
Streszczenie 

 

Antyoksydacyjne i przeciwzapalne oddziaływanie preparatu beta-glukanu 

z owsa w badaniach modelowych stanu zapalnego jelita 

 

Beta-glukany to polisacharydy budujące ściany komórkowe niektórych roślin, 

grzybów i bakterii. Związki te należą do tzw. modyfikatorów odpowiedzi 

biologicznej i mają dobrze udokumentowaną w literaturze rolę w prewencji wielu 

schorzeń. W eksperymencie prezentowanym w niniejszej rozprawie badano wpływ 

dodatku pokarmowego dwóch różniących się masą molową frakcji beta-glukanów 

z owsa w badaniu modelowym stanu zapalnego jelita. W tym celu dokonano pomiaru 

parametrów stresu oksydacyjnego i obrony antyoksydacyjnej krwi, wątroby 

i żołądka, a także przeanalizowano cytometrycznie profil jednojądrzastych komórek 

krwi u szczurów kontrolnych i z uprzednio wywołanym enteritis. Dodatek 

pokarmowy beta-glukanów o małej, jak i dużej masie molowej w różnym stopniu 

pozytywnie wpływał na powyższe parametry, co świadczy o łagodzeniu przebiegu 

stanu zapalnego w organizmie. Pomimo, że mechanizm przeciwutleniającego 

i przeciwzapalnego działania tych związków jest jeszcze bardzo mało poznany 

i wymaga dalszych badań, wyniki własne prezentowane w niniejszej rozprawie 

wskazują na zasadność stosowania suplementacji diety beta-glukanami z owsa 

w terapii nieswoistych stanów zapalnych jelit. 

 

Słowa kluczowe: beta-glukany, enteritis, owies, stan zapalny, suplementacja diety, 

szczur 

 

 

Abstract 

 

Antioxidative and anti-inflammatory activity of oat beta-glucan in experimental 

model of enteritis 

 

Beta-glucans are physiologically active polysaccharides building cell walls of plants, 

fungi and bacteria. They are considered to be strong “biological response modifiers” 

and are currently extensively studied for their beneficial role in the prevention 

of different diseases. In this study, the impact of diet supplementation with two high 

beta-glucan concentration purified aqueous extracts from oat differing in beta-glucan 

molecular mass was evaluated in rats with LPS-induced (lipopolysaccharide 

-induced) enteritis. To that end oxidative stress and antioxidant potential parameters 

of blood, liver and stomach was measured, as well as the profile of isolated 

peripheral blood mononuclear cells (PBMC) was analyzed. Intake of both high 

and low molecular mass beta-glucans caused different preferable changes in PBMC 

profile and oxidative status of blood, stomach, and liver. Although, the mechanism 

underlying anti-oxidative and anti-inflammatory activity of high and low molecular 

mass oat beta-glucan is still not clear the results obtained from experiment encourage 

for dietary intervention with these bioactive compounds during existing enteritis. 
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