STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM
Rosnąca świadomość
konsumentów na temat wpływu mikroflory jelitowej na stan
zdrowia człowieka spowodowała istotny wzrost zainteresowania prebiotykami. Związkt te są
delrniowane

jako selektyw-nie fermentowane składniki żyłv,ności"umoźliwiające swoiste

zm|an\j w składzie i/lub aktywnościmikroflory jelitowej

samopoczucia gospodarza.
węglowodany

o niskim

Do

o działaniu korzystnym dla zdrowia i

prebiotyków zalicza

się m.in.

oligosacharydy, czyll

ctężarze cząsteczkowym, zawierające od dwóch do kilkunastu

jednostek monosacharydowych.

W grupie

właściwościachprebiotycznych wymienia

oligosacharydów

się

o

udowodnionych

fruktooligosacharydy (FOS),

galaktooligosacharydy, (GOS), izomaltooligosacharydy (IMO). ksylooligosacharydy (XOS).

laktuloza czy oligosacharydy soiowe (SBOS). Ze względll na losnące zapottzebowanie na
prebiotyki, stale poszukuje się ich nor.łych źrodeł.Obecnie. naukowcy coraz częściejsięgają
po grzyby, które stanowią rozległe i w duzej mierze jeszcze nie wykorzystane żródło nowych
zwtązkow o potencj ale prebiotycznym.

Celem niniejszej pracy było otrzymanie preparatu (1---+3)-u-o-glukooligosacharydów na
drodze kontrolowanej hydrolizy (1---+3)-a-o-glukanów wyizolowanych z or.vocników żółciaka

siarkowego (Laetiporus sulphtł"eus) oraz charakterystyka uzyskanego preparatu pod kątem
wymagań stawianych prebiotykom.

Analtzy strukturalne (anaItza metylacyjna, GC-MS, FT-IR, FT-Raman,

lH NMR,
'jC

NMR oraz XRD) vrykazńy. że nierozpuszczalne w wodzie polisacharydy, wyizolowane

na

drodze ekstrakcji alkalicznej z 29 owocników żołciaka siarkowego, to liniowe (1+3)-o-oglukany o niewielkim stopniu rozgŃęzienia. Punktem wyjścia do dalszych badań była proba
odpowiedzi na pytanię; czy preparaty otrzymane w wyniku hydrolizy (1-,3)-a-o-glukanów
pochodzących

z

róznych owocników żołciakasiarkowego będą zawierały podobny skład

oligosacharydów? Porównanie chromatogramów
(1---+3)-o-o-glukanów, wykazało,

HPLC

że otrzymanie

lrydrolizatów poszczególnych

preparatów

o

podobnyrn składzie

oligosacharydów. wymaga użycia glukanów izolowanych z owocników zółciaka siarkowego
pochodzących zę stanowisk naturalnych i zaklasyfikowanych do grup B, C i D wg danych
zawartych w Tabeli 2.

Preparat (1---+3)-a-o-glukooligosacharydów ((1-3)-o-GOS) otrzymany

kontrolowanej kwaśnejhydrolizy (1---+3)-c1-o-glukanów,

w

wl,niku

stanowił głównie mieszaninę

glukozy (I4,4%) i (1---+3)-a-o-glukoo1igosacharydów o stopniu polimeryzacji (SP) od 2 do 9

na celu ocenę potencjału kariogennego hyclrolizatu urykazały, że

(84.2%;). Baclania mające

stymulacja wzrostu bakterii próchnicotwórczych

pTzęz (1*3)-cr-GOS była słaba. a badany

zwtązek nie wpływa on na syntezę mutanu oraz powstawanie płytki nazębnej. dzięki czemu

może być wykorzystywany jako suplement diety. W kolejnym etapie oceniono otrzymany

hydrolizat pod kątern podstawowych wl,magań stawianych prebiotykom. Przeprowadzone
analizy lwkazał,v częściowąoporność(1---3)-u-GOS na trawienie

w górnych

odcinkach

przewodu pokarmou,ego (tj. działanię enzymów oraz niskiego pH). Hydrolizat (1-+3)-u-o-

glukanów selektywnie stymulow-ał wzrost bakterii fermentacji mlekowei, jednocześnie nie

ctlli i

promując rozwój bakterii patogennych (tj. Escherichict
Stwierdzono,

że cukry

obecne

w

Enterococctłs .f'aecalis').

hydrolizacie były wybiórczo fermentowane przez

potencjalnie korzystne bakterie mlekowe, a ich wykorzystanie było skorelowane

z

ttzefflra^

zaobser.vowanymi typami wzrostu badanych mikroorganizmów. Ponadto, badany preparat
r.łykazywałkorzystny wpływ na zdrorł,ie gospodarza. m. in. stymulował wytw-arzanie kwasr"r
mlekowego oraz krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowl,ch SCFA przez bakterie należące

do rodzaju Lactobacillus

i

BiJidobacteritłm. Analizy

z

wykorzl,staniem ludzkich linii

komórkowych wykazały chemoprewencyjne właściwości(1--+3)-u-GOS, który zmniejszał

i HT-29 nie będąc jednocześnie
toksycznym względem komórek nabłonka jelita grubego linii CCD 841CoN. Ponadto,
analizowany preparat w)rraźnie zwiększał zdolnośćludzkich komórek NK linii NK-92 do
żywotności podziały komórek raka okrężnicy linii LS180

rozpoznaw-ania i eliminowania komórek raka okręźnicy linii LS 180 i HT-29, co sugeĄe jego

immunomodulac5ljne właściwości.Wykazano również dużą stabilnośćskładu cukrowego
(1---+3)-a-GOS

w trakcie 6-miesięcznego przechow)rwania w różnych temperaturach (tj.

20oC, 5oC, temperaturze otoczenia

i

-

40'C), co sugeruje żę możę być przechorływany i

wykorzystywany jak dodatek do zywności.

Podsumowrrjąc. przeprowadzone

badania

wykazały,

że

(1-+3)-o-o-

glukooligosacharydy spełniają głów-ne krl.teria stawiane prebiotykom a tym samym mogą
stanowić alternatywę dia ref'erencyjnych prebiotykow. Otrzynrany preparat ma duże szanse na
w,drozenie nienrniej jednak konieczne są dalsze szczegółowe analłzy.
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