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Bevezető 

A BioBran (rizskorpa arabinoxilán) egy erős immunmoduláló hatással rendelkező funkcionális táplálék-

kiegészítő. A rizskorpa forró vizes kivonatának módosításával állítják elő, mégpedig ennek vízben oldódó 

élelmi rostja, a hemicellulóz B részleges, a shiitake gomba (Lentinus edodes) micéliumából származó 

karbohidráz enzimek segítségével végzett lebontásával. A BioBran készítményről eddig több mint 70 

tanulmány jelent meg, világszerte több mint 50 országban árulják a bizonyítékokon alapuló hatására 

alapozva. A jelen cikk a BioBran működési elvét a már közzétett tudományos cikkek adatai alapján 

ismerteti. 

1. A természetes ölősejtek (NK-sejtek) stimulálása 

A természetes ölősejtek (NK-

sejtek) a veleszületett immun-

rendszer elemei, és antigén-

prezentáció nélkül kapcso-

lódnak a rákos vagy vírus-

fertőzött sejtekhez. 

Ezt követően perforin- és gran-

zim-tartalmú granulumok 

szabadulnak fel, amelyek a 

célsejt membránjában póruso-

kat létrehozva apoptózist indu-

kálnak.1) E granulumok szá-

mának csökkenése vagy teljes 

hiánya az NK-sejtek aktivi-

tásának csökkenését okozza a 

rákos betegeknél.2-4) 

A BioBran két hónapig tartó, 

szájon át történő adagolása 

egészséges személyek esetében 

növelte az NK-sejtek aktivi-

tását, az NK-sejtek aktivitása 

1. sz. ábra: A Biobran hatása az NK-sejtek aktivizálására 

2. sz. ábra: A Biobran növekedésgátló hatása a daganatokra 
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azonban csökkent, és egy hónappal a kezelés befejezését követően majdnem az alapszintre tért vissza 

(1. sz. ábra)5). Állatkísérletek kimutatták, hogy a BioBran növeli az NK-sejtek aktivitását. Amikor a 

BioBran-t idős (18 hónapos) egereknek orálisan vagy intraperitoneális injekcióval adták be, az NK-sejtek 

aktivitása jelentősen megnövekedett. A BioBran NK-sejteket stimuláló aktivitása az NK-sejteknek a 

YAC-1 tumorsejtekhez való fokozott tapadásához és az intracelluláris granulumok számának növekedé-

séhez – a kezeletlen egerekéhez képest – köthető. 6) A transzplantált Ehrlich-karcinóma sejtekkel fertő-

zött egerek esetében a BioBran alkalmazása szintén elősegítette az NK-sejtek aktivitását és hatékonyan 

gátolta a tumor növekedését (2. sz. ábra). 7) 

 

2.  A dendritikus sejtek stimulálása 

Az éretlen dendritikus sejtek fagocitózis által kebeleznek be antigéneket, köztük baktériumokat és víru-

sokat is. A fagocitózist követően a nyirokcsomókba vándorolnak, hogy ezekben megérjenek, ami az anti-

gének T-sejtek számára történő prezentációját eredményezi. A jelek szerint ez a mechanizmus fontos 

összekötő kapocs a veleszületett és a szerzett immunitás között. 

A BioBran dózisfüggő módon csökkentette a CD14 éretlen dendritikus sejt marker értékét, és növelte a 

CD83 érett dendritikus sejt marker értékét8). Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a BioBran elősegíti 

a dendritikus sejtek érését. A BioBran dózisfüggően elősegítette a CD80 és a CD86 markerek expresszió-

ját is a dendritikus sejtekben, és növelte a dendritikus sejtek citokintermelését (IL-16, IL-6, IL-10, TNF-

α, IL-12p4 0, IL-12p70 és IL-2). Továbbá, elősegítette a CD4+T-sejtek szaporodását és citokintermelést 

(IFN-γ, IL-10 és IL-17) idézett elő.9) Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a BioBran aktiválja a dend-

ritikus sejteket. 

A DEC-205 receptorokat expresszáló dendritikus sejtek bőségesen jelen vannak a limfoid szövetek T-

sejtes régióiban. A DEC-205-pozitív dendritikus sejtek és a CD8+T-sejtek fontos szerepet játszanak a 

rákos megbetegedésekben és a vírusfertőzésekben, és nagyban hozzájárulnak a szerzett immunrendszer 

immunválaszainak létrejöttéhez.10,11) A BioBran dózisfüggő módon növelte a DEC-205 expresszióját a 

dendritikus sejtekben és a III-as típusú IFN-szekréciót. Ezen felül a BioBrannal kezelt dendritikus sej-

tek a CD8+T sejtekben granzim B felszabadulást indukáltak 12). 

3.  A T- és B-sejtek szaporodásának elősegítése 

Amint fentebb említettük, a BioBran fokozza a makrofágok, az NK-sejtek és a dendritikus sejtek aktivitá-

sát. A következőkben azt tárgyaljuk, hogyan hat a BioBran a szerzett immunrendszer immunsejtjeire. 

