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ÚVOD
ImunoBran je funkční potravina, obsahující polysacharidovou vlákninu z rýžových otrub (vodou rozpustná složka –
hemicelulóza B), která je enzymově modifikována komplexem japonské medicínské houby Shiitake.
Výzkum, na němž spolupracoval prof. Mamdooh Ghoneum Ph.D. na Univerzitě v Kalifornii, Los Angeles, USA
(UCLA/Univerzita lékařství a věd, Charles D. Drew University) zkoumající složky
dietní vlákniny z rýžových otrub, vedl k objevu a vytvoření metod zpracování a
výroby potraviny, která optimálně reguluje přirozenou imunitní funkci organismu.
Dále se prokázalo, že ImunoBran nemá pouze imunostimulační účinek, ale také
imunoregulační účinek. Výsledkem usilovného snažení maximalizovat stabilitu a
chuť této látky je arabinoxylan z rýžových otrub a houby Shiitake značky
ImunoBran (MGN3, BioBran, RBAC).
V současnosti se přípravek ImunoBran používá ve velké míře nejen v Japonsku, ale
také ve 50 zemích po celém světě, a získal si skvělou pověst. Tato dokumentace
Vám ve stručnosti představí ImunoBran – FUNCTIONAL FOOD.

ImunoBran – INFORMACE O VÝVOJI
Stav organismu je udržován na konstantní úrovni regulací tělesné teploty a krevního tlaku, aby se vyrovnaly změny vnějšího
a vnitřního prostředí. Tento mechanismus se nazývá homeostáza.
V homeostáze hraje důležitou roli přirozený imunitní systém, ten vylučuje cizorodé látky (tělu nevlastní), jako jsou
patogeny, viry a rakovinné buňky. Je však známo, že imunitní funkce ochabuje s rostoucím věkem a je narušována či
stimulována nevhodným způsobem života, jako je kouření, nedostatečný fyzický pohyb nebo nevyvážená strava, a dále
nežádoucími ekologickými změnami a znečištěním.
Narušená imunitní funkce způsobuje infekce a maligní nádory nebo přispívá k jejich vzniku, zatímco extrémní zvýšení funkce
imunitního systému může vyvolat například sennou rýmu, atopický ekzém nebo chronický zánět.
Společnost Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd. se zaměřila na dietní vlákninu za účelem získání možnosti ovlivnit imunitní reakci
a vyvinula multifunkční potravinu těsně související s japonskou potravinou dávné historie, s názvem ImunoBran
(arabinoxylanový derivát z rýžových otrub).

Fyziologické účinky dietní vlákniny
(1) Zlepšený lipidový metabolizmus (účinek na snižování cholesterolu)
Výzkumy potvrdily, že dietní vláknina snižuje celkovou hladinu cholesterolu zabraňováním pohlcování cholesterolu ve
střevním systému a redukováním LDL - cholesterolu (škodlivý cholesterol) prostřednictvím zvýšení jeho vylučování.
(2) Zlepšení metabolizmu cukru
Dietní vláknina potlačuje zvýšenou hladinu cukru v krvi po jídle. Toto umožňuje zredukovat dávku inzulínu. Dietní
vláknina redukuje kolísání hladiny cukru v krvi. Toto umožňuje snadněji kontrolovat hladinu cukru v krvi.
(3) Inhibice toxických účinků nebezpečných substancí nalezených v jídlech (prevence vůči karcinogenům).
a)
Dietní vláknina absorbuje a eliminuje nebezpečné substance.
b)
Dietní vláknina napomáhá přenosu takovýchto substancí přes zažívací trakt a potlačuje jejich absorbování.
c)
Dietní vláknina zabraňuje dráždění stěny zažívacího traktu, zapříčiněné nebezpečnými substancemi.
(4) Výhody posílení obranného imunitního systému
Významné číslo nestravitelných polysacharidů odvozených z hub mají využití při léčbě rakoviny. Jsou to sacharidy jako:

Lentinan – získaný z hřibu Shiitake

Krestin – získaný z hřibu Kavaratake

Sizofiran získávaný z hřibu Suehirotake
Jsou to složky buňkových stěn hřibů, které jsou využité jako součást jídla a slouží jako forma dietní vlákniny. Jsou
produkované oddělováním a čištěním polysacharidů s imuno zvyšujícími účinky z extraktů hřibů. Tyto látky jsou nyní
důležitou formou terapie.

