
Tytuł artykułu:  „Immunomodulacyjne działanie jadalnych i leczniczych 
grzybów oraz ich bioaktywne produkty immunoregulacyjne”

Immunomodulacja - zmiana w układzie odpornościowym organizmu, wywołana przez 
czynniki aktywujące lub tłumiące jego funkcje.

Tłumaczenie z nieznacznymi modyfikacjami na potrzeby czytelnika N. Szaluś

Streszczenie: Od wieków grzyby  są cenione przez ludzi  jako żywność  i  od wielu lat  jako
suplementy zdrowia. Są one bogate w błonnik pokarmowy, niezbędne aminokwasy, minerały
i wiele innych związków bioaktywnych, szczególnie tych związanych z oddziaływaniem na
układ  odpornościowy człowieka. Grzyby zawierają różnorodne związki immunoregulacyjne,
takie  jak  terpeny,  terpenoidy,  lektyny  oraz  grzybicze  białka  immunomodulacyjne  (FIP  –
Fungal  Immunomodulatory  Protein)  i  polisacharydy.  Rozmieszczenie  tych  związków  jest
różne u różnych gatunków grzybów a ich silne działanie immunomodulacyjne różni  się w
zależności od ich struktury podstawowej i modyfikacji chemicznych. Poniżej przedstawiamy
aktualny  stan  badań  klinicznych  nad  aktywnością  immunomodulacyjną  grzybów  i  ich
produktów. Podsumowano ich potencjalne mechanizmy działania zarówno in vitro, jak i in
vivo.  Rozwój  biotechnologiczny  doprowadził  do  komercjalizacji  dużej  liczby  produktów  z
grzybów. Na koniec omawiamy problemy w farmakologicznych zastosowaniach grzybów i ich
produktów  oraz  wskazujemy  kilka  obszarów,  które  należy  usprawnić,  zanim  związki
immunomodulujące  z  grzybów  będą  mogły  być  szeroko  stosowane  jako  środki
terapeutyczne.
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1. Wprowadzenie

W  praktyce  klinicznej  immunomodulatory  dzieli  się  zwykle  na  trzy  kategorie:
immunosupresanty, immunostymulanty i immunoadjuwanty [1]. W ciągu ostatnich kilku lat
ich udział  w rynku gwałtownie wzrósł  ze względu na szerokie  medyczne zastosowanie  u
pacjentów  wymagających  modulacji  układu  odpornościowego.  Regulacja  układu
odpornościowego jest również powszechnie stosowana jako podejście profilaktyczne u coraz
większej liczby zdrowych osób [2,3]. Podczas gdy większość immunomodulatorów to związki
syntetyczne  lub  półsyntetyczne,  rośnie  również  zainteresowanie  naturalnymi
immunomodulatorami.  Wiele  związków  naturalnych  wykazało  znaczące  działanie
immunomodulacyjne i ogólnie korzystne dla zdrowia przy braku lub minimalnej toksyczności.
Te  naturalne  produkty  o  potencjalnym  działaniu  farmakologicznym  i  dobroczynnym  dla
zdrowia są coraz częściej postrzegane przez społeczeństwo jako bezpieczniejsze niż związki
syntetyczne [4,5]. Wiele obecnie stosowanych leków chemicznych ma bowiem negatywne
skutki  uboczne. Udział  w rynku naturalnych immunomodulatorów szybko rośnie z roczną
stopą wzrostu na poziomie 8,6% rok do roku [1,6].

Grzyby  lecznicze  (MMs  -  Medical  Mushrooms)  są  ważnym  źródłem  naturalnych
immunomodulatorów. Stanowią one podzbiór wszystkich grzybów i są szeroko zdefiniowane
jako grzyby makroskopowe. W celu uzyskania korzyści zdrowotnych u ludzi wykorzystuje się
produkty  w  postaci  ekstraktów  lub  proszku  z  całych  grzybów  [7].  Jedną  z  korzyści  ze
stosowania grzybów leczniczych jest  pomoc w zapobieganiu i/lub leczeniu wielu chorób jak
również  w  zbilansowaniu  diety  prozdrowotnej.  Pochodzące  sprzed  tysięcy  lat  MM  były
historycznie stosowane jako preparaty ziołowe w terapii chorób takich jak choroby zakaźne,
zaburzenia żołądkowo-jelitowe i stany astmatyczne [8]. Biomasa lub specyficzne ekstrakty z
wszystkich etapów rozwoju MM, w tym owocników,  skleroty,  grzybni  i  zarodników,  były
wykorzystywane jako żywność prozdrowotna lub suplementy diety [9,10]. Niektóre składniki
odżywcze  wyekstrahowane  z  grzybów,  znane  jako  nutraceutyki  suplementacyjne  zostały
przetworzone w postać kapsułki lub tabletki i są stosowane u ludzi celem poprawy zdrowia.
Regularne przyjmowanie tych nutraceutyków jest  związane ze wzmocnieniem odpowiedzi
immunologicznej człowieka, prowadząc tym samym do zwiększonej odporności na choroby
zakaźne a u osób chorych pomagają w szybszym powrocie do zdrowia [11].

Obecnie  na  całym  świecie  sprzedawane  są  tysiące  markowych  produktów
wytworzonych  z  leczniczych  grzybów.  Korzyści  zdrowotne  z  tych  produktów  
obejmują  działanie  przeciwnowotworowe,  immunostymulujące,  antyoksydacyjne,
antyhiperglikemiczne,  przeciwnadciśnieniowe,  neuroprotekcyjne,  hepatoprotekcyjne,
przeciwcukrzycowe,  przeciwgrzybicze,  przeciwbakteryjne  i  przeciwwirusowe  [7,12].  Ich
działanie  przypisuje  się  wielu  składnikom,  takim  jak  minerały,  niezbędne  aminokwasy,
błonnik  pokarmowy,  białka,  polisacharydy,  lipopolisacharydy,  glikoproteiny  i  wtórne
metabolity.  Wśród  nich  niektóre  złożone  związki  organiczne  wykazały  działanie
immunomodulacyjne [7]. Na przykład polisacharydy z MMs aktywują limfocyty NK (Natural
Killer cells = naturalni zabójcy), makrofagi i neutrofile, a także mogą indukować produkcję
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naturalnych   (wrodzonych)  cytokin  odpornościowych  i  interleukin.  Ponadto,  wtórne
metabolity  z  MM,  takie  jak  sterole,  terpeny  i  fenole,  mogą  zwiększać  przeżywalność
organizmów poprzez stabilizację ich ważnych funkcji metabolicznych [8].