Megvizsgáltuk a BioBran hatását a T- és B-sejtek proliferációjára. A kutatók egészséges alanyok és le-

ukémiás betegek mononukleáris sejtjeiből (MNC) vettek mintát a BioBran beadása előtt és után, és vizs-

gálták a 3H-timidin beépülését a  T- és B-sejtekbe a T-sejtek mitogénjeivel (PHA és ConA) valamint a T- 

és B-sejtek mitogénjeivel (PWM) történő kezelés után. Az eredmények azt mutatták, hogy a BioBran elő- 



segítette a T- és B-sejtek proliferációját mind az egészséges alanyok, mind pedig a leukémiás betegek 

esetében13, 14). 

4.  Gyulladáscsökkentő hatás 

Immunrendszer-stimuláló és gyulladáscsökkentő hatása mellett a BioBran figyelemre méltó immunomo-

duláns hatással is rendelkezik. Amint azt fentebb említettük, az Ehrlich-féle karcinómát hordozó egerek 

BioBran-kezelése elősegítette az NK-sejtek aktivitását és hatékonyan gátolta a tumor növekedését. A 

BioBran gyulladáscsökkentő hatását egy hasonló, Ehrlich-féle karcinómát hordozó egérmodellben érté-

kelték. A BioBrannal való kezelés normalizálta a lipidperoxidációs marker, a malondialdehid (MDA) 

szintjét, növelte az antioxidáns hatású glutation szintjét, fokozta az antioxidáns hatású enzimek (a 

glutation-peroxidáz, a glutation-S-transzferáz, a szuperoxid-diszmutáz és a kataláz) aktivitását, vala-

mint elnyomta a daganat növekedését. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a BioBran gyulladás-

csökkentő hatással rendelkezik. 

A sugárterápia a rák egyik legfontosabb kezelési módja. Ez különféle mellékhatásokkal jár, beleértve a 

száj, a garat és a nyelőcső gyulladását, valamint a hányást és a hajvesztést. A sugárkezelt egereknél a 

BioBran enyhítette a sugárterápia mellékhatásait azzal, hogy meggátolta az MDA és a glutation csökke-

nését, a csontvelősejtek számának csökkenését, a lép tömegcsökkenését és a testtömeg csökkenését.16) 

Ezek a káros hatásokat enyhítő tevékenységek meg is zavarhatják a kezelést, mivel gátolhatják a tu-

morölő aktivitást. Az Ehrlich-féle karcinómát hordozó egereken végzett tanulmány kimutatta, hogy a 

BioBran daganatregressziót elősegítő hatása a tumorsejtek apoptózisát indukáló, ill. gyulladáscsökkentő 

tevékenységének tulajdonítható.17) 

5. Klinikai vizsgálatok 

(1) Myeloma multiplex 

A BioBran hatását myeloma multiplexes betegeknél randomizált, dupla-vak klinikai vizsgálatban érté-

kelték. A BioBrannal kezelt csoport napi 2 g BioBran készítményt fogyasztott, míg a placebocsoport 

ugyanennyi placebót, 3 hónapon keresztül. Az NK-sejtek aktivitásának jelentős növekedése mellett jelen-

tős növekedést figyeltek meg a macitoid dendritikus sejtek (mDC-k) számában, az mDC/plazmacitoid 

dendritikus sejtek (pDC) arányában, ill. a Th1 citokinek – különösen az IL-16, IL-12, IFN-γ és TNF-α – 

esetében.18) A myeloma multiplexes betegeknél az mDC-szint a remissziót követően általában visszatér a 

normális szintre.19) Ezért az mDC/pDC arány fontos paraméter a tünetek javulásának értékelésében. 

Ezen felül ismert tény, hogy a Th1-szintek rákos betegeknél általában csökkennek.18) A BioBran növelte 

az NK-sejtek aktivitását; az mDC-k számát; az mDC/pDC arányt és a Th1 citokintermelést – ezek mind a 

betegek állapotának javulását jelzik. 

 

 

 

 



 

(2) Májrák 

A májrákos betegeket két csoportra osztották: Az 1. csoport a hagyományos kezelést kapta (kemoemboli-

záció, perkután etanolinjekció és ezek kombinációja), míg a 2. csoportnál a hagyományos terápia mellett 

BioBranbant is alkalmaztak. A 2. csoport tagjai egy éven át napi 1 g BioBrant fogyasztottak. Az 1. cso-

port tagjaival összehasonlítva a 2. csoport tagjai esetében a kiújulási arány alacsonyabb volt, megnöve-

kedett a kétéves túlélési arány, csökkent az alfa-fetoprotein tumormarker (AFP) értéke és csökkent a 

tumortérfogat is (1. táblázat)20). 

A kezelés hatása a tumortérfogatra (teljes csoportok). Feltüntetett adatok: átlag ± szórás.  

Változás [%] =100 × [(kezelés utáni érték) – (kezelés előtti érték)] / (kezelés előtti érték). 

