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Összefoglalás: Az influenzaszerű megbetegedések (ISZM) továbbra is az idősek elhalálozásának 

és megbetegedésének egyik fő oka. Az öregedéssel együtt jár a kórokozókra való fokozott érzé-

kenység, valamint a veleszületett és szerzett immunrendszer gyengülése, ami szükségessé teszi a 

védő hatású nutraceutikumok kifejlesztését. A Biobran/MGN-3 – a rizskorpából nyert arabinoxi-

lán – erős öregedésgátló és immunomoduláns hatással rendelkezik, ami arra utal, hogy hatékony 

lehet az ISZM ellen. A jelen tanulmány célja az volt, hogy megvizsgálja a Biobran/MGN-3 hatását 

a következőkkel kapcsolatban: ISZM-előfordulás; a természetes ölősejtek (NK-sejtek) aktivitása; 

valamint a RIG-I (retinsavindukált gén I), az MDA5 (melanoma differenciálódáshoz kötött fehérje 

5) és ezek downstream jelátviteli génjeinek – ISG-15(interferon-stimulált gén 15); ill. MX1 (myxo-

vírus (influenza) rezisztencia protein 1,  interferon-indukált) – expressziója. Egyiptomban, egy 

dupla-vak, placebokontrollált klinikai vizsgálatban 80 egészséges, idősebb –  55 év feletti – felnőtt 

(40 férfi és 40 nő) vett részt, akik 3 hónapon keresztül placebót vagy Biobran/MGN-3-at (500 

mg/nap) kaptak az ismert ISZM-szezon (az előfordulási csúcs) idején. Az ISZM előfordulását 

klinikailag igazolták a WHO diagnosztikai kritériumai szerint. A hematológiai, máj- és vesepara-

métereket minden alanynál megvizsgálták, míg az NK- és NKT- (természetes ölő T-) sejtek aktivi-

tását minden csoportban hat véletlenszerűen kiválasztott alanynál degranulációval vizsgáltuk. A 

Biobran/MGN-3 hatását a RIG-I és az MDA5 génekre, valamint ezek downstream jelátviteli gén-

jeire – ISG15, MX1 – a BEAS-2B tüdőhámsejtekben áramlási citometriával vizsgáltuk. Az ISZM 

incidenciája és incidenciasűrűsége a Biobran/MGN-3 csoportban 5,0% és 0,57 eset/1000 személy-

nap, míg a placebocsoportban 22,5% és 2,95 eset/1000 személy-nap. Ezen felül a Biobran/MGN-3 

fogyasztása jelentősen fokozta az NK-aktivitást az alapszinthez és a placebocsoporthoz képest is; 

valamint a Biobran/MGN-3 jelentősen felülszabályozta a RIG-I, az MDA5, az ISG15 és az MX1 

expressziós szintjét a humán tüdőhám BEAS-2B sejtvonalaiban. Mellékhatásokat nem észleltek. 

Összességében a Biobran/MGN-3 táplálékkiegészítő fokozta az idős személyek veleszületett im-

munválaszát az NK-aktivitás felülszabályozásával, ami az ISZM incidenciájának csökkenésével 

társult. Emellett felülszabályozta az intracelluláris RIG-I, MDA5, ISG15 és MX1 expresszióját a 

tüdőhámszövet-kultúrákban. A Biobran/MGN-3 egy új, profilaktikus készítményként szolgálhat 

a légúti vírusfertőzések széles spektrumával szemben, amely további vizsgálatokat igényel. 
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1. Háttér: 

Az influenzaszerű megbetegedések (ISZM) jellegzetes, éves szezonalitású vírusfertőzések. Évente 

mintegy 3–5 millió súlyos megbetegedést és – a becslések szerint – 500 000 halálesetet okoznak  
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világszerte [1,2]. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrégiben felülvizsgálta az ISZM 

definícióját, amely szerint az ISZM olyan „akut légúti megbetegedés, amely > 38°C-os lázzal és köhögés-

sel jár és a tünetek 10 napon belül megjelennek” [3]. Maga az influenza nem diagnosztizálható viroló-

giai megerősítés nélkül, ami költséges és ritkán végzik el a közegészségügyi felügyeleti rendsze-

rekben. Az influenza-felügyeleti rendszerek érzékenységének növelése érdekében a WHO ajánlá-

sa szerint az „ISZM” fogalom használandó az „influenzafertőzés” helyett [4]. Az ISZM meghatá-

rozására használt egyszerű klinikai kritériumok specificitása alacsony. Ezért a világ legtöbb fel-