Poszczególne MM zawierają wiele składników funkcjonalnych, które mogą wpływać w
różnym  stopniu  na  te  same  lub  różne  szlaki  regulacyjne  układu  odpornościowego.  W
kolejnych  rozdziałach,  po  pierwsze,  przedstawiamy  krótki  opis  znanych  grzybów
medycznych.  Następnie  podsumowujemy  różnorodność,  strukturę,  funkcję  i  molekularny
mechanizm  działania  składników  funkcjonalnych  z  MM,  biorących  udział  w  działaniu
immunomodulującym. Na koniec krótko opisujemy, jak genomika może przyspieszyć badania
nad grzybami leczniczymi.

2. Grzyby lecznicze

Jak  wspomniano  powyżej,  grzyby  lecznicze  odnoszą  się  do  wszystkich  grzybów
makroskopowych, których ekstrakty lub postać proszku z dowolnego etapu rozwoju grzyba
wykazały  udokumentowany  korzystny  wpływ  na  zdrowie  [13].  Efekty  te  zostały
potwierdzone w badaniach in vitro, ex vivo lub in vivo, a ich działanie może obejmować wiele
obszarów,  np.  działanie  antagonistyczne  wobec  ludzkich  patogenów  i  pasożytów  [11].
Ponieważ wiele grzybów jadalnych i ich produktów okazało się być korzystnymi składnikami
diety, to również wiele z tych grzybów jadalnych są zaliczane do grzybów leczniczych [7]. Na
przykład, terpeny i terpenoidy z  Ganoderma lucidum (Reishi) mogą stymulować ekspresję
genów kodujących białka w szlaku czynnika jądrowego (NF)-kB i modulować funkcje układu
odpornościowego [14].  Heteroglikan i  peptyd heteroglikanu z  grzyba  Hericium erinaceus
mogą  modulować  działanie  immunologiczne  poprzez  indukcję  produkcji  tlenku  azotu  i
zwiększenie ekspresji czynnika martwicy nowotworów TNF-α, interleukin - IL-1, IL-12 [15].
Oba te  grzyby  należą  do dwóch gromad,  Ascomycota  i  Basidiomycota.  Jednak  większość
grzybów leczniczych należy do gromady Basidiomycota. Tabela 1 przedstawia najważniejsze
grzyby  lecznicze,  w  tym  ich  taksonomię  i  rozmieszczenie  geograficzne/ekologiczne.  Jak
można zauważyć,  niektóre  z  tych  grzybów  są  szeroko rozpowszechnione na  świecie  (np.
pieczarka  Agaricus bisporus), podczas gdy inne są bardziej ograniczone geograficznie (np.
himalajski grzyb gąsienicowy Ophiocordyceps sinensis). Niektóre z grzybów uwzględnionych
w tabeli  np.  Amanita phalloides są silnie trujące w przypadku ich spożycia. Jednakże , co
należy podkreślić,  wysokie rozcieńczenia ekstraktu z A.  phalloides,  który zawiera toksynę
(amanitynę)  okazały  się  skuteczne  w  terapii  przeciwnowotworowej  [16].  Niektóre  z
gatunków  MM  są  od  wieków  stosowane  w ziołolecznictwie,  m.in.  Ganoderma  lucidum,
Ganoderma lingzhi, Lentinula edodes, Inonotus obliquus, Fomitopsis ocinalis, Piptoporus
betulinus, i Fomes fomentarius [7,17]. Powyższe grzyby skupiły większość uwagi medycznej
wśród  leczniczych  grzybów,  jednak  inne  gatunki  również  wykazały  immunomodulacyjne  
i  przeciwnowotworowe efekty.  Należą  do  nich  ,  takie  rodzaje  jak:  Agaricus,  Albatrellus,
Antrodia, Calvatia, Clitocybe, Cordyceps, Flammulina, Fomes, Funlia, Ganoderma, Inocybe,
Inonotus,  Lactarius,  Phellinus,  Pleurotus,  Russula,  Schizophyllum,  Suillus,Trametes,  oraz
Xerocomus [12].

3



Tabela 1. Najważniejsze grzyby lecznicze i ich główne rozmieszczenie na świecie
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Ilustracja 1 przedstawia kilka reprezentatywnych gatunków grzybów leczniczych w ich
naturalnych  środowiskach.  Jednak,  niektóre  grzyby  lecznicze  występują  tylko  w  postaci
hodowli komercyjnej 
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Rycina 1. Kilka reprezentatywnych grzybów leczniczych ze środowiska naturalnego. 
Rycina  2. Kilka reprezentatywnych uprawianych grzybów leczniczych.
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3. Związki immunomodulujące i produkty handlowe grzybów leczniczych

Jak przedstawiono powyżej, w poszczególnych grupach taksonomicznych występuje
duża liczba grzybów  leczniczych.  Niektóre  z  tych  grzybów  są  komercyjnie  uprawiane dla
celów  spożywczych,  jednak  istnieje  rosnący  trend  w  kierunku  rozwoju  związków
immunoaktywnych  (pozyskiwanych  z  tych  uprawianych  grzybów)  w  celu  produkcji
nutraceutyków. Tabele 2-5 podsumowują główne grupy związków bioaktywnych w grzybach
leczniczych i ich udokumentowane efekty immunomodulacyjne w określonych patologiach,
wraz z ich odpowiednimi referencjami.

Głównymi  klasami  związków  w  grzybach  leczniczych  o  właściwościach
immunomodulacyjnych  są  terpeny  i  terpenoidy,  lektyny,  immunomodulacyjne  białka
grzybów  (FIPs)  oraz  polisacharydy  (w  szczególności  β-d-glukany,  ale  również
polisacharopeptydy i  białka polisacharydowe) [1]. Poniżej  opisujemy przykłady w każdej z
tych grup.

3.1. Polisacharydy (wielocukry, cukry złożone)

Wśród  związków  bioaktywnych  pozyskiwanych  z  grzybów  o  działaniu
immunomodulacyjnym  najwięcej  doniesień  w  ostatnich  latach  dotyczy  polisacharydów  z
modyfikacją  lub  bez  modyfikacji  łańcucha  bocznego  (m.in.  polisacharopeptydy  i  białka
polisacharydowe) [18]. W tabeli 2 przedstawiono listę polisacharydów z grzybów leczniczych,
które  wykazały  aktywność  immunomodulacyjną.  Wśród  opisanych  polisacharydów  o
działaniu immunomodulacyjnym i przeciwnowotworowym, najbardziej znany jest lentinan,
wyizolowany  z  Shiitake  (Lentinus  edodes),  jak  również  schizofylan  z  Schizophyllum
commune. Zarówno lentinan jak i schizofylan zawierają  β-1,3-d-glukany z rozgałęzieniami  
β-1,6.  W  szczególności,  lentinan  wykazał  właściwości  immunomodulacyjne  wobec  raka
żołądka , podczas gdy schizofylan wykazywał skuteczność w stosunku do raka głowy i szyi.
Oba  preparaty  są  licencjonowane  i  zatwierdzone  w  Japonii  od  1986  roku  do  użytku
klinicznego,  w  połączeniu  z  chemioterapią  przeciwko  dwóm  odpowiednim  nowotworom
[19,20].

