Γνωριμία με τις β - γλυκάνες
Written by Foodbites

Οι β-γλυκάνες είναι ενώσεις που ανήκουν στην ομάδα των πολυσακχαριτών και
απαντώνται φυσικά σε διάφορα δημητριακά (βρώμη κριθάρι, σίκαλη, σιτάρι, σόργο,
φαγόπυρο), σε διάφορους τύπους μανιταριών και σε άλλα φυτικά τρόφιμα. Πρόκειται για
φυτικές, διαιτητικές ίνες, οι οποίες δεν μπορούν να διασπαστούν και να αφομοιωθούν στο
ανθρώπινο πεπτικό σύστημα (Διασπώνται σε μικρό βαθμό στο παχύ έντερο). Η σύσταση σε
β-γλυκάνες διαφέρει μεταξύ των διαφόρων δημητριακών και μεταξύ των διαφόρων
μανιταριών . Επίσης ποικίλει μεταξύ τύπων του ίδιου φυτού και επηρεάζεται από τις
εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες.
Το κριθάρι και η βρώμη περιέχουν τα υψηλότερα ποσοστά β-γλυκανών . Μια μελέτη σε
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διάφορες ποικιλίες κριθαριού, όπου είχε αφαιρεθεί το πρώτο εξωτερικό κέλυφος,
αναφέρει, ότι η περιεκτικότητα σε β-γλυκάνες κυμαίνεται από 3,37 g έως 6,23 g ανά 100 g
επί ξηρού. Η περιεκτικότητα β-γλυκανών στην βρώμη είναι 2,2-7,8%

β- γλυκάνες και χοληστερόλη
Οι β- γλυκάνες , ευνοούν την αποβολή της χοληστερόλης, μέσω των κοπράνων, μειώνοντας
την παραγωγή της από το ήπαρ, με μείωση των επίπεδων της χοληστερόλης στο αίμα. Ο
μηχανισμός δράσης , που έχει προταθεί, σχετίζεται με το ιξώδες των β-γλυκανών, οι
οποίες φαίνεται, ότι παρεμβαίνουν στην επαναπορρόφησης των χολικών οξέων, με
αποτέλεσμα τη μείωση της χοληστερόλης του πλάσματος . Μελέτη που πραγματοποιήθηκε
σε ζώα απέδωσε στις ενώσεις αυτές υποχοληστερολαιμικές ιδιότητες : η κατανάλωση της
β-γλυκάνης κριθαριού οδήγησε σε μείωση των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης και της
LDL («κακής») χοληστερόλης, στην ομάδα που τις κατανάλωνε, συγκριτικά με την ομάδα
μαρτύρων . Άλλες μελέτες σε υπερχοληστερολαιμικά άτομα που ακολουθούσαν μια δίαιτα
εμπλουτισμένη με συμπύκνωμα κριθαριού με β-γλυκάνες, ωστόσο, δεν έδειξε σημαντική
επίδραση . Αντίθετα, άλλες μελέτες τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε άτομα με
υπερχοληστερολαιμία όπου δεν χρησιμοποιήθηκαν συμπληρώματα β-γλυκάνης, αλλά
β-γλυκάνες μεσω τροφίμων ( βρώμη, κριθάρι πίτουρο κριθαριού ή βρώμης), αναφέρουν
μείωση των επιπέδων της ολικής και της LDL χοληστερόλης