ImunoBran – VÝROBNÍ PROCES
Složky, nacházející se v jídle nemají vždy přesně definovanou funkci. Dietní vláknina sama o sobě nemá vliv na imunitní
systém. Je to způsobeno obtížným absorbováním molekul a nedostatkem reaktivity molekul.
Společnost DAIWA Pharmaceutical přišla na to, jak zvýšit reaktivitu imunitního systému produkcí derivátů, které sníží
molekulární váhu.

ImunoBran je vyroben použitím vodou rozpustné vlákniny (hemicelulosa B), která tvoří 5% rýžových otrub jako hlavního
zdroje. Tato hlavní složka ImunoBranu je složená z poměrně malých molekul, ale jeho imunomodulační funkce je slabá.
Vědci se tedy snažili vyrobit látku se silnými imunomodulačními účinky a to provedením částečné regenerace použitím
enzymu carbohydráza.
ImunoBran je zpracovaný rostlinný polysacharid, vyrobený jako výživový doplněk, který má imunoregulační účinek.
ImunoBran obsahuje polysacharidy a polysacharidové proteiny jako arabinoxylan a jiné hemicelulózy.

ImunoBran – MECHANISMUS ÚČINKU
Škrob, dietní vláknina a ImunoBran se řadí k polysacharidům.
Škrob je tráven slinami, pankreatickou šťávou a střevními šťávami, a je vstřebáván v tenkém střevě jako glukóza. Dietní
vláknina se netráví a vychází z těla v nezměněném stavu.
O přípravku ImunoBran je známo, že se částečně vstřebává přímo v trávicím traktu a dostává se do krevního řečiště.
Aktivuje NK buňky (natural killers - přirození zabíječi), T-buňky, B-buňky a makrofágy, buďto přímo v krvi nebo nepřímo přes
Peyerův plak v ileu, a sehrává důležitou roli v imunomodulaci (imunostimulační, protizánětlivé, protialergické a antioxidační
postupy). Celkově je považován za přípravek zvyšující přirozené samoléčicí schopnosti těla, zmírňující nežádoucí reakce na
chemoterapeutika a zlepšující kvalitu života.

IMUNOPOTENCE ImunoBranu (MGN3)
ImunoBran má svůj efekt především ve zvyšování aktivity přirozených buněk nespecifické imunity, jako jsou např. NK buňky.
Zvýšená aktivita NK buněk je důležitým faktorem při snižování nežádoucích aspektů stárnutí, stresu a zátěže životního
prostředí. Výzkumy zaměřené na důležitost imunity při léčbě onkologických onemocnění naznačují, že NK buňky by
potenciálně mohly mít vliv při léčbě rakoviny.
Následující citace z dostupné literatury popisuje systém účinky v závislosti na dávkování a době užívání.
Metody: Subjekty byly rozděleny do 3 skupin, z nichž každá měla 8 členů a každý z nich orálně užíval MGN-3 v období 2
měsíců.
Skupina 15 mg / kg / denně
Skupina 30 mg / kg / denně
Skupina 45 mg / kg / denně
Výsledky studie byly analyzovány statisticky.
Výsledky: Výsledky můžete vidět zapracované do následujícího grafu.

Dávkování 15 mg/kg/ denně nepřineslo po týdnu užívání žádné změny v NK aktivitě. K dvojnásobnému navýšení aktivity
došlo až po měsíci užívání.
Zvýšené užívání (30 mg/kg/denně) ukázalo signifikantní nárůst NK aktivity (o 310%), které bylo znatelné již po týdnu užívání.
Maximální NK aktivita byla dosažena po 2 měsících užívání, kdy se při všech dávkách dostala do téměř stejného bodu a
vzrostla téměř pětinásobně.
Nejvyšší dávkování (45 mg/kg/denně) ukazovalo stejně pozitivní nárůst účinku, přičemž v tomto případě byl nejrychlejší.
Dle tohoto testu jsme sestavili nejvhodnější dávkování, které by mělo obecně být takovéto:
Prvních 5-10 dní: 45 mg / kg váhy (při 70 kg je to 3000 mg denně)
Dalších 5-10 dní: 30 mg / kg váhy (při 70 kg je to 2000 mg denně)
Poté pokračovat minimálně 2 měsíce: 15 mg / kg váhy (při 70 kg je to 1000 mg denně)
Po dvou měsících pokračovat v udržovací dávce 7,5 mg / kg / denně.