Inne związki na bazie polisacharydów wykazujące właściwości immunomodulacyjne
mają podobną, podstawową strukturę chemiczną polisacharydu, ale zawierają inne wiązania
rozgałęziające i/lub rozgałęzienia z różnymi koniugatami. Takie kompleksy polisacharydowo-
koniugatowe nazywane są heteroglukanami, z  α(1-4)-  i  β(1-3) wiązaniami glikozydowymi  
i składnikami białkowymi. Na przykład, w obecności fukozy, Trametes versicolor (= Coriolus
versicolor - Wrośniak różnobarwny) wytwarza  Krestin (β-glukan polisacharydu K) nazwany
PSK. PSK komercyjnie jest produkowany w Japonii i dopuszczony do stosowania klinicznego
(od  1977  roku)  [21].  Kilka  kolejnych  doniesień  potwierdziło  skuteczność  PSK  jako
uzupełnienie  konwencjonalnych  terapii  przeciwnowotworowych  (w  mechanizmie
hamowania przerzutów nowotworowych [22], indukcji apoptozy komórek nowotworowych
[23], zwiększenia ekspresji genów i redukcji cytokin zapalnych [24,25]). Kolejnym związkiem
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wyizolowanym  z  Trametes  versicolor jest  peptyd  polisacharydowy  (PSP).  PSP  zawiera.
ramnozę  i  arabinozę,  dwa  monosacharydy  niewystępujące  w  PSK.  PSP  jest  komercyjnie
dostępny na rynku chińskim od 1987 roku [21]. Udokumentowano, że u 70-97% pacjentów z
rakiem żołądka,  przełyku,  płuc,  jajnika i  rakiem żołądka,  płuc,  jajnika  i  szyjki  macicy  PSP
poprawia  jakość  życia  u  pacjentów  
z  nowotworami  w  takcie  leczenia  onkologicznego  redukując  ból  i  wzmacniając  układ
immunologiczny.  W  szczególności  wykazano,  że  PSP  jest  w  stanie  zwiększyć  produkcję
komórek odpornościowych, łagodzi  objawy uboczne chemioterapii  i  zwiększania infiltrację
guza nowotworowego przez komórki dendrytyczne (Dendritic Cell) i cytotoksyczne limfocyty
T [26]. 

Dwa  inne  znane  kompleksy  polisacharydowo-białkowe  wytwarzane  odpowiednio
przez Macrocybe gigantea (syn. Tricholoma giganteum) i Agaricus brazei również wykazały
działanie immunomodulacyjne.  Kompleks polisacharydowo-białkowy (PSPC) wyizolowany z
T. giganteum przywracał i poprawiał funkcję fagocytarną makrofagów u myszy chorych na
nowotwory [13,27]. Podobnie, AbM wyizolowany z A. brazei zawiera różnorodne kompleksy
polisacharydowo-białkowe o różnych wiązaniach chemicznych, takich jak β-1,6-glukan, α-1,6-
i  α-1,4-glukan,  glukomannan  i  α-1,3-glukan.  Wykazano,  że  AbM  ma  właściwości
immunomodulacyjne i antyneoplastyczne (przeciwnowotworowe) [28]. Poniżej w tabeli  2,
zestawiono  polisacharydy  i  kompleksy  polisacharydowo-białkowe  z  innych  grzybów
leczniczych, które wykazały działanie immunomodulacyjne.

Table 2. Główne polisacharydy immunomodulacyjne z grzybów leczniczych i ich działanie immunomodulacyjne.
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4. Białka grzybów i kompleksy białkowo-koniugatowe

Białka  grzybów  i  kompleksy  białkowo-koniugatowe  są  również  dobrze  znanymi
związkami immunomodulującymi. Podobnie jak związki oparte na polisacharydach, związki
immunomodulacyjne oparte na białkach również można podzielić na różne kategorie. Dwie
główne  kategorie  to  :  grzybowe  białka  immunomodulacyjne  (FIPs  -  Fungal
Immunomodulatory Proteins) i lektyny. FIPs różnią się od lektyn brakiem koniugatu, podczas
gdy każda lektyna zawiera specyficzne węglowodany sprzężone z polipeptydem. W tabeli 3
wymieniono wszystkie wyizolowane do tej pory lektyny z grzybów leczniczych, które miały
efekty immunomodulacyjne. 

Table 3. Główne lektyny immunomodulacyjne z grzybów leczniczych i ich działanie immunomodulacyjne.
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Wykazano, że lektyny te są zdolne do stymulowania produkcji azotynów, zwiększania
ekspresji czynnika martwicy nowotworów (TNF-α), interleukin, aktywowania limfocytów oraz
promowania  produkcji  czynników  aktywujących  makrofagi.  Gatunki  grzybów  leczniczych
zawierające takie lektyny są bardzo zróżnicowane i należą do nich  Floccularia luteovirens
(syn.  Armillaria  luteovirens),  Ganoderma  capense,  Grifola  frondosa,  Pseudosperma
umbrinellum  (syn.  Inocybe  umbrinella),  Pholiota  adipose,  Pleurotus  citrinopileatus,
Russula  delica,  
S. commune, Leucocalocybe mongolica (syn. Tricholoma mongolicum), Volvariella volvacea
i Xerocomus spadiceus [59-64]. Ponadto,  kilka lektyn grzybowych wykazało również silne
działanie przeciwwirusowe, mitogenne, przeciwbakteryjne i przeciwutleniające [59,63,65-6].

Zidentyfikowano dużą liczbę FIP. Nazwy FIP oraz grzyby lecznicze które je wytwarzają
wraz  z  dowodami  naukowymi  na  ich  specyficzne  działanie  immunomodulacyjne
przedstawiono w Tabela 4. 

Table 4. Główne grzybicze białka immunomodulacyjne (FIPs) z grzybów leczniczych i ich działanie 
immunomodulacyjne.