ügyeleti rendszerében a vírusok széles skáláját izolálták az ISZM-esetekből, többek között a res-

piratorikus szinciciális vírust, a metapneumovírust, koronavírusokat, adenovírusokat, rhinovíru-

sokat [4-7].  Egyiptomban 2012 és 2015 között 13 különböző sentinel felügyeleti helyszínen azono-

sított ISZM-esetek mindössze 13%-ában izoláltak influenzavírusokat [8]. Az ISZM és szövődmé-

nyei különösen veszélyesek az idősebb népességre nézve, az immunrendszer öregedése, azaz az 

immunrendszer aktivitásának az életkorral összefüggő csökkenése miatt [9,10]. 

Ahhoz, hogy a szervezet gyors vírusellenes immunválaszt tudjon kialakítani, fel kell ismer-

nie az intracelluláris vírusos kórokozókat. A mintázatfelismerő receptorokhoz (DExD/H box 

RNS-helikázokhoz) tartozó RIG-I-szerű receptorok (RLR-ek) családja kulcsszerepet játszik a vele-

született immunválasz indukciójában, mivel érzékeli a vírus nukleinsavát [11]. Az RLR receptorok 

szinte minden emlőssejt citoplazmájában expresszálódnak. A receptorcsalád tagjai közé a követ-

kezők tartoznak: a RIG-I (retinsavindukált gén 1, azaz DDX58), az MDA5 (melanoma differenciá-

lódáshoz kötött fehérje 5, azaz IFIH1) és az LGP2 (genetikai és élettani laboratórium, azaz DHX58) 

receptorok.  A jelenlegi bizonyítékok arra utalnak, hogy a RIG-I és az MDA5 különböző nuklein-

savmintákat képesek felismerni, és a vírusok nukleinsav-replikációja és metabolizmusa során 

keletkező különböző melléktermékeket képesek megkötni. A jelentések szerint a RIG-I felismeri 

az 5’-trifoszfát tartalmú duplaszálú RNS-t (5’ppp-dsRNA) és a vírus RNS-ének U/A-gazdag 3' 

régióit, míg az MDA5 képes felismerni a hosszú, dupla szálú RNS-t [12,13]. Ez a megkülönböztető 

nukleinsav-érzékelő képesség lehetővé teszi a RIG-I és az MDA5 számára a fertőző vírusok széles 

spektrumának detekcióját. A RIG-I és a MDA5 aktiválása aktiválja az interferon-I α/β (IFN-I α/β) 

és a kapcsolódó downstream génhálózatot, amit együttesen interferon-stimulált géneknek (ISG) 

neveznek – ilyen például az ISG15 és az MX1 [14-16]. Mind az ISG15-ről, mind az MX1-ről kimu-

tatták, hogy védelmet nyújtanak számos vírussal, többek között az influenzafertőzéssel szemben 

[17-19]. 

A veleszületett immunválasz másik lényeges összetevőjének az NK-sejtek számítanak, ezek 

a citotoxikus effektor limfociták egyik típusát képezik. Az NK-sejtek képesek az idegen antigéne-

ket expresszáló sejteket – például a vírusfertőzött és tumorsejteket – lekötni és lebontani [20-24]. 

Kulcsfontosságú szerepüket a különböző vírusfertőzések – például a citomegalovírus (CMV) [25], 

a hepatitis C vírus [26], a HIV-fertőzés [27,28] és a tüdő vírusfertőzése [29] – megfékezésében már 

bizonyították. Az NK-sejtek által közvetített célsejt-lebontásban szerepet játszó mechanizmusok 

közé tartozik a perforin és a granzimek bejuttatása a célsejtekbe, a halálreceptorok aktiválása és az 

apoptózis indukciója a célsejtekben, valamint számos pro-inflammatorikus citokin felszabadulása 

[30,31]. Jól ismert tény, hogy az öregedés az NK-sejtek aktivitásának csökkenésével jár együtt. 

Ennek velejárója a perforin és a granzim expressziójának csökkenése, ami hihetően megmagya-

rázná az időskorú populáció vírusfertőzésekkel és karcinogénekkel szembeni fokozott érzékeny-

ségét [32-34]. 

