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Ozet
Polisakkaridler Yillardan beri bin;ok Olkede kanser sava!?lnda ve immOn
sistemi stimOle etmede kullanllmakla beraber, ancak son Yillarda yogun
galt;;malann odagl olmu;;tur. <;e$itli Qall;;malara ragmen glukan-hOcre
etkile!?melerinin kesin mekanizmalan ancak !?imdi anla~llmaya ba;;lanml!?tlr.
A!?agldaki yalt;;mada bu ilgin<; ve ticari ve klinik y6nlerden onemli afand~l<:i
ba!?hca gozlemlerin bir derlenmesi yapllml!?tlr.

Giris
Polisakaridlerin immunomodulatorler olarak Qok uzun bir ge<;mi;;i vardlr:O
zamanki adlyla Shear's polisakkaridin tOm6r-nekroze etkileri Ozerindeki ilk
ara;;tlrma yakla$lk 60 YII once yaYlnlanml$tl. Call;;malarda zymosanln (kaba
maya hOcresi preparatl). makrofajlan, kompleman sistemin
aktivasyonu
yoluyla stimOle ettigi gorOldOkten sonra polisakaridlere ilg; arttl. Bundan sonra
bin;ok ara!?tlrmaci glukana odaklandl. Glukanlar fungus ve bakterilerin hOcre
duvannda primer bir komponent olarak bulunan glukoz polimerlerdir. Aynca,
bunlar genellikle ye!?itli funguslar taraflndan ekstraselOler olarak salgllanlr.
c;all!?malarda partikOI ya da solubl f3-glukanlann antibakteriyal ve antitumor
aktiviteler gosterdigi kaydedilmi!?tir.
Japonya'da 1985 de 2 tip glukan, lentinan ve !?izofilan, kanser tedavisinde
etkili immunostimulanlar olarak ruhsatlandl. Lentinan yenebilen mantar
Lentinus edodes'den elde edildi; $izofilan ise Shizophyllium comomune'in
kOltOr slvlslndan izole edildi. Her iki glukan da dalll 1,3-(3-glukandlr. Farelerde
olu$turulan bir sarcoma 180 modeli kullanarak her iki glukanln da gO<;IO tOmor
inhibe edici aktiviteleri bulundugu gorOldO. Lentinanln immunomodulator
etkileri konusunda kapsamh bir derleme Chilara taraflndan yapllml§tlr.

Glukanln

Ce~itli

Kaynaklarl

Yakla$lk her tOr mayadan ye$itli tiplerde glukan izole edilebilir. Bununla
beraber, en yaygln §ekilde ara!?tlnlml!? ve en yOksek biyolojik etkiler g6stermi!?
alan Saccharomyces cerevisiae (flnnci mayacl) dan tOretilen glukandlr.
Glukan mannan, proteinler, lipidler ve kUQuk miktarlarda c;itin de birlikte maya
hOcresi duvannln bir b610mOnO olu~turur.

C;e~itli tip mantarlardan glukan izole edilmesi, biryok Olke halklannln
mantarlan koca kart iiaci olarak kullanmaslnln mantlkll bir izlemesidir. <;e~itli
izole proseslerin ve biyolojik etkilerin derlenmesi Miski ve Kalenta'nln
yall§maslnda bulunabilir. Bu glukanlar yapllanndaki farkllllkiann yanlslra,
dallanma ve 3D yaplslnda da yok farklldlr. Bunlann immunostimOlan
aktiviteleri yapllanndaki 0910 heliks yapisl ile ilgilidir. D-arabinofuronosil ya da
D-mannopiranosil dallannrn ilave edilmesi bu glukanlann antitOmor
aktivitelerini artJrdl.