Wśród nich najbardziej znany jest prawdopodobnie Ling-Zhi-8 z Ganoderma lucidum,
który  działa  miedzy  innymi  jako  środek  immunosupresyjny  [1].  Ponadto,  poza
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immunomodulacją, wiele FIP wykazało również aktywność przeciwnowotworową w testach
farmakologicznych,  w tym hamowanie wzrostu i  proliferacji  komórek, indukcję apoptozy  
i autofagii oraz zmniejszenie inwazji i migracji komórek nowotworowych. Obecnie większość
tych badań przeprowadza się z wykorzystaniem kultur tkankowych. W celu potwierdzenia ich
bezpieczeństwa i skuteczności u ludzi konieczne są dalsze badania na modelach zwierzęcych 
i próby kliniczne. W przypadku potwierdzenia ich skuteczności i bezpieczeństwa, FIP mogłyby
być bardziej wydajnie produkowane i komercjalizowane do użytku klinicznego.

Terpeny i terpenoidy

Terpeny  stanowią  dużą  i  zróżnicowaną  klasę  związków  węglowodorowych
pochodzących  biosyntetycznie  z  pirofosforanu  izopentenylowego.  Są  szeroko
rozpowszechnione w przyrodzie  i  są  wytwarzane  przez wiele  roślin  (zwłaszcza  iglastych),
niektóre owady i grzyby. Dodanie grup funkcyjnych (zwykle zawierających tlen) do terpenów
powoduje  powstanie  terpenoidów.  Zarówno  terpeny,  jak  i  terpenoidy  z  wielu  grzybów
leczniczych  wykazały  aktywność  immunoregulacyjną  o  istotnym  znaczeniu  medycznym.
Tabela 5 przedstawia wiele rodzajów terpenów i terpenoidów, które zostały wyizolowane z
grzybów leczniczych, wraz z dowodami na ich specyficzną aktywność immunomodulacyjną.
Dla  przykładu,  Ganoderma  sp. są  znane  z  wysokiej  zawartości  triterpenoidów,  które
wykazały wysoką aktywność immunomodulacyjną i przeciwinfekcyjną [111-113]. W jednym z
badań  wykazano,  że  terpeny  i  terpenoidy  modulują  funkcje  układu  odpornościowego
poprzez stymulację ekspresji genów kodujących białka w szlaku czynnika jądrowego (NF-κB)
oraz dla kinaz białkowych aktywowanych mitogenami [14].

Table 5. Główne immunomodulujące terpeny i terpenoidy z grzybów leczniczych oraz ich działanie 
immunomodulacyjne.
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4. Immunomodulacja i inne zdrowotne działanie grzybów leczniczych u ludzi

Układ  odpornościowy  człowieka  jest  ściśle  związany  z  rozwojem  nowotworów
złośliwych.  Wraz  z  rosnącą  zapadalnością  na  tą  chorobę,  przeprowadzono  wiele  badań
mających  na  celu  identyfikację  ekstraktów/frakcji/związków  z  MM  o  działaniu
przeciwnowotworowym.  W  rzeczywistości,  niektóre  z  obserwowanych  aktywności
przeciwnowotworowych ekstraktów z grzybów leczniczych opierały się na aktywacji układu
odpornościowego (tabele 2-5). Davis i wsp. (2020) zasugerowali niedawno, że 17 gatunków
grzybów leczniczych (A. brazei, Cordyceps militaris, Flammulina velutipe, F. fomentarius, F.
ocinalis,  Ganoderma  applanatum,  G.  lucidum,  Ganoderma  oregonense,  G.  frondosa,
Hericium erinaceus (syn. Hericium erinaceum), I. obliquus, L. edodes, Tropicoporus linteus
(syn. Phellinus linteus), P. betulinus, Pleurotus ostreatus, S. commune) mogą wspomagać
zarówno aktywację immunologiczną w leczeniu nowotworów i pomóc w hamowaniu reakcji
zapalnych wywołanych reakcją obroną chorej osoby na nowotwór ale jednocześnie mogą
ułatwić  powrót  organizmu  do  stanu  homeostazy.  Dodatkowo,  preparat  składający  się  z
trzech  grzybów  -  G.  lucidum,  L.  edodes  i  G.  frondosa wykazał  synergiczne  działanie
przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne na ludzkie makrofagi [137]. 

Jak przedstawiono w tabelach 2-5, wiele grzybów leczniczych może wytwarzać różne
kategorie  związków  o  działaniu  immunomodulującym.  Co  więcej,  różne  ekstrakty  tego
samego grzyba mogą wykazywać nie pokrywające się,  ale uzupełniające się działania. Dla
przykładu,  L.  edodes, zawiera heterogalaktan (fukomannogalaktan),  który ma właściwości
przeciwzapalne  [138],  lentinan  wykazuje  działanie  przeciwnowotworowe  [139],
polisacharydy rozpuszczalne w wodzie mogą aktywować makrofagi  i  zwiększać  produkcję
tlenku azotu (NO), cytokin i białek związanych z fagocytozą [140], a polisacharydy o działaniu
zarówno antyoksydacyjnym [141], jak i aktywności przeciwwirusowej [142].
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Znaczenie  składników  funkcjonalnych  z  grzybów  leczniczych  zostało  wykazane
klinicznie,  jednak  budzi  także  znaczne  zainteresowanie  z  punktu  widzenia  żywności,
ponieważ wiele grzybów leczniczych jest komercyjnie uprawianych dla celów spożywczych.
W celu opracowania żywności funkcjonalnej obserwuje się rosnący trend włączania grzybów
i  ich  składników  do  innych  produktów  spożywczych.  Na  przykład  Ulziijargal  i  wsp.
wykorzystali do produkcji chleba grzybnie T. camphoratus, A. blazei, H. erinaceus i P. linteus
zastępując  nimi  5%  mąki  pszennej.  Produkt  końcowy  zawierając  znaczne  ilości
aminokwasów, kwasu gaminomasłowego (GABA) i ergotioneiny wykazuje korzystne działanie
zdrowotne [143]. Kim i wsp. opracowali makaron, który zawierał pastę z  Lentinus edodes,
uzyskując w ten sposób produkt wyższej jakości, bogaty w błonnik i kwalifikujący się jako
żywność  funkcjonalna  (mająca  właściwości  antyoksydacyjne  i  obniżające  poziom
cholesterolu)  [144].  Składniki  innych  grzybów,  np.  suchy  proszek  z  Pleurotus  sajor-caju,
ekstrakty  z  A.  bisporus,  liofilizowany  proszek  z  A.  aegerita,  Suillus  luteus,  Coprinopsis
atramentaria zostały wykorzystane do opracowania przekąsek i produktów seropodobnych
[145-148]. Korzyści płynące z dodatków grzybów do żywności obejmują: zwiększoną podaż
białka,  minerałów,  surowego  włókna  jak  również  składników  o  potencjale
antyoksydacyjnym.  Zróżnicowane  smaki  i  aromaty,  jak  również  zwiększone  wartości
odżywcze takiej żywności, stanowią interesujący kierunek dla przemysłu spożywczego.

