikrobiální funkci neutrofil�, p�i�emž jejich vzájemná interakce je 
zprost�edkovávána glykosfingolipidem laktosylceramidem, který je sou�ástí bun��né 
membrány. Krom� toho dochází vlivem beta glukanu také k zvýšené myeloidní a 
megakaryocytové progenitorové proliferaci. Tento r�st imunoaktivity není ovšem, a to je 
jedna z nejcenn�jších vlastností beta glukanu, spojen s jakoukoliv produkcí zán�tlivých 
cytokin�. Z �ady studií je z�ejmé, že imunomodula�ní efekt beta glukanu je nezávislý a 
obecn� není spojen s následným vyplavením zán�tlivých cytokin�. Této vlastnosti se využívá 
v mnoha sm�rech. Glukan m�že zvyšovat clearenci zlatého Stafylokoka, rezistentního na 
antibiotika. Tato clearence je spojena s nár�stem ú�inku monocyt� a neutrofyl�, �ímž dochází 
ke zvýšení efektu tradi�ní antibiotické lé�by. M�že chránit preventivn� p�ed rozvojem sepse. 



Posttraumatické abnormality v imunitním systému m�žeme charakterizovat v zásad� dv�ma 
soub�žn� probíhajícími d�ji: rychlým nástupem masivního zán�tu a depresí imunitní 
odpov�di, zprost�edkovávané bu�kami. Za t�chto okolností je schopnost organismu p�ežít 
vlastními silami traumatický stav nedostate�ná a musí být posílena z vn�jšku n��ím, co 
zabrání p�echodu zán�tu do bakteriální sepse a do septického šoku. Ukázalo se, že beta glukan 
je (nap�. vedle interleukinu 11) tohoto pozitivního vlivu schopen, a že je použitelný pro 
zvládnutí postraumatické nebo postoperativní infekce. Protektivní vlastnost glukanu byla dále 
vyzkoušena v p�ípad� experimentáln� navozeného endotoxinového šoku nebo 
intraabdominální sepse. Je celkem jasné, že slou�enina s tak mohutným imunomodula�ním 
efektem je dostate�nou podporou organismu a jeho imunitní výbavy i v p�ípadech b�žných 
infekcí.  
Preventivní význam beta glukanu je dán p�edevším jeho schopností zvýšit aktivitu imunitního 
systému, a to bez následné provokace cytokin� s prozán�tlivým ú�inkem. Toto zjišt�ní je dále 
velkým p�íslibem pro alergiky, u nichž pokles imunitní aktivity za sou�asného 
protrahovaného efektu cytokin� znemož�uje jiný typ imunomodulace. Už kdyby m�l glukan 
jen tuto schopnost, oprav�ovalo by to dostate�n� k jeho preventivnímu podávání. Zmín�né 
studie však odhalily ješt� jeho další využití, �ímž není �e�eno, že nemohou být v pr�b�hu 
dalších výzkum� nalezeny i jiné oblasti jeho využití.  
Další možnou aplikací je oblast tvorby kostní hmoty, respektive její obnova. Betaglukan je 
jak v podmínkách in vitro, tak in vivo, schopen výrazné hematopoetické aktivity a m�že být 
použit jak v prevenci, tak p�i lé�b� myelosuprese, zejména tehdy, jestliže je spojena s 
p�edchozí chemoterapií. 



N�kolik výzkumných tým� v USA, Japonsku i u nás se od první poloviny 80. let zabývalo 
protinádorovým p�sobením beta-1-3-D-glukanu a jeho dalším uplatn�ním imunoterapii. 
Z mnoha publikovaných studií vybíráme n�kolik p�íklad�: 
  

 BETAGLUKAN – ODBORNÉ STUDIE A KLINICKÉ ZKOUŠKY 
 
U pacient� s gynekologickými nádory zp�sobil beta glukan zvýšení aktivity makrofág�, 
zvýšení produkce IL-1, TNF, zvýšení specifického zabíjení nádorových bun�k, 
doporu�eno pro podp�rnou lé�bu n�kterých typ� rakoviny v�etn� nádor� vaje�ník� 
Jeannin et al., Int.J.Immunoph., 10:855, 1998 
 
Snížení hladiny cholesterolu v krvi Braaten et al.,Eur.J.Clin.Nutrition 48:465, 1994  
 
