
Streszczenie 

Działanie beta-glukanów owsa w stanach zapalnych jelit - badania modelowe 

Beta-glukany to naturalnie występujące w produktach zbożowych rozpuszczalne polisacharydy, 

które mają silne właściwości hipoglikemiczne, hipocholesterolemiczne, jak również 

immunostymulujące. 

Celem badań wchodzących w skład niniejszej rozprawy doktorskiej było określenie 

mechanizmów działania czystych chemicznie preparatów beta-glukanów owsa o małej i dużej masie 

molowej spożywanych z paszą na profil komórek odpornościowych, markery stanu zapalnego  

i równowagi redoks jelita szczurów z wywołanym eksperymentalnie stanem zapalnym oraz liczebność 

bakterii kwasu mlekowego i profil krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w ich kale. 

Przeprowadzono również analizę ekspresji genów w komórkach jądrzastych krwi obwodowej tych 

samych zwierząt.  

Stwierdzono, że w stanie zapalnym spożywane beta-glukany owsa, niezależnie od ich masy 

molowej, wykazują w jelicie działanie przeciwzapalne, wpływają na zwiększenie efektywności 

mechanizmów przeciwutleniających oraz zwiększają w kale liczebność bakterii kwasu mlekowego  

i korzystnie regulują ich metabolizm. Ponadto, w komórkach krwi obwodowej w wyniku spożycia tych 

polisacharydów zmienia się zarówno ekspresja, jak i liczba transkryptów genów zaangażowanych w 

komórkowe ścieżki sygnałowe odpowiedzi organizmu na stan zapalny wywołany LPS.  

Stwierdzono również, że immunoprotekcyjny mechanizm działania spożywanych z pokarmem 

beta-glukanów owsa zależy od ich masy molowej. Na poziomie ekspresji genów silniejsze działanie 

wykazuje beta-glukan o dużej masie molowej, natomiast na poziomie komórek jelita silniejsze jest 

działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające beta-glukanu o małej masie molowej. 

 

Słowa kluczowe: beta-glukany owsa, stan zapalny, jelito, mikromacierze, równowaga redoks, 

szczury 

Summary 

Action of oat beta-glucans in inflammatory bowel diseases - model studies 

Beta-glucans are water-soluble polysaccharides naturally occurring in cereal products, which 

exert strong hypoglycemic, hypocholesterolemic, as well as immunostimulatory properties. 

The aim of this study was to determine the effect of oat beta-glucans with low and high molar 

mass consumed with feed, on the immune cells profile, markers of inflammation and redox balance  

in the intestine of rats with experimentally induced inflammation and the number of lactic acid bacteria 

and the profile of short-chain fatty acids in their feces. An analysis of gene expression in the peripheral 

blood cells of the same animals was also performed. 

The results obtained have showed, that in the state of inflammation, consumed oatbeta-glucans, 

regardless of their molar mass, exhibit anti-inflammatory and antooxidative activities in the intestine, 

and increase the number of lactic acid bacteria in feces and favorably regulate their metabolism. What 

is more, consumption of these polysaccharides alters, in peripheral blood cells of rats, both the gene 

expression profile and the number of gene transcripts involved in the cellular signaling pathways of the 

immune response to LPS induced inflammation.  

It also has been found, that the immunoprotective mechanism of action of oat beta-glucans 

consumed with feed depends on their molar mass. At the gene expression level, high molar mass  

beta-glucan have showed stronger effect, while at the cellular level, anti-inflammatory and antioxidant 

effects of beta-glucan with a low molar mass are more pronounced. 
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