5.  Mechanizmy  immunomodulacyjnego  działania  związków  pochodzących  z  grzybów
leczniczych

Układ  odpornościowy  składa  się  z  całej  sieci  komórek,  tkanek  i  narządów,  które
współpracują ze sobą w celu obrony organizmu przed patogenami [2]. Sieć ta jest połączona
miedzynarządowymi  naczyniami  limfatycznymi  i  obejmuje  bariery  ochronne,  które  stale
komunikują się z płynem limfatycznym, który jest bogaty w białe krwinki i leukocyty. Gdy
patogeny  przełamią  nasze  fizyczne  bariery  (tj.  skórę  i  błonę  śluzową  jamy  ustnej,  nosa,
przewodu  pokarmowego  i  układu  moczowo-płciowego),  uruchamiana  jest  kolejna  linia
odpowiedzi  obronnej organizmu. Ta linia obrony obejmuje granulocyty i  monocyty,  które
funkcjonują również jako komórki prezentujące antygen (APC - antigen-presenting cells) dla
limfocytów T pomocniczych. Komórki te syntetyzują i wydzielają mediatory lipidowe, takie
jak prostaglandyny, a także cytokiny, oddziałujace jako przekaźniki w regulacji odpowiedzi
immunologicznej  i  stymulują  odporności  adaptacyjną  (nabytą).  Na  przykład,  naturalni
zabójcy (NK - natural killer) mogą rozpoznawać zainfekowane i nieprawidłowe komórki, takie
jak komórki nowotworowe i uśmiercać je poprzez indukowanie apoptozy lub wytwarzając
cytokiny,  takie  jak  interferon-gamma  (IFN-γ).  Aktywują  one  również  makrofagi  i  niszczą
fagocytowane mikroorganizmy. Na rycinie 3 przedstawiono przegląd kluczowych odpowiedzi
immunologicznych przeciwko patogenom mikrobiologicznym.
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Rycina nr 3.  Kluczowe komponenty i ścieżki odpowiedzi immunologicznej gospodarza przeciwko zakażeniom
patogenami.

Jest  powszechnie  wiadomym,  że  układ  odpornościowy  człowieka  może  być
modulowany przez żywność, suplementy lub endogenne czynniki bioaktywne [2]. Różnego
rodzaju  związki  immunoregulacyjne  zostały  wyizolowane  z  grzybów  leczniczych,  w  tym
zcowocników grzybów i sfermentowanych grzybni. Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 i Tabela 5
przedstawiają  specyficzne  składniki  wyizolowane  z  różnych  gatunków  grzybów,  które
wykazały  znaczącą  aktywność  immunomodulacyjną,  łącznie  z  ich  (potencjalnymi)
mechanizmami  działania.  Na  przykład,  dwa  polisacharydy  z  dwóch  różnych  gatunków
grzybów  wykazały  znaczącą  aktywność  wzmacniającą  odporność  (immunostymulacja).  W
pierwszy z  nich,  glukuronoksylomannan TAP-3 otrzymany z  Naematelia  aurantialba (syn.
Tremella  aurantialba) wykazał  wyraźną  aktywność  wzmacniającą  układ  odpornościowy  i
promował wydzielanie NO, IL-1β i TNF-α przez makrofagi [149]. Podobnie w innym badaniu
wykazano,  że  przy  stężeniu  40  g/mL,  polisacharyd  CCP  z  Craterellus  cornucopioides
wzmacniał  funkcję  fagocytarną  makrofagów,  zwiększał  ekspresję  cytokin  oraz  ekspresję
receptora błony komórkowej TLR4 i  poprzez aktywację ścieżki szlaku TLR4-NFB zmniejszał
ilość produktów kinazy białkowej  [150].

Niektóre  z  tych  bioaktywnych  związków  mogą  również  bezpośrednio  atakować
komórki  nowotworowe,  wykazując  jednocześnie  efekty  immunoregulacyjne.  Li  i  wsp.
stwierdzili,  że  oczyszczony  polisacharyd  LRP-1  z  Leccinum  rugosiceps hamował  wzrost
ludzkich  komórek  hepatoma  HepG2  i  komórek  ludzkiego  raka  piersi  MCF-7,  a  także
indukował  in  vitro  wydzielanie  NO,  IL-6  i  TNF-α [151].  Podobnie,  ostatnie  doniesienie
pokazuje,  że  wodny  ekstrakt  z  Sarcodon  imbricatus (SIE)  skutecznie  hamował  wzrost,
migrację i inwazję komórek raka piersi in vitro i zmniejszył wzrost guza in vivo, zwiększając
jednocześnie  ekspresję  PD-L1  oraz  żywotność  komórek  NK  [152].  Ponadto  Xue  i  wsp.
stwierdzili, że triterpenoid EAe z Pleurotus eryngii hamował proliferację linii komórkowych
MCF-7 z EC50 wynoszącym 298,26 g/ml i znacząco hamował, w sposób zależny od dawki bez
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toksyczności,  wzrost  guzów  CD-1  
u myszy (65% zahamowania wzrostu)  [153].

6.  Związek  pomiędzy  strukturą  a  aktywnością  związków  immunomodulujących
wyizolowanych z grzybów leczniczych

Wykazano,  że  immunomodulatory  pochodzące  z  grzybów  leczniczych  są  w stanie
stymulować  zarówno  wrodzoną,  jak  i  adaptacyjną  (nabytą)  odpowiedź  immunologiczną.
Aktywują one elementy wrodzonego układu odpornościowego, takie jak komórki NK (Natural
Killer), neutrofile i makrofagi, oraz stymulują ekspresję i wydzielanie cytokin. Cytokiny te z
kolei  aktywują  odporność  adaptacyjną  poprzez  promowanie  proliferacji  i  różnicowania
komórek B do produkcji  przeciwciał  oraz poprzez stymulację różnicowania komórek T do
komórek T helper (Th1) i Th2, które pośredniczą odpowiednio w odporności komórkowej  
i humoralnej [154]. 

Jak  pokazano  w  tabelach  2-5,  wyizolowano  znaczną  liczbę  związków
immunoregulacyjnych z grzybów leczniczych. Związki te różnią się znacznie pod względem
masy  cząsteczkowej  i  struktury.  Poniżej  opisujemy  zależności  pomiędzy  ich  strukturami
molekularnymi a aktywnością immunoregulacyjną.