Kezelés 
Tumor- 
térfogat 
(cm3) 

Páciensek Kezelés 
Változás  

[%] 
fő % Előtte Utána 

CT ≤ 200 17 57 92,7 ±12,3 97,6 ± 35 +5% 
 >200 13 43 460,4 ± 76,1 454,9 ±106,7 -1% 

 10-1320* 30 100 252,0 ± 258,7 252,5 ± 324,3 +0,2% 

CT+BioBran ≤ 200 22 58 125,9 ± 13,6 94,1 ±22,3 -25% 

 >200 16 42 481,7 ±56,6 288,3 ± 47,9 -40% 

 12-1200* 33 100 275,7 ± 234,1 175,8 ±174,9 -36% 
CT= Hagyományos terápia;  

* = Tumortérfogat-skála a csoportban 

1. sz. táblázat: A Biobran hatása a májrákos betegekre 

(3)  Fej-nyaki daganatok 

Amint azt ebben a tanulmányban már leírtuk, számos állatkísérlet eredménye azt mutatta, hogy a Bio -

Bran enyhítette a sugárkezelés okozta káros hatásokat, és az apoptózis indukciója révén elnyomta a 

tumor növekedését. Ezeket a hatásokat humán klinikai vizsgálatokban is megfigyelték. A BioBran hatá-

sát sugárkezelt fej-nyaki daganatos betegeknél egy randomizált dupla-vak vizsgálatban értékelték. A 

BioBrannal kezelt csoportnak 3 g/nap BioBran készítményt adtak, a kontrollcsoportnak pedig ugyanek-

kora mennyiségű placebót, két hétig a kezelés megkezdése előtt, a kezelés alatt és két hónapig a kezelés 

után. A BioBran-csoport jobb kezelési eredményeket mutatott, mint a kontrollcsoport, beleértve a jelen-

tősen magasabb hemoglobinszintet, hematokrit-értékeket, vörösvérsejtszámot és vérlemezkeszámot; 

ezen felül enyhébb lefolyás, jelentősen magasabb életminőségi (QOL) pontszám és jobb kezelési ered-

mény volt rá jellemző (2. táblázat). 21) 

(4) Emlőrák 

Az emlőrákos betegeket két kezelési csoportra osztották: Az 1. csoport csak kemoterápiát, a 2. csoport 

kemoterápiát + BioBran készítményt kapott. A 2. csoportban a BioBran készítményt 3 g/nap adagban 

alkalmazták egy hétig a kemoterápia előtt és után is. Az 1. csoporthoz képest a 2. csoportban enyhült az 

étvágytalanság, a rossz közérzet, a szédülés és a hányinger, a hajhullás és a testtömeg-veszteség. Ezen 



 

felül az 1. csoportba tartozó betegek egészségi állapota rosszabb volt, és több vérátömlesztésre volt szük-

ségük, mint a 2. csoportba tartozó betegeknek (3. ábra).22) Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a 

BioBran csökkenti a kemoterápia káros hatásait. 

Kimenet Placebo Biobran P-érték 

Elhalálozás 11 0 0.000339377 

Vérátömlesztés 17 1 0.00001 

Kórházi felvétel 21 2 0.000001 

Áttétek 5 0 0.028733562 

Fertőzés 4 0 0.06043956 

Progresszió 2 0 0.253846154 

A táblázatban szereplő számok a vizsgált betegek számát mutatják, 32-t a placebocsoportban, ill. 33-t a Bio-

Bran-csoportban. A táblázatban szereplő p-értékek a khí-négyzet próba és a Fisher-féle egzakt próba eredmé-

nyei. 

2. sz. táblázat: A fej-nyaki daganatos betegek klinikai eredményei 

Kemoterápia Biobran + Kemoterápia 
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3. sz. ábra: A Biobran hatása az emlőrákos páciensek esetében 

Diszkusszió 

A jelen tanulmány a Biobran hatásait írja le az eddig megjelent tanulmányok alapján. Immunrendszer-

stimuláló hatása mellett a BioBran figyelemre méltó immunomoduláns és gyulladáscsökkentő hatással 

is rendelkezik. Így a Biobran nagyon hasznos lehet a rákos megbetegedések és fertőzések megelőzésében, 

ill. kezelésében. A BioBran potenciális előnyeivel kapcsolatos ismeretek bővítése céljából sokféle adatot 

és tanulmányt gyűjtöttünk össze, ezért nem tudtunk minden egyes témát alaposan kifejteni. Ez a cikk a 

BioBranról szóló számos tanulmány közül csak néhányat említ. Reméljük, hogy minél többen felismerik 

a BioBran előnyeit és kihasználják a benne rejlő lehetőségeket. A BioBran reményeink szerint nemcsak 

a rákos megbetegedések és a fertőzések, hanem más betegségek esetében is hatékony lesz . A jelen ta-

nulmány eredményeire támaszkodva a jövőben tovább kutatjuk majd a BioBran készítményt. 
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