A Biobran/MGN-3 arabinoxilánt (természetes rizskorpakivonatot) tartalmazó készítményt 

immunomodulánsként, valamint az idősek számára előnyös termékként vizsgálták. Kísérleti álla-

tokon és embereken egyaránt széles körben vizsgálták a Biobran/MGN-3 készítménynek az NK-

sejtek aktivitását fokozó képességét [35-38]. Érdekes módon a Biobran/MGN-3 készítményt vizs-

gálva azt is kimutatták, hogy ellensúlyozza az NK-sejtek aktivitásának korral összefüggő csökke-

nését az idős egerek [39] és az idős emberek esetében [40] egyaránt. Ezen felül beszámoltak arról 

is, hogy a Biobran MGN-3 erős immunomoduláns hatást vált ki. Például humán monocitákból 

származó dendritikus sejteken, fagocita sejteken és perifériás limfocitákon végzett in vitro vizsgá-

latok kimutatták, hogy a Biobran/MGN-3 képes modulálni az olyan citokinek termelését, mint a 

tumor nekrózis faktor-α (TNF-α), az interferon-gamma (IFN-γ) és -lambda (IFN-λ), valamint az 

interleukin-2 (IL-2) és IL-12 [36,37,41-43]. Már korábban is vizsgálták a Biobran/MGN-3 lehetsé- 
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ges felhasználását különböző típusú vírusfertőzések, mint például a HIV és a HCV ellen [44-46], és 

a Biobran/MGN-3 pszichoneuro-immunomoduláns hatást mutatott: javította az egészségi állapot-

tal összefüggő életminőséget egészséges idős felnőtteknél [47] és rákos betegeknél is [48,49]. 

A Biobran/MGN-3 jól dokumentált immunomoduláns hatása és az NK-sejtek aktivitásának 

az életkorral összefüggő csökkenését gátló képessége arra ösztönzött minket, hogy megvizsgáljuk 

a vírusos ISZM elleni profilaktikus hatását. Hogy betekintést nyerjünk az érintett mechanizmu-

sokba, vizsgáltuk a kísérletben résztvevők NK-sejt-aktivitását, valamint az intracelluláris RIG-I, 

MDA5 és ezek downstream génjeinek – az ISG15 és a MX1 – expressziós szintjét a tüdőhám BE-

AS-2B sejtjeiben. 

2. Anyagok és módszerek 

2.1. A vizsgálat kialakítása 

A jelen klinikai vizsgálatban dupla-vak, placebokontrollált vizsgálattal kutattuk a Bio-

bran/MGN-3 hatását az ISZM előfordulására idősebb felnőtteknél. Az 1. sz. ábra a klinikai vizsgá-

lat egyszerű folyamatábráját mutatja be. A vizsgálat a 2018 novemberétől 2019. február végéig 

tartó időszakot ölelte fel, egy olyan időszakot, amikor Egyiptomban az ISZM száma elérte az elő-

fordulási csúcspontot [8]. A tanulmány protokollja megfelelt az 1975. évi Helsinki Nyilatkozat 

etikai irányelveinek, és azt a Zagazigi Egyetemi Kórház Orvostudományi Karának Felülvizsgálati 

Bizottsága jóváhagyta (IRB# 1507/1/6/2017). 2020. november 30-án a klinikai vizsgálatot az 

NCT04646980 azonosítószámmal regisztráltuk a clinicaltrials.gov oldalon. 

2.2.  Résztvevők 

A vizsgálat kezdetén összesen 130, legalább 56 éves vizsgálati alanyt toboroztunk az egyip-

tomi Zagazig Egyetemi Kórházak járóbeteg-rendelőinek látogatói közül, és megvizsgáltuk, hogy 

alkalmasak-e a klinikai vizsgálatban való részvételre. Csak Zagazig városának lakosait toboroz-

tuk, hogy megkönnyítsük a nyomon követési látogatásokat a résztvevők otthonaiban. 37 alany 