β-γλυκάνες και διαβήτης
Μια δίαιτα πλούσια σε β-γλυκάνες, μπορεί να βοηθήσει στην ομαλοποίηση της γλυκόζης
του αίματος και της ινσουλίνης, και το γεγονός αυτό μπορεί να συμβάλλει στην
αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2. Οι β-γλυκάνες, φαίνεται
πως, επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων στο έντερο , μειώνοντας έτσι τα
επίπεδα σακχάρου στο αίμα μετά τα γεύματα, και προκαλώντας έτσι μείωση των αναγκών
σε ινσουλίνη. Συνεπώς, τα δημητριακά που περιέχουν β-γλυκάνες (βρώμη, κριθάρι κλπ),
μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για άτομα που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2.
Αρκετές μελέτες έχουν επίσης αποδώσει στις φυτικές ίνες του κριθαριού μια ευεργετική
επίδραση στην ανοχή στη γλυκόζη σε υγιή άτομα, σε άτομα με υπερβολικό βάρος, καθώς
και σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Αυτές οι μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση
διαφόρων προϊόντων με βάση το κριθάρι (σπόροι, αλεύρι, νιφάδες) μείωσε την αύξηση
των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και της ινσουλίνης μετά από ένα γεύμα. Επειδή η
δυσανεξία στη γλυκόζη σε ένα άτομο μπορεί να εξελιχθεί σε διαβήτη τύπου 2, η
κατανάλωση τροφών που προάγουν την καλή ανοχή στη γλυκόζη μπορεί να είναι πολύτιμη.
Τρεις από αυτές τις μελέτες χρησιμοποίησαν μια ποικιλία κριθαριού, που είναι ιδιαίτερα
πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, και η οποία ονομάζεται Prowashonupana. Αυτή η
ποικιλία περιέχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό φυτικών ινών και φαίνεται, ότι η επίδραση
στον διαβήτη είναι πιο έντονη, από ότι αυτή του κοινού κριθαριού . Οι σπόροι του κριθαριού
Prowashonupana περιέχουν 15 g έως 17,7g β-γλυκάνης ανά 100 .
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β-γλυκάνες και πιθανή θετική συμβολή σε ορισμένες μορφές καρκίνου
Προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι οι β-γλυκάνες, μπορεί να ενεργοποιήσουν έναν αριθμό
κυττάρων και πρωτεϊνών που πιθανόν δρουν εναντίον ορισμένων μορφών καρκίνου.
Επιπλέον, δοκιμές σε ζώα έχουν δείξει ότι οι β-γλυκάνες έχουν δυνατότητες να
συμβάλλουν στην μείωση της εξάπλωσης καρκινικών κυττάρων. Υπάρχουν και αρκετές
μελέτες, που έχουν δείξει ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες όπως είναι οι
β-γλυκάνες συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου . Πρέπει
όμως να τονίσουμε, ότι παρά τις θετικές ενδείξεις που υπάρχουν έως σήμερα δεν υπάρχουν
καταληκτικά συμπεράσματα και η έρευνες συνεχίζονται .Tο 2009 η Journal of Hematology
and Oncology προειδοποιεί ότι «δεν υπάρχουν δεδομένα κλινικών δοκιμών με τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις ", σχετικά με την αποτελεσματικότητα των β-γλυκανών σε
αγωγή κατά του καρκίνου

β- γλυκάνες και μελέτες για επιδράσεις σε όγκους
Οι πιθανές δράσης των β-γλυκανών εναντίων διαφόρων όγκων έχουν μελετηθεί σε
διάφορες μελέτες σε in vitro και in vivo ζωικά μοντέλα. Σε μια μελέτη σε ποντίκια, η β – 1,
3 - γλυκάνη, σε συνδυασμό με γ- ιντερφερόνη ανέστειλε όγκους και μετάσταση στο ήπαρ .
Σε ορισμένες μελέτες, φάνηκε ότι η β -1,3 - γλυκάνη, ενισχύει τις δράσεις της
χημειοθεραπείας. Σε μια μελέτη σε ποντίκια με καρκινώματα, φάνηκε ότι η β-1, 3 γλυκάνες,
δεν είχαν επίδραση στους όγκους, αλλά συνδέθηκαν με μειωμένη θνησιμότητα σε
συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδη. Σε ασθενείς ανθρώπους με προχωρημένο Ca στομάχου ή
γαστρικό ή του παχέος εντέρου, η χορήγηση β-1, 3 γλυκανών, που προέρχονταν από
μανιτάρια shiitake, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία οδήγησε σε παράταση του χρόνου
επιβίωσης.