6.1. Polisacharydy (wielocukry)

Polisacharydy  są  najczęściej  opisywanymi  naturalnymi  immunomodulatorami
pochodzącymi  z grzybów.  Polisacharydy  immunomodulujące są bardzo zróżnicowane pod
względem  składu  cukrowego,  struktury   łańcucha  głównego,  stopnia  rozgałęzienia,
konformacji,  ciężaru  cząsteczkowego  i  innych  właściwości  fizycznych,  które  razem  mają
znaczący  wpływ  na  bioaktywność  i  sposób  działania  każdego  polisacharydu  [18].
Polisacharydy te są albo homoglikanami (polisacharydy, które zawierają reszty tylko jednego
typu  cząsteczki  monosacharydu)  lub  heteroglikany  (polisacharydy,  które  zawierają  reszty
dwóch lub więcej rodzajów cząsteczek monosacharydów), i są w stanie łączyć się z innymi
cząsteczkami, takimi jak oligo-  lub polipeptydy,  tworząc kompleksy peptydoglikanowe lub
polisacharydowo-białkowe.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  polisacharydy  o  większej  masie
cząsteczkowej wykazują większą bioaktywność [155]. Te duże polisacharydy nie są w stanie
przeniknąć  do  komórek  odpornościowych,  ale  zamiast  tego  wiążą  się  z  receptorami
komórkowymi. Na przykład, najwyższa aktywność immunomodulacyjna PSK była związana z
najwyższą  masą  cząsteczkową  tego  związku,  wynoszącą  >200  kDa  [156].  Podobnie,
najwyższą aktywność polisacharydu frakcji  ekstraktu z G.  frondosa przypisano jednemu z
nich o masie cząsteczkowej powyżej 800 kDa [157].  Z kolei  polisacharydy o niskiej  masie
cząsteczkowej mogą wnikać do komórek odpornościowych i wywierać stymulujący wpływ od
wewnątrz. 

Liczba i długość krótkich łańcuchów rozgałęzionych w polisacharydach grzybów może
znacząco  wpływać  na  ich  bioaktywność  [155].  W  większości  przypadków  bioaktywne
polisacharydy immunomodulujące charakteryzują się głównym łańcuchem 1,3-β-d-glukanu z
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niewielką  liczbą  krótkich  rozgałęzionych  łańcuchów  o  wiązaniu  1,6-β  (ryc.  4).  Badania
wykazały, że immunologicznie aktywne polisacharydy mają zazwyczaj stopień rozgałęzienia
(DB - branching number) pomiędzy 20% a 40%. Na przykład lentinan ma liczbę DB równą
40%,  schizofylan  (schizophyllan)  -  33%,  a  PSK -  20%.  Podczas  gdy  wysoka liczba DB jest
ogólnie  skorelowana  z  wysoką  aktywnością,  w  niektórych  przypadkach  debranking
(zmniejszenie ilości rozgałęzień) polisacharydów może również zwiększyć ich bioaktywność.
Dla  przykładu,  częściowo  rozgałęziona  forma  pachymaranu  z  Poria  cocos wykazywała
większą  aktywność  niż  oryginalna  forma  natywna  [158].  Nawet  w  dobrze  zbadanym
lentinanie,  jego  maksymalna  aktywność  immunomodulująca  i  przeciwnowotworowa była
osiągana, gdy cząsteczka miała DB na poziomie 32% [159].

Rycina  nr  4.  Podstawowe  struktury  bioaktywnych  polisacharydów  1-3,-β-d-glukan  i  krótkie  rozgałęzione
łańcuchy o wiązaniach 1-6,-β.

Oprócz  struktury  łańcucha  głównego  i  wzoru  rozgałęzień,  konformacja
polisacharydów  może  również  wpływać  na  ich  bioaktywność,  np.  poprzez  wpływ  na
stabilność struktury.  W polisacharydach konformacja potrójnej  helisy jest  zwykle bardziej
stabilna niż inne konformacje i nosi w sobie aktywność stymulującą cytokiny β-d-glukanu.
Lentinan,  schizofylan,  skleroglukan i  PSK  wszystkie  mają  strukturę  potrójnej  helisy  [161].
Jednak  nie  wszystkie  polisacharydowe  immunomodulatory  z  grzybów  mają  strukturę
potrójnej  helisy.  Na  przykład  polisacharydy  grzybowe  o  konformacji  przypadkowej  cewki
mogą  również  wykazywać  silną  aktywność  immunomodulacyjną  i  przeciwnowotworową
[56]. 

Modyfikacja chemiczna jest skutecznym i powszechnym podejściem do zwiększenia
aktywności  biologicznej  polisacharydów.  Metoda ta  została  zastosowana do opracowania
wielu  skutecznych  immunomodulatorów  z  polisacharydów  grzybów.  Modyfikacje  te
obejmują  karboksymetylację,  hydroksylację,  formylometylację,  aminoetylację  lub  sulfację.
Wprowadzenie  takich  grup  chemicznych  może  zwiększyć  możliwe  wiązania  pomiędzy
zmodyfikowanymi polisacharydami a receptorami komórek odpornościowych a tym samym
zwiększyć odpowiedź immunologiczną. Na przykład, sulfatowany glukan ściany komórkowej
z  L. edodes wykazywał  wyższą aktywność immunomodulacyjną i  przeciwnowotworową w
porównaniu  do  natywnych  polisacharydów  [162].  Zwiększony  efekt  z  sulfacji  może  być
związany ze zwiększoną rozpuszczalnością, jak pokazano w hiper rozgałęzionym β-glukanie
TM3b.  Podsumowując,  masa  cząsteczkowa,  rozgałęzienie,  konfiguracja  chemiczna  
i modyfikacja chemiczna mogą mieć silny wpływ na bioaktywność polisacharydów z grzybów.
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6.2. Lektyny

Lektyny należą do unikalnej grupy białek, które mogą rozpoznawać i  oddziaływać  
z  różnymi  węglowodanami/glikoproteinami  na  powierzchni  komórek.  Lektyny  grzybowe
wykazały  specyficzną  aktywność  immunomodulacyjną,  antyproliferacyjną  
i  przeciwnowotworową  [163].  Różnorodne  źródła  lektyn  grzybowych  mają  różne
mechanizmy immunomodulacyjne: niektóre pośredniczą w ich działaniu poprzez aktywację
układu  odpornościowego,  podczas  gdy  inne  wywołują  silne  efekty  cytotoksyczne  wobec
komórek  [91].  Na  przykład  dwie  lektyny  wyekstrahowane  z  L.  mongolica  (syn.T.
mongolicum),  TML-1  i  TML-2,  wykazują  aktywność  immunomodulacyjną  i
przeciwnowotworową.  Te  dwie  lektyny  poprzez  wytwarzanie  czynników  aktywujących
makrofagi  stymulują  wytwarzanie  azotynów  
i czynnika martwicy nowotworów (TNF)-α oraz hamują wzrost mysich komórek mastocytoma
podobnych  do  limfoblastów  (p815)  .  Do  czynników  aktywujących  makrofagi  należą
interferon (IFN)-γ i  inne cytokiny, aktywowane poprzez wzrost aktywności  syntazy tlenku
azotu (NOS), interleukiny (IL)-1β i transformującego czynnika wzrostu-β [91]. Lektyna z  G.
frondosa wykazuje  silne działanie cytotoksyczne wobec komórek HeLa in vitro (nawet w
bardzo  niskich  stężeniach).  15,9-kDa  homodimeryczna,  wiążąca  się  z  laktozą,  rycyno-B-
podobna  lektyna  (CNL  -  ricin-B-like  lectin)  z  Clitocybe  nebularis wykazywała  aktywność
antyproliferacyjną  wobec  ludzkich  białaczkowych  komórek  T  [78],  które  indukują
dojrzewanie  i  aktywację  komórek  dendrytycznych  (DCs)  oraz  stymulują  kilka  cytokin
prozapalnych, takich jak IL-6, IL-8 i TNF-α [164].