(n=37, 19 nő, 18 férfi) nem felelt meg a felvételi kritériumoknak, és 10 alany megtagadta a részvé-

telt, amikor tájékoztatták őket arról, hogy a beavatkozás során címkézetlen tasakokat kapnak 

majd. Egy, a vizsgálatot nem ismerő statisztikus véletlenszerűen kiválasztott három férfit, akit 

kizártunk a vizsgálatból, hogy a férfiak és nők aránya 1 legyen. Végül nyolcvan, látszólag egész-

séges, legalább 56 éves felnőttet vontunk be a vizsgálatba, 40 férfit és 40 nőt. Az 56 éves vagy an-

nál idősebb alanyokat azért vettük fel a vizsgálatba, hogy megfeleljenek az idős kor WHO szerin-

ti, az afrikai nemzetekre vonatkozó definíciójának [50]. Ezenkívül ez az életkor közelít az egyip-

tomi közszolgálati szférában dolgozók nyugdíjkorhatárához; a nyugdíjazás jelentős társadalmi, 

mentális és pszichológiai stresszel, ezáltal pedig az NK-sejtek aktivitásának jelentős csökkenésével 

járhat. A szoros megfigyelés, a vizsgálati alanyok napi nyomon követése és a vizsgálat viszonylag 

rövid időtartama (3 hónap) azt eredményezte, hogy egy résztvevő sem maradt ki a vizsgálatból. 

2.3.  Részvételi és kizárási kritériumok 

A részvételi kritériumok értelmében a résztvevők közé olyan idősebb, legalább 56 éves fel-

nőtteket soroltunk, akik a vizsgálat idején az egyiptomi Zagazig lakosai voltak, és akik hajlandóak 

voltak önkéntesen részt venni a vizsgálatban. A helyi lakosokat a szoros nyomon követés biztosí-

tása és a lemorzsolódási arány csökkentése érdekében választottuk. A kritériumok alapján kizá-

rásra kerültek azok a résztvevők, akik a vizsgálat idején influenza elleni vakcinát, kortizont vagy 

egyéb immunszuppresszív szereket szedtek, ill. ilyen kezelést – például sugár- vagy kemoterápiát 

– kaptak. A kizárási kritériumok közé tartoztak továbbá a krónikus fertőzések (pl. tbc), rosszindu-

latú daganatok, autoimmun betegségek, máj- vagy veseelégtelenség, valamint a súlyos pszicholó-

giai zavarok, amelyek valószínűleg megakadályozták volna a résztvevőket az utasítások betartá-

sában. 

2.4.  Hozzájárulás 

A vizsgálat céljának és kialakításának ismertetése után minden résztvevőtől beszereztük a 

vizsgálat elvégzésére vonatkozó írásbeli hozzájárulását. 
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Jelentkezés Alkalmasság elbírálása (n=120, 60 férfi +60 nő) 

Kizártak (n=40) 

♦  A részvételi kritériumoknak nem feleltek meg 
(n= 32, 13 férfi + 14 nő) 

♦  ╞ Elutasította a részvételt (n= 10, 4 férfi + 6 nő) 
♦  ** Egyéb okok (n= 3) 

§ Randomizálás (n=80, 40 férfi +40 nő) 

Allokáció 

• Biobran/MGN-3 (n=40, 20 férfi + 20 

nő) 

• Biobran/MGN-3 (500 mg/nap) 

• Placebo (n= 40, 20 férfi + 20 nő) 

• Placebo (500 mg/nap) 

Nyomon követés 

♦  0 nyomon követés során kiesett 
(n= 0) 

♦  Beavatkozás során kizárt (n=0) 

♦ 0 nyomon követés során kiesett 
(n= 0) 

♦  Beavatkozás során kizárt 
(n=0) 

Elemzés 

♦ Elemzett (n= 40, 20 férfi + 20 nő)  

♦ Elemzésből kizárt (n= 0) 

♦ Elemzett (n= 40, 20 férfi + 20 nő)  

♦ Elemzésből kizárt (n= 0) 

1. sz. ábra: A klinikai vizsgálat különböző szakaszait bemutató, egyszerű folyamatábra. ╞ Megtagadta a részvételt, amikor tájékoztatták 

arról, hogy a beavatkozás során címkézetlen, kódolt tasakokat kap majd. ** Nem vettek részt a vizsgálatban, hogy a férfiak és nők ará-

nya 1 legyen. § A vezető kutató nem vett részt a randomizálásban vagy az allokációs eljárásban, amelyet egy, a vizsgálatról nem tudó 

statisztikus végzett. 0 A szoros megfigyelés, a vizsgálati alanyok napi nyomon követése és a vizsgálat viszonylag rövid időtartama (3 

hónap) azt eredményezte, hogy egy résztvevő sem maradt ki a vizsgálatból. 