Snížení celkové hladiny cholesterolu a hladiny LDL cholesterolu v krvi Behall et al., 
J.Am.Coll.Nutrition 16:46, 1997  
 
Zabrán�ní infekcím u chirurgických zákrok� Bleicher, J.Biotechnology in Healthcare, 
2:207, 1995  
 
Zvýšení po�tu CD4 lymfocyt�, Snížení hladiny p24 u pacient� s HIV Gordon et al., 
J.Med., 29:305, 1998  
 
Pomáhá blokovat membránovou fúzi p�i infekci bun�k virem HIV Jagodzinski et al., 
Virology, 202:735, 1994  
 
Zvyšuje procento p�ežití po operacích nádor� krku a hlavy, pacienti m�li mnohem 
rychlejší návrat bun��né imunity poškozené radiací a chemoterapii Kimura et al., Acta 
Otolaryngol., 511:192, 1994  
 
Úsp�šné lé�ení pacient� s paracoccdiomykózou Meira et al., Am.J.Trop.Med.Hyg., 55:496, 
1996  
 
Intravenózní podání zabra�uje imunosupresi vzniklé jako následek postopera�ního 
traumatu, snížení po�tu úmrtí o 30 %  Browder et al., Ann.Surg., 211:605, 1990  
 
Klinická studie provedená u žen, které m�ly rekurentní maligní nádory prsu po 
mastektomii a oza�ování. Po podávání beta-1-3-D-glukanu došlo ke kompletnímu vylé�ení 
t�chto velmi indolentních nádor�. Navíc se po lé�b� velmi rychle obnovila k�že v míst� 
nádoru. Pro poznání vlastností a ú�ink� beta-1-3-D-glukanu je významná práce japonských 
specialist� z National Cancer Center research institute, Tokyo, která byla uve�ejn�na v kv�tnu 
1984 pod názvem: "Antitumor polysaccharides from P. ostreatus Fr. Quel: Isolation and 
structure of a betaglukan" V této práci auto�i popisují, že již dávka 0,1 mg/kg živé váhy 
vyzna�ovala protinádorovou aktivitu. 
 
 
Nádorová nekróza zp�sobené podáváním beta-1-3-D glukanu je zprost�edkována 
spolup�sobením místních a systemických cytokin�. 
Seljelid R, Figenschau Y, Bogwald J, Rasmussen LT, Austgulen R. 
Scand J Immunol. 1989 Dec;30(6): 687-94. PMID: 2532395 [PubMed - indexed for 
MEDLINE] 



Studie prokazující protinádorovou aktivitu vícejaderných leukocyt� aktivovaných 
beta-1-3-D-glukanem. 
Kasai S, Fujimoto S, Nitta K, Baba H, Kunimoto T. 
J Pharmacobiodyn. 1991 Sep;14(9): 519-25. PMID: 1779406 [PubMed - indexed for 
MEDLINE] 
 
Studie zabývající se izolací, charakteristikou a protinádorovou aktivitou na 
bun��nou st�nu polysacharid� z Elsinoe leucospila.  
Shirasugi N, Misaki A.  
Biosci Biotechnol Biochem. 1992 Jan;56(1):29-33. PMID: 1368133 [PubMed - 
indexed for MEDLINE 
 
Bylo pro kázáno, že beta-1-3-D-glukan získávaný z bakterií, hub, kvasnic a 
obilovin p�sobí jako imunostimulator (imunomodulator). V p�ekladané studii 
dokazujeme, že oráln� podávaný  beta-1-3-D-glukan (získaný z kvasnic) má 
významný efekt jako profilaktický prost�edek snižující mortalitu myší p�i antraxové 
infekci. Dále p�sobí i jako inhibitor r�stu metastatických rakovinných bun�k in vivo. 
Mechanismus p�sobení zahrnuje stimulaci t�í d�ležitých cytokin�: IL-2, IFN-y a TNF. 
Tyto výsledky p�inášejí p�edklinické d�kazy prosp�šného efektu oráln� podávaného  
kvasnicového beta-1-3-D-glukanu. 
V�tvi�ka, V, Terayama K, Mandeville R, Brousseau P, Kournikakis B, Ostroff G 
Journal of the American Nutraceutical Association. Vol. 5, No. 2, Spring 2002: 16-20. 