6.3. FIPs (grzybowe białka immunomodulacyjne - Fungal Immunomodulatory Proteins)

Grzybowe  białka  immunomodulacyjne  są  grupą  białek  o  bardzo  podobnych
sekwencjach aminokwasowych.  FIPs wykazały zróżnicowane funkcje. Poprzez wiązanie się  
z  receptorami  Toll-like  (TLR),  FIPs  stymulują  komórki  prezentujące  antygen  i  uwalniają
cytokiny  takie  jak  NO  i  IL-12.  Poprzez  aktywację  fosforylacji  p38/MAPK  i  zwiększenie
produkcji  NF-κB,  FIPs  mogą  promować  proliferację  i  różnicowanie  limfocytów  T
pomocniczych  (Th0)  do  limfocytów  Th1  i  Th2,  aktywować  makrofagi  i  komórki  B,
produkować różnorodne czynniki komórkowe (Rycina 5). Na przykład FIP-fve z  Flammulina
velutipes aby  wywierać  swój  efekt  immunomodulacyjny  może  zwiększać  ekspresję
międzykomórkowych  cząsteczek  adhezyjnych  (przylegania)  na  powierzchni  komórek  T
poprzez fosforylację p38/MAPK oraz aktywować komórki Th1 do produkcji IL-2, IFN-γ, [99].
FIP-vvo  może  nie  tylko  aktywować  komórki  Th1  
i wzmacniać przekształcenia IL-2, TNF-α i IFN-γ, ale także może indukować komórki Th2 do
produkcji  IL-4.  Wspomaga  również  różnicowanie  komórek  B,  przekształcenie
immunoglobulin  i  produkcję  przeciwciała  IgE.  W  kilku  badaniach  wykazano  również,  że
poprzez interakcję z TLR, FIP może aktywować inne szlaki sygnałowe poza p38/MAPK i NF-κ
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B. Na przykład FIP z Ganoderma tsugae (FIP-gts) może stymulować ludzkie monocyty krwi
obwodowej do produkcji IFN-γ i aktywuje szlak sygnałowy PI3K/Akt [104].

Rycina 5. Mechanizm immunomodulacyjnego działania FIPs przez szlak sygnałowy receptorów toll-like (TLRs).

FIP występują zazwyczaj w niewielkich ilościach w swoich rodzimych grzybach. Niska
wydajność/produkcja  była  głównym  ograniczeniem  ich  badań  i  zastosowań.  Dlatego  też
szybko opracowywane są techniki zwiększające produkcję rekombinowanych FIP w innych
organizmach,  takich  jak  drożdże  Pichia  pastoris  i  bakterie  E.  coli.  Co  ciekawe,
rekombinowane  FIPs  wykazywały  wyższą  aktywność  immunomodulacyjną  i  indukowały
większą ekspresję specyficznych cytokin niż te pozyskiwane z grzybów [167].

6.4. Terpeny i terpenoidy

Terpeny i terpenoidy są szeroko rozpowszechnione w grzybach. Stanowią one dużą 
i  zróżnicowaną  grupę  związków  organicznych,  ale  mających  wspólny  rdzeń  w  postaci
izoprenowych jednostek o pięciu atomach węgla o wzorze molekularnym (C5H6)n (rys.  6)
[1,13]. Wśród tej grupy związków najbardziej znane są prawdopodobnie triterpenoidy z  G.
lucidum i  G.  lingzhi.  Powyższe  triterpenoidy  mogą  pomóc  zmniejszyć  nefrotoksyczność
leków  
i zminimalizować stan zapalny. Rysunek 6 pokazuje różnorodność pochodnych terpenowych
w  G.  lucidum i  G.  lingzhi,  w  tym kwasów ganodermowych  i  ganoderowych,  ganoderali,
ganoderoli,  ganodermanontriolu,  lucidonu  i  ganodermanondiolu.  Wszystkie  te  związki
wykazały  aktywność  immunomodulacyjną,  przeciwnowotworową  i/lub  przeciwinfekcyjną
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[168].  Obecnie  ich  mechanizmy  działania  oraz  zależności  struktura-aktywność  są  słabo
poznane. Jednakże ich szeroka aktywność sugeruje znaczny potencjał badawczy i kliniczny.

Rycina.  6.  Struktury  reprezentatywnych  terpenów  i  terpenoidów  zawartych  w  Ganoderma  lucidum  i
Ganoderma lingzhi.

7.  Genomy  i  techniki  molekularne  w  badaniach  związków  immunomodulacyjnych
wyizolowanych z grzybów leczniczych

Ze  względu  na  duże  zainteresowanie  zastosowaniem  grzybów  leczniczych  w
rolnictwie, handlu i/lub medycynie, genomy wielu tych grzybów zostały zsekwencjonowane i
opisane. Tabela 6 wymienia cechy genomowe 12 reprezentatywnych grzybów leczniczych.
Gatunki  te różnią się wielkością genomu i/lub zawartością genów. Analizy tych genomów
umożliwiły  ujawnienie  niektórych  genów  związanych  z  syntezą  i  produkcją  związków
immunomodulacyjnych.  Nie  jest  zaskoczeniem,  że  najczęściej  identyfikowanymi  genami
związanymi z działaniem immunomodulacyjnym są geny kodujące FIPs (Tabela 6). Jednakże
w  G.  lucidum zidentyfikowano  również  geny  zaangażowane  w  syntezę  kilku  innych
immunomodulatorów.  Identyfikacja  i  potwierdzenie  tych  genów  wymaga  systemów
manipulacji genetycznej, które nie są obecnie dostępne dla większości grzybów leczniczych.
Jednak w G. lucidum taki system jest dostępny. 