Porovnání zvyšující se aktivity T a B lymfocytů ve třech skupinách před a po podání ImunoBranu.

Imunomodulační funkce ImunoBranu byla testována u 25 pacientů s rozdílnými diagnózami onkologického onemocnění,
s rozdílnými malignitami, podstupujících konvenční nádorovou terapii.
Výsledek porovnání NK aktivity před a po 6 měsících užívání ImunoBranu najdete v grafu níže.

PODPORA DIFERENCIACE DENDRITICKÝCH BUNĚK
Monocyty byly izolovány z periferní krve zdravých subjektů a kultivovány za přítomnosti GM-CSF a IL-4 po dobu 6 dnů za
účelem přípravy nezralých dendritických buněk (iDC). Sedmého dne byl k nezralým dendritickým buňkám přidán ImunoBran
v různých koncentracích. Nezralé dendritické buňky se inkubovaly po dobu dvou dnů a bylo sledováno jejich dozrání v
dendritické buňky. Táž operace byla provedena pomocí dvou druhů kultivační půdy, která působila stimulačně na vývoj iCD
ve zralé dendritické buňky, označené pro jednu půdu jako matDC1 a pro druhou jako matDC2. U nezralých dendritických
buněk (iDC) potlačil přípravek ImunoBran expresi monocytového markeru CD14 a zvýšil expresi markeru dendritických
buněk CD83, oba těsně závislým způsobem. Z tohoto výsledku jasně vyplývá, že ImunoBran podporuje diferenciaci
dendritických buněk.

Tento výzkum byl představen na mezinárodním semináři v TOKIU v srpnu 2009, kde jej prezentovala zástupkyně Ústavu
experimentální onkologie v Bratislavě RNDr. Danka Cholujova.

Abstrakt:
ImunoBran aktivuje buňky NK – přirozené zabíječe a dendritické buňky
Dendritické buňky (DC) hrají hlavní role při spuštění a regulaci imunitních reakcí. Byly zkoumány modulační účinky přípravku
ImunoBran při in vitro dozrávání lidských DC. Nezralé DC (iDC) byly získány z plastických adherovaných periferních
monocytů a jejich zrání bylo vyvoláno kombinacemi zánětlivých cytokinů a bakteriálního lipopolysacharidu. DC byly
ošetřeny různými koncentracemi přípravku ImunoBran za přítomnosti či nepřítomnosti příslušné maturační směsi za účelem
zjištění jeho účinků na zrání DC. Přípravek ImunoBran vyvolal zrání iDC a zvýšil jejich zrání za přítomnosti cytokinové směsi a
LPS. Stimulační účinek přípravku ImunoBran na zrání DC, závislý na dávkování, se projevil změnami fenotypů a rovněž
sníženou endocytickou aktivitu. Přípravek ImunoBran dále vyvolal fenotypickou přeměnu na fenotyp typický pro
plazmacytoidní DC.
Vícečetný myelom (MM) je neléčitelná malignita plazmatických buněk komplikovaná infekcemi, vznikající z humorální a
celulární imunodeficience. Hodnotili jsme vliv konzumace přípravku ImunoBran na vrozený imunitní systém pacientů s MM
ve studii kontrolované placebem. Sledovali jsme změny v buněčné aktivitě přirozených zabíječů (NK), podíl subpopulací NK a
DC a cytokinový profil v periferní krvi u pacientů s MM. Přípravek ImunoBran prokázal modulační účinky na buňky DC i NK,
protože jsme pozorovali signifikantní augumentaci aktivity NK a rovněž zvýšené procento celkové populace DC a
subpopulace myeloidních DC ve srovnání se skupinou s placebem. Po podávání přípravku ImunoBran se signifikantně zvýšilo
množství 10 cytokinů.
Údaje prokazují, že přípravek ImunoBran je účinným posilujícím prostředkem pro dozrávání DC a tento přípravek může být
prospěšné užívat jako doplňující prostředek pro udržení subpopulace myeloidních DC a aktivity NK.