immunomodlilasyon
f3-glukanln immunomodOlan etkisi immun reaksiyon geli~mesi sirasinda iyice
saptand!. <;e!?itli glukanlann stimulatif etkileri artropodlar gibi ge !?itli
evoJOsyoner "ilkel" canltlarda tanlmlandl. Etk; mekanizmasl ge~itli serin
proteazlara bagh reaksiyon silsilesi yoluyla plhttlandlrma sisteminin
aktivasyonudur. Bu silsilenin u<; noktasl bakteriyi hareketsizle~tjrip,
yayllmaslnl onleyen bir jel formasyonudur. Buna benzer olarak, istakoz ve
karides gibi kabuklu hayvanlann immun sistemini artlrmada J3-glukan
baglayan bir protein anemli bir fakt6rdOr. Bu protein profenoloksidoz - aktive
edici enzimin aktivasyonunu artlnr; bu da sonra fenoloksidaz aktivasyonunu
indOkler. Aynca, gJukan aynl zamanda karides hemositlerini de direkt olarak
aktive eder. Daha sonraki ya"~malarda J3-glukanln solucan, balik, tavuk, fare,
sl<;an, tav~an, kobay,koyun, domuz ve slQlrlan iyeren diger tGrlerde de gO<;IO
immOnostimOlan aktivitesi bulunduQu g6rOldO. Bu sonuylara dayanarak J3glukan immunostimulasyonunun geni!? bir biyolojik tOr spektrumuna aktivitesi
bulunduQu ve evolusyonu spektrumu kapsayan ilk immunostimulan oldugu
sonucuna vanltr. f3-glukanln evolOsyon yanOnden tOm tOrlerin savunma
reaksiyonlannln ~ok eski bir stimuJanl oldugu dO~OnOIOr. ~-glukanJn maya,
bakteri ve fungus hOcre duvarlannln ba!?lIca komponentleri olarak
tanlmlanmasl
filogenetik
proses
straslnda
geli!?en
ilk
savunma
mekanizmaslna aittir.
Bireysel glukanlann say,sl, bunun izole edilmesi iyin kullanllan kaynaklann
say/sl kadar yOksektir. TOm dOnyada yapllml~ olan bin;ok 9alt~maya ragmen
belirli bir glukanln optimum immunomodulator oldugu saylenemez. Solubilite,
primer yapl, molekOI aglrllgl, dallanma ve polimer ~arj gibi farkh fizyokimyasal
parametreler de polisakaridin immun reaksiyonlan modUle edip etmedigini
saptamada rol oynar. Glukanlann biyolojik aktivitelerini etkileyen yapisal
ozelliklerini derleyen Yadome'un gah§maslndan bazl sonuglar glkartllabilir.
Dallanml!? ya da dogrusal 1,4-p-glukanlann aktivitesi klsltlldlr ya da hi<; yoktur.
KonfigOrasyonu 1,6 alan glukanlann da aktivitesi klSltlldlr. 1-3 bag" D-glukoz
nezidOlerinin 0-6 pozisyonunda ilave dallanma ile bir 1,3 konfigOrasyonu
bulunan glukanlar en yOksek immunostimulan aktiviteye sahiptir ..
Terap6tik doz dOzeylerini hesaplamak i~in p-glukanlann farmakokinetik
parametreleri yok onemlidir. BOyuk glukanlann glomerOler filtrasyona ve
karaciger klerans saturasyonuna direnyleri nedeniyle daha iyi olduklan
garOIOr; fakat yok bOyOk glukanlann olumsuz van etki olu~turma potansiyeli
daha yuksektir. Bu durum ozellikle dO~uk molekOler solObl glukanlar