2.5.  Randomizálás és allokáció elrejtése 

A férfiakat (n = 40) és a nőket (n = 40) véletlenszerűen osztottuk el a kétkaros vizsgálat 

során 1:1 arányban, hogy 40 résztvevő/kar (20 férfi és 20 nő) legyen a végeredmény. A ran-

domizálást és az allokációt egy, a vizsgálatban nem résztvevő statisztikus végezte SPSS szoft-

ver segítségével. 

2.6.  Beavatkozás 

Biobran/MGN-3 vagy placebo alkalmazása 500 mg/nap adagban, 3 hónapon keresztül, por 

formájában, tasakokba csomagolva. A Biobran/MGN-3 egy denaturált hemicellulóz, amely-

nek fő vegyi összetevője egy arabinoxilán, fő láncában xilózzal és oldalláncában arabinóz po-

limerrel. A Biobran/MGN-3 készítményt – egy 1,3 β-glükánokat és aktivált hemicellulózokat 

[44] tartalmazó poliszacharidot – rizskorpa-hemicellulóz és a Shitake gomba több hidrolitikus 

karbohidráz enzimjének a reakciójával nyerik. 
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2.7. A Biobran/MGN-3 tasakok tartalma 

A Biobran/MGN-3 tasakok a következőket tartalmazták: Biobran – 500 mg; hidroxipropil 

dikeményítő foszfát – 280 mg; dextrin – 200 mg; trikalcium-foszfát – 20 mg; maltit –  1000 mg. A 

placebo tasakok a következőket tartalmazták: maltit – 1000 mg; hidroxipropil dikeményítő foszfát 

– 780 mg; dextrin – 200 mg és trikalcium-foszfát – 20 mg. 

2.8.  A vizsgálat „vaksága” 

A vizsgálat vak voltának biztosítása érdekében – a tokiói (Japán) Daiwa Pharmaceuticals Co., 

Ltd. társaság szíves felajánlásából származó – Biobran/MGN-3- és placebotasakok teljesen egy-

formák voltak, kivéve a rájuk nyomtatott betűkódokat. A gyártó cég gondoskodott arról, hogy a 

Biobran/MGN-3 és a placebopor alakját, illatát, színét vagy akár ízét tekintve teljesen egyforma 

legyen. Mind a résztvevők, mind az egészségügyi dolgozók a vizsgálat minden fázisában „vakok” 

voltak a beavatkozással kapcsolatban. A kódokat csak az eredmények teljes elemzése után fedték 

fel. 

2.9.  Nyomon követés 

A résztvevőket arra utasították, hogy bármilyen panasz, betegség, láz, köhögés vagy hasme-

nés esetén értesítsék az illetékes egészségügyi szakembert. A napi telefonos nyomon követés mel-

lett a résztvevőknek heti rendszerességgel otthoni látogatásokat ajánlottak fel, hogy szorosan 

nyomon követhessék egészségi állapotukat. A vizsgálat ideje alatt konzultáció nélkül a résztvevők 

nem szedhettek vitaminokat vagy bármilyen vény nélkül kapható gyógyszert. Az ISZM diagnózi-

sa akut légúti megbetegedés, köhögés és legalább 38 °C-os láz előfordulása esetén került doku-

mentálásra [3]. A diagnosztizált ISZM eseteket az illetékes egészségügyi szakember megfelelően 

kezelte. 

2.10.  Kimenet 

A jelen vizsgálat elsődleges kimenetei a következők voltak: (i) az ISZM-fertőzés előfordulása 

a Biobran/MGN-3 karban a placebokarhoz képest, valamint (ii) a Biobran/MGN-3 NK-sejt-

aktivitásra gyakorolt hatásának megerősítése. Az ISZM diagnózisa akut légúti megbetegedés, 

köhögés és legalább 38 °C-os láz előfordulása esetén került dokumentálásra [3]. Az incidenciát 

úgy számítottuk ki, hogy az ISZM-esetek számát elosztottuk az egyes csoportok résztvevőinek 

számával. Az incidenciasűrűség meghatározásához az esetek számát elosztottuk az esemény koc-

kázatának kitett összes személy-idő értékével [51]. 