β- γλυκάνες και ανοσοποιητικό σύστημα
Δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές κλινικές μελέτες, ώστε να διατυπωθεί ισχυρισμός σχετικά με
τις β-γλυκάνες και την δράση τους, στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, υπάρχουν
κάποιες έρευνες που δείχνουν, ότι οι β-γλυκάνες, μπορεί να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό
σύστημα και να συμβάλλουν πιθανόν, στην καλύτερη άμυνα του οργανισμού έναντι
διαφόρων ιών. Μια μελέτη του 2004 από την «Medicine and Science in Sports and Exercise»
σε ποντίκια έδειξε ότι οι β-γλυκάνες, μπορεί να αυξήσουν την άμυνα του ανοσοποιητικού
συστήματος, σε ότι αφορά σε λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.

β-γλυκάνες και διαχείριση σωματικού βάρους
Σε αρκετές μελέτες έχει φανεί ότι μοντέλα ισορροπημένης δίαιτας , που αποσκοπούν σε
απώλεια βάρους και περιλαμβάνουν δημητριακά ολικής αλέσεως (στα οποία περιέχονται
β-γλυκάνες) είναι πιο αποτελεσματικά από τα διατροφικά μοντέλα που δεν περικλείουν
φυτικές διαιτητικές ίνες . Στην ισορροπημένη διατροφή όπου καλύπτονται οι ανάγκες σε
θρεπτικά συστατικά, ο έλεγχος του σωματικού βάρους σχετίζεται με την ρύθμιση της
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ενεργειακής πρόσληψης και της όρεξης. Η κατανάλωση β-γλυκανών, μειώνει την επιθυμία
πρόσληψης τροφής. Το αίσθημα κορεσμού που μπορεί να επέλθει μεταγευματικά είναι
ανάλογο με την περιεκτικότητα β-γλυκάνης και σύμφωνα με την βιβλιογραφία κορεσμός
εμφανίζεται με πάνω από 2γρ β-γλυκάνης. Προϊόντα με διαφορετικές περιεκτικότητες
β-γλυκάνης, παρέχουν παρόμοιες ωφέλειες, ωστόσο απαιτείται ανεξάρτητος έλεγχος κάθε
προϊόντος .

Εγκεκριμένοι ισχυρισμοί υγείας για τις β- γλυκάνες
Μετά από θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA),
έχουν εγκριθεί από την ΕΕ οι παρακάτω ισχυρισμοί υγείας ( Κανονισμός 432/2012 )
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Η χρήση των ανωτέρω ισχυρισμών γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται στην
επισήμανση πληροφορία σχετικά με την κατανάλωση των β-γλυκανών , ως μέρος μιας
ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ισχυρισμούς υγείας και διατροφής
επισκεφτείτε τη σελίδα του Foodbites για τη νομοθεσία τροφίμων

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά , βλέπουμε, ότι οι β-γλυκάνες , είναι ενώσεις που φαίνεται ότι μπορούν
να συμβάλλουν θετικά σε διάφορους τομείς της υγείας του οργανισμού. Πέραν των
εγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας, οι άλλες πιθανές χρήσιμες ιδιότητες είναι υπό συνεχή
διερεύνηση. Όπως ισχύει και για όλα τα τρόφιμα, και συστατικά τροφίμων, πρέπει να
θυμόμαστε , ότι έχει σημασία να εστιάζουμε στο σύνολο της διατροφής και όχι μόνο σε ένα
συστατικό ή τρόφιμο.

Σημείωση: Το άρθρο είναι μόνον ενημερωτικό. Δεν παρέχει συστάσεις κατανάλωσης ή
άλλης χρήσης. Για οποιαδήποτε χρήση απαιτούνται εξατομικευμένες συμβουλές, που
πρέπει να ζητήσετε από τον γιατρό και από τον διαιτολόγο σας. Οι πληροφορίες για τη
σχέση της διατροφής με ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία που αναφέρονται
προέρχονται από ερευνητικά επιστημονικά δεδομένα. Δεν αποτελούν εγκεκριμένους
ισχυρισμούς υγείας. Για σχετική πληροφόρηση ενημερωθείτε από τη
σχετική
ενότητα του Foodbites για τους ισχυρισμούς διατροφής &amp; υγείας που
διατυπώνονται στα τρόφιμα
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