kullanlldlQI zaman 6nemlidir; 90nkO bu glukanlar bireysel CR3 molekOllerine
baglanlr ve ancak, sonra IC3b - kapll av ile gapraz-baglandlQI zaman
reaksiyon g6sterir. Burada tOm immOn reaksiyon
silsilesinin bir belirli
mekanizmaslnln gok spesifik bir stimOlasyonu soz konusudur.
Suda 9QZOnen dO~Ok mo/ekOI aglr/lklan ~-g/ukanlann aksine, 90k bOyOk ya da
insoluble olan ~-glukanlar, spesifik bir hedef nioite bulunmadlgl zaman,
immOn reaksiyonlan non-spesifik olarak aktive edebilir. SSG, $izofilan ya da
lentinan gibi ge~itli bOyOk glukanlar bir respiratuar patlamaYI tetikler ve IL6,IFN ve TNF gibi ye~itlj immunoaktif maddelerin Oretimini stimOle eder.
Glukanlar intraperitonel ve intravenoz yoldan etkili uygulamalanna ek olarak
oral yoldan verilince de aktiftir
TOm ara$tlrmalara ragmen, glukanln immOn sistem Ozerindeki etkiferini
olu~turan selOler ve molekOler mekanizmalar tam olarak bilinmez. ilk a~ama
savunma reaksiyonlannda ic;erilen ye$itli hOcre tipleri Ozerindeki· spesifik
reseptorlere baglanmadlL Bu reseptorrerin spesifik "priming" ine ek olarak,
immOn reaksiyonlann daha az spesifik yada tamamen nonspesifik
stimOlasyonu, daha sonra interlakin 6, nukleer fakt6r BB, sOperoksit anyon ve
tomor nekroze faktor gibi biyolojik yonden aktif molekOlierin sahnmasl ile
meydana gelir. B-glukanlann makrofajlar ve n6trofiller Ozerindeki spesifik ~
glukan reseptorlerine bagfandl!}1 iyice saptanml~ttr. Bu baglanma, protein
kinaz C taraflndan reg Ole edilen reseptor - kanallar yoluyla Ca2+ infOsiine
neden olur. Mayadan elde edilen ~-glukanfann antienfektif ozelliklerini
Bleicher ve Madiun 9ah~lmalafinda kapsamh olarak derlenmi~lerdir.
Glukanlann tom degilde de bin;ok etkileri gibi bu ozelliklerine de makrofajlann
stimulasyonu ve bunlann mikrobisit potanslan neden olur.
insan hucrelerinin B-glukanlar ile etkile$melerinin aynntlh analizinde ~
glukanlann baglanma ve biyolojik etkilerine ba~ltca kompleman reseptor tip 3
On (CR3; CD 11 b/CD18) neden oldugu gorOldO. CR3 On, iC3b-opsonize
immun komplekslerin fagositik sistem ile kleranslnl saplayan en onemli
reseptor oldugu dii$iiniiliir. Sitotoksisite ve fagositoz i~in bir reseptor
olmaslnln yanlsira, aynl zamanda lokosit diyapedezinden sorumlu bir
adhezyon molekOIO gorevini yapar. CR3 On ~-glukan taraflndan aktivasyon
mekanizmaslnl, B-glukanln bir CR3 molekOIOnde bir lektin b61gesine
baglanmasl ba§latlr. Baglanmadan sonra, bir iC3b fragmanlnln CR3
molekOIOniin farkh bir bolOmOne bagianmasl nedeniyle CR3 sitotoksik
degranOlasyon i9in "prime" ediJir. Bu buJgular daha sonra CR3- bulunmayan
farelerden kullanllan hOcrelerin ~-glukanln etkilerine direnyli oimasl ile
onaylandl.

insanlar Ozerindeki etkiler

Oeneysel bulgulann vok buyuk bir b610mO ge~itfi hayvan modellerinden elde
edilmi~tir; insan sisteminin immOnostimOlasyonu Ozerindeki bulgular klSltlldlf.
Browden ve ark. travma hastalannda insan makrofajlannln stimOlasyonunu

tanlmladllar. Glukan tedavisi septik morbiditeyi bOyOk ol<;Ode dU$Ordu. <;;okmerkezli, gift-kor yontemli bir gall~mada yOksek-riskli cerrahi hastalannda
glukanln optimum dozu bulundu. Aynca bu «all$malarda major toraks ya da
batln cerrahi mCldahalesi uygulanml~ hastalarda glukamn etkili ve emniyetli
oldugu gorOldO. Glukan enfOzyonu hi<;bir alumsuz ila<; van etkisine neden
olmadlglndan, glukan tedavisi uygulanan hastalarda enfeksiyon oranl anlamlt
derecede du~OktO. Lentinan'ln mide kanseri bulunan tiastalarda lenf
bezlerinde CD4 pozitif lenfositlerin saYlslnl artlrdlQI gorOldO. Buna ek olarak,
tomor enfiltre edici lenfositlerde CD4, Leu II (NK hOcreler) ve Leu M3
(makrofajlar) saYllan yOkseldi. _Diger bir galt~mada, inoperabl ya da nOkseden
mide kanseri bulunan hastalarda kemoterap6tik ajanlar ile kombinasyon da
uygulanan
lentinan'ln
ya~am
sOreSlnt
uzatici
etkielri
onaylandl.
Kardiyopulmoner bypass'dan sonraki hastalarda da pozitif etkileri g-orOldu.
HIV-enfekte hastalarda antiviral aktiviteyi inhibisyonu ise ~a~lrtlcl idi.
Mayadan elde edilmi~ Betafectin adll soluble bir glukan ile g6nOIiOler, klinikoncesi havvan gall§malan ve Faz 1111 klinik gall§malarda olumlu sonu<;lar
allndl;B-glukanlann
immunomodulator
etkilerine
ek
olarak,
hiperkolesterolemik hastalarda total ve LDL kolesterol
dOzeylerini
dO~OrdOgpu de g6rOldO.