PROTIRAKOVINNÝ ÚČINEK MGN-3
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Samice švýcarské bílé myšky byly inokulovány buňkami Ehrlichova ascitu – karcinomu (EAC) 2,5x10 do oblasti pravého
femuru a v dalších dnech byla stanovena velikost tumoru, počínaje 8. dnem po ukončení inokulace až do 35. dne.
Kontrolní skupině byl podáván fyziologický roztok pufrovaný fosfátem (PBS) a skupině ImunoBran byl podáván
intraperitoneálně přípravek ImunoBran v koncentraci 40 mg/kg tělesné hmotnosti, třikrát týdně po dobu 3 týdnů, počínaje
8. dnem po inokulaci EAC. Po léčbě byla stanovena velikost tumoru. Výsledky prokázaly významně větší potlačení růstu
tumoru ve skupině ImunoBran ve srovnání s kontrolní skupinou (PBS), a to od 14. dne po inokulaci EAC.
Fotografie tumoru pořízené 35. dne rovněž ukazují regresi tumoru ve skupině ImunoBran.

PROTIZÁNĚTLIVÝ ÚČINEK
Vliv na poškození jater
Samcům krys Wistar (5 krys/skupina) bylo podáváno intraperitoneálně 800 mg/kg D-galaktosaminu k vyvolání poruchy
funkce jater. 24 hodin po podávání D-galaktosaminu byl zjištěn vzestup hladin sérových transamináz GOT a GPT, signalizující
poškození jater. Hodinu před podáním D-galaktosaminu bylo intraperitoneálně podáno 20, 40 nebo 80 mg/kg přípravku
ImunoBran. Sérové GOT a GPT v kontrolní skupině bez podávání přípravku ImunoBran dosáhly za 24 hodin po podání Dgalaktosaminu hodnot 1410 IU/l (GOT) a 445 IU/l (GPT). Sérové GOT a GPT ve skupinách, jimž byl podáván přípravek
ImunoBran, byly oproti těmto hodnotám významně nižší u všech podaných dávek přípravku.

KOMBINOVANÁ LÉČBA S CHEMOTERAPEUTIKEM
ImunoBran v kombinaci s chemoterapeutikem
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Lidské buňky karcinomu prsu (MCF-7) (1x10 buněk) byly nasazeny do jamek destičky a inkubovány 3 dny za přítomnosti
různých koncentrací přípravku ImunoBran a chemoterapeutika daunorubicinu (DNR). Životaschopné buňky se počítaly
metodou MTT a byla stanovena koncentrace DNR, která snižovala počet životaschopných nádorových buněk o 50 % (IC 50).
Chemoterapeutikum DNR potlačovalo přežití buněk MCF-7 způsobem závislým na koncentraci, přičemž hodnota IC50 se
rovnala 1 μm. Jestliže byly buňky MCF-7 kultivovány za přítomnosti přípravku ImunoBran a DNR, hodnota IC50 u DNR pro
MCF-7 se značně snížila (IC50 : 0,2 μm).

CHARAKTERISTIKA
ImunoBran je polysacharidový celek, vyrobený z hemicelulózy, která se nachází v otrubách rýže, aktivované carbohydrázou
v kultivované tekutině pěstováním mycelia z hřibu Shiitake (Lentinus edodes - Houževnatec jedlý).
Je vyroben ve formě prášku, který má charakteristickou příchuť. Tento prášek má nízkou hydroscopicitu a je lehce rozpustný
ve vodě. Vysoce aktivní a stabilní hlavní složku arabinoxylan je možné nepřetržitě získávat a to enzymovou reakcí za stálých
podmínek.
Forma použití
Tabletky (250 mg v jedné tabletě nebo 50 mg v jedné tabletě)
Prášek rozpustný ve vodě (1000 mg v jednom sáčku)
Fyziologické aktivity
Výrobek ovlivňuje zejména biophylaxistické systémy zaměřené na NK buňky.