Kwasy  ganoderowe (GAs)  należą  do głównych składników aktywnych  G. lucidum 
o działaniu immunomodulacyjnym. GAs należą do triterpenoidowych metabolitów wtórnych.
Obecnie  większość  genów  i  szlaków  metabolicznych  zaangażowanych  w  syntezę
immunomodulatorów  z  kategorii  polisacharydów,  lektyn  i  terpenoidów  w  grzybach
leczniczych  nie  została  zidentyfikowana  lub  potwierdzona.  Jednakże  dostępność  coraz
większych  zasobów  genomowych  w  połączeniu  z  szeroką  aktywnością  farmakologiczną  
i  efektami  terapeutycznymi  grzybów  leczniczych  powinna  ułatwić  identyfikację  genów  
i  szlaków metabolicznych  zaangażowanych  w ich  biosyntezę.  Takie  zrozumienie  mogłoby
pomóc w przyszłej produkcji tych związków za pomocą biotechnologii.
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Table 6. Główne cechy genomu reprezentatywnych grzybów leczniczych.

8. Wnioski i perspektywy

Wiele  grzybów  jadalnych  i  leczniczych  zawiera  związki  o  istotnej  aktywności
immunoregulacyjnej.  W  niniejszej  pracy  podjęto  próbę  przedstawienia  kompleksowego
przeglądu rodzajów tych związków, ich rozmieszczenia, struktury i funkcji oraz potencjalnych
mechanizmów działania. Związki te wykazały swoją aktywność w badaniach in vitro, ex vivo,
hodowlach tkankowych i/lub in vivo. Niektóre z tych związków zostały skomercjalizowane 
i dopuszczone do stosowania klinicznego. 

Oprócz wyżej opisanych związków, duży potencjał mogą mieć również inne związki
pochodzące  z  grzybów  jadalnych  i  leczniczych.  Jedną z  takich grup jest  chityna i  związki
chitynopodobne.  Chityna  jest  najbardziej  rozpowszechnionym  w  przyrodzie  polimerem
aminopolisacharydowym  i  głównym  materiałem  nadającym  wytrzymałość  ścianom
komórkowym  grzybów  (a  także  szkieletom  zewnętrznym  skorupiaków  i  owadów).  Kilka
grzybowych chityn, i ich pochodnych jak chitosan i chito-oligosacharydy wykazało obiecujące
korzyści dla ludzi i ludzkiego zdrowia [195,196]. Na przykład chityny z pleśni nitkowatych,
takich jak Aspergillus niger i Mucor rouxii oraz innych organizmów zostały wykorzystane w
ochronie  roślin  i  przetwórstwie  żywności;  chitosan  w  diagnostyce,  dostarczaniu  leków,
kontroli  zakażeń,  obrazowaniu  molekularnym i  gojeniu się  ran;  a  chito-oligosacharydy  w
aktywności  przeciwbakteryjnej  i  przeciwnowotworowej  [195,196].  Obecnie  żadna,  z
badanych  pod  kątem  działania  na  człowieka  chityna,  chitosan  i  chito-oligosacharydy  nie
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pochodziły  jeszcze  z  grzybów  jadalnych  lub  leczniczych.  Jednak  ze  względu  na  podobne
struktury  chemiczne  chityny  pochodzącej  z  różnych  grup  organizmów,  jest  wysoce
prawdopodobne,  że  ta  grupa  produktów  naturalnych  z  grzybów  jadalnych  i  leczniczych
będzie  miała  podobne  działanie  i  stanowią  one  obiecujący  obszar  przyszłego  rozwoju
grzybów jadalnych i leczniczych.

Choć przyszłość rysuje się w jasnych barwach, to jednak przed osiągnięciem pełnego
potencjału  grzybów  leczniczych  pozostają  jeszcze  istotne  problemy.  W  szczególności,
podczas naszego przeglądu literatury, zidentyfikowaliśmy kilka istotnych luk i obszarów dla
przyszłych  badań  i  rozwoju.  Po  pierwsze  istnieje  pilna  potrzeba  identyfikacji  struktur  i
mechanizmów działania składników aktywnych w wielu ekstraktach i preparatach z grzybów
leczniczych.  Bardziej  rygorystyczne  analizy  chemiczne,  jak  również  zrozumienie
farmakokinetyki  
i  farmakodynamiki  in  vivo  poszczególnych  związków  są  potrzebne  do  uzupełnienia  tej
wiedzy.  Drugim  obiecującym  obszarem  badań  jest  identyfikacja  genów  i  ścieżek
metabolicznych  zaangażowanych  w  produkcję  tych  immunomodulatorów  w  grzybach
leczniczych. Jak pokazano powyżej, poza kilkoma FIP, w których zidentyfikowano specyficzne
geny  kodujące,  mamy  niewiele  informacji  o  genach  i  sposobie  ich  regulacji  w  produkcji
innych rodzajów immunomodulatorów pochodzących z grzybów. Podczas gdy dostępność
technologii  
o wysokiej wydajności i sekwencjonowanie genomu ułatwiają odkrycia, konieczne są badania
eksperymentalne w celu potwierdzenia i identyfikacji czynników sprzyjających zwiększonej
produkcji  tych  związków.  Po  trzecie,  większość  opisanych  powyżej  immunomodulatorów
występuje w niewielkich ilościach w grzybach leczniczych, a ich ekstrakcja może zająć dużo
czasu  i  być  kosztowna.  Dla  efektywnej  produkcji  bardzo  ważne  jest  opracowanie
alternatywnych  podejść,  np.  poprzez  klonowanie  i  ekspresję  odpowiednich  genów
biosyntezy w alternatywnych gospodarzach,  wykorzystanie fermentacji  przemysłowej oraz
opracowanie  skutecznych  protokołów  ekstrakcji  i  oczyszczania  z  takich  komercyjnych
hodowli  komórkowych. Wreszcie, należy krytycznie przeanalizować potencjalne interakcje
pomiędzy immunomodulatorami z grzybów a innymi lekami, żywnością i suplementami diety
w celu ustalenia wytycznych dla bezpiecznego i skutecznego ich stosowania [197]. Istotnie,
obecnie  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  wielu  produktów  z  grzybów  leczniczych  nie  są
dostępne  
z kontrolowanych badań klinicznych, a związane z nimi negatywne skutki uboczne zostały
zgłoszone  w  kilku  przypadkach  [198,199].  Istnieje  również  różnica  kulturowa  między
kulturami orientalnymi i  zachodnimi w zakresie stosowania grzybów leczniczych [197], co
stanowi  zarówno wyzwanie,  jak  i  szansę dla  badaczy  i  decydentów w zakresie  szerokich
implikacji tych produktów na ludzkie zdrowie.

Literatura dostępna w oryginalnej pracy

23