Glukanln Toksikolojisi

Glukanln biyolojik etkileriOzerindeki bin;ok galt~maya ragmen tam toksikolojisi
henOz saptanmaml~tlr. Lentinan'ln akut ve subakut toksisiteleri fareler,
slyanlar, k6pekler ve maymunlara intraven6z enfeksiyon ile ara~tlnldl. TOm
gall~malarda LD 50 100 mg/kg in
OstOndeydi. Daha dO~Ok dozlann
kullanllmasl ile kronik toksisite g6rOlmedi. Aynca, anafilaksi testlerinde hiybir
a~ln duyarllllk kaydedilmedi. Candida albicans'dan tOretilmi~ B-glukan ile
yapllan 52 haftahk biroral toksisite 9alt~maslnda, test edilen en yOksek doz
alan 200 mg/kg/gun e kadar hi<;bir toksisite ya da yan etkr"g6rOlmedi. Glukan
verilmi~ sl<;anlarda kontrol grubuna oranla hi<;bir fizyolojik fark bulunmadl.

Ozet
Nonspesifik olarak immun reaksiyonlan etkileyen maddelerin ara~tlnlmasJ
potansiyel klinik uygulama ve veteriner ilaglar y6nlerinden gittik<;e daha onem
kazanmaktadlL Ticari vanden onemli birgok hayvan stresli ko§ullar altlnda
yeti~tirilmektedir.;
bunlann
immOnitelerini
kolayca
hazlrlanan
ticari
immunostimOlanlar ire artlrmak, stres; ba~h,hC:l~t~lIklann". indOkledigi
mortaliteyi onemli olgOde dO~Orecektif Hayvanlarda' grukanfar sadece
nonspesifik stimulanlar olarak degil, aynl zamanda gOncel kullanllan
a~Jlamalara bir ilave olarak da ara~tlnlmaktadlr. Veteriner"ve ticari
uygulamalara ek olarak, immunomodOlator polisakaridler dOnyanl n birgok
b61gesinde gOncel olarak yogun klinik-oncesi ve klinik ara$tlrmalann odagldlr.
"Optimum immunomodulator olarak hangi gJukan segilmelidir. " sorusu henOz
cevaplanmaml§tlr. Gene de bir sonuca vanlabilir-mayadan elde edilen
glukanfann daha ekonomik olma ve daha iyi tanlmlanml~ bir kaynaktan elde
edilme jle birlikte daha yOksek bir biyolojik aktiviteye sahip alma OstOnlOkleri
vardlr. Ne yazlk ki rl>-glukanlann bir<;ok ticari kaynagl, ya ba§lIca glukoz veya

mannazdan elde edjlmi~ alan du~uk kalite urunler sunar. Buradaki
laboratuvarda yapllan testlerde piyasada bulunan glukanlann yok buyuk bir
bblur1}OnOn biyolojik aktivitelerinin yok SH11r11 oldugu gdrOlmO!?tOr. Bununla
beraber bazi yeni firmalar sadece izale edilme ve karakterizasyon
proseslerine degil, aynl zamanda ge~itli hayvan madellerindeki biyolojik
testlere de 6zel bir 6zen g6stermektedir.
f3.-glukanlar hic;bir zaman vucudu tOm hastallklan iyile!?tirebilecek !?ekilde
besleyen sihirli ila<;lar olmayacaktlL Hayvanlar ve insanlarda yapllan dikkatle
planlanml~ <;all!?malarda, immun sistef'Tli uygun ~ekilde destekleyebilecek ve
gOylendirebilecek yOksek aktiviteye sahip preparatlar hazlrlanabilir.

