-1,3-D-glicopiranose

GLUCANA

POSOLOGIA

Forma farmacêutica: Solução Injetável
Uso subcutâneo
profundo.

ou 0,2mL

o uso

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Adultos
Composição: Beta Glucan
Princípio Ativo: BETA 1-3 Glucan

0,25 mL

Indicações de uso
As glucanas são capturadas pelos macrofágos através
do receptor Dectin com ou sem TLR - 2/6. As grandes
móleculas de Glucana são internalizadas e fragmentadas
nos macrófagos. A partir daí são levadas a medula e ao
sistema retículo endotelial e posteriormente liberadas. Os
fragmentos de Glucana são finalmente levados aos
granulócitos e macrófagos pela via do receptor (CR)3. A
resposta imune será acionada, uma das ações será
fagocitar as células tumorais com os anticorpos
específicos³.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E VALIDADE:
• Para armazenamento e transporte até 30° é bem
tolerada em local protegido de luz, recomendamos porta
da geladeira como local seguro. Nunca congelar.
• O prazo de validade é de 12 meses, a partir da data
de manipulação, desde que observado os cuidados de
conservação.
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As ß glucanas aumentam a defesa do sistema
imunológico por ativação do sistema complemento,
intensificando a função dos macrófagos e das céluls Nlc.
As beta glucanas induzem a resposta celular envolvendo
a interação espeptorcífica com vários receptores celulares,
como o receptor de complemento 3 (Cr3, CIIb / Cd18),
lactosilseramidas e dectimo(BGR). As Beta-glucanas
demonstram atividade anti-tumoral. As beta glucanas
podem inibir o crescimento dos tumores em sua fase
proliterativa e ainda reduzem as metastases.
As ß-glucanas podem ligar-se diretamente a receptores
imunológicos.
Em 60% dos casos a Beta glucana foi capaz de reduzir
o tamanho dos tumores do pulmão, fígado e mama
combinados c/ a quimioterapia.

11.

5 - Kayali, H. et al. The antioxidant effect of ß-Glucan on
oxidative stress status in experimental spinal injury in rats Neurosurg Rev (2005) 28:298-302.
6 - Blaszcyk, K. et al. Impact of mlow high molecular weight
oat beta-glucan on oxidative stress and antioxidant defense
in spleen of reats with LPS induced enteristis - Food
Hydrocolloids 51 (2015) 272 - 280.

As Beta glucanas tem a capacidade natural de ampliar
os efeitos anti-infectivos. Contra: Stophylococcus aureus,
Escherichia coli, Candida albicans,Pneumocystis carinii,
Listeria monocytogenes e virus influenza.
A capacidade Recovery Fitness esta relacionada a uma
manutenção da homeostase do organismo, causado pela
estimulação de macrófago que além de protegerem o
organismo contra infecções oportunas, aumentam a
eliminação das células envelhecidas, permitindo a
renovação destas mais rapidamente.
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