A másodlagos kimeneti eredmény a klinikailag jelentett vagy laboratóriumban megfigyelt 

bármilyen mellékhatás előfordulása volt. 

2.11.  A minta nagysága 

Tudomásunk szerint korábban nem vizsgálták a Biobran/MGN-3 profilaktikus hatását az 

ISZM előfordulásának csökkentésére. Ezért a jelenlegi klinikai pilot vizsgálatot 80 alanyon végez-

tük el, hogy megvizsgáljuk a Biobran/MGN-3 hatékonyságát az ISZM előfordulásának csökken-

tésére vonatkozólag. A Biobran/MGN-3 NK-sejt-aktivitásra gyakorolt hatását minden csoportból 

hat véletlenszerűen kiválasztott alanyon mértük, mivel ez a szám elegendőnek bizonyult a Bi-

obran/MGN-3 és a placebo közötti szignifikáns különbség kimutatásához [40]. 

2.12.  Laboratóriumi vizsgálatok 

Minden csoportban hat, véletlenszerűen kiválasztott alanytól vérmintát vettünk (5 cm3), la-

boratóriumi vizsgálat céljából. Az alanin-aminotranszferázt (ALT/SGPT) és az aszpartát-

aminotranszferázt (AST/SGOT) a májfunkciók, a szérum húgysavat pedig a veseműködés ellen-

őrzésére használtuk. A következő hematológiai paramétereket szintén értékeltük: vörösvértest-

szám (RBC), hemoglobin (Hb), átlagos korpuszkuláris hemoglobin (MCH), hematokrit (HCT), 

átlagos vörösvértest-térfogat (MCV), ill. a teljes és kvalitatív fehérvérsejtszám. 
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2.13.  Az NK sejt-aktivitás vizsgálata degranulációval 

Az NK-sejtek aktivitását az Elsaid et al. által már korábban leírt degranulációval vizsgáltuk 

[40]. Heparinizált vért (100 μl) gyűjtöttünk az NK-aktivitásnak négyféle körülmény között végzett 

vizsgálatához: (1) stimulálatlan állapot (kizárólag RPMI 1640 tápoldat); (2) stimulált állapot (for-

bol-12-mirisztát-13-acetát (PMA, 50 ng/ml, Sigma, St. Louis, Missouri, USA) és Ca2+ ionofór (io-

nomicin, 250 ng/ml, Sigma, St. Louis, Missouri, USA) kombinációja); (3) negatív kontroll IgG 

izotípusos festéssel; és (4) pozitív kontroll (PMA/ionomicin plusz citokalazin (5 μg/ml, Sigma, St. 

Louis, Missouri, USA). A festéshez a mintákat FITC-jelölt egér anti-humán CD-107a-val (H4A3 

klón, BD Bioscience, San Jose, Kalifornia, USA) inkubáltuk 5 órán keresztül 37 °C-on, 5% (v/v) 

CO2 mellett. Egy órával később a 6 μg/ml végső koncentrációhoz monenzin (GolgiStop, BD 

Bioscience, San José, Kalifornia, USA) került hozzáadásra. Az IgG izotípusos negatív kontroll 

festéséhez a mintákat egér anti-humán FITC-jelölt IgG antitesttel (G18-145 klón, BD Bioscience, 

San José, Kalifornia, USA) inkubáltuk [52]. Az inkubáció végén a vörösvértestek BD PharmLyse 

(BD Bioscience) segítségével kerültek lebontásra. A sejteket centrifugáltuk (300x g, 5 perc), egyszer 

mostuk, majd újra szuszpendáltuk 5 μl PE-jelölt R19-760 jelű egér anti-humán CD56 antitest klón-

nal (NCAM-1, BD Bioscience) és 5 μl PerCP-jelölt egér anti-humán CD3 SK7 klón (BD Bioscience) 

antitesttel 100 μl-nyi festőpufferben 15 percig, 37 °C-on. A sejteket centrifugálással (300x g, 5 perc) 

gyűjtöttük össze, egyszer mostuk, majd 100 μl FACS pufferben újra szuszpendáltuk. Az elemzés-

hez BD FACS Calibur áramlási citométert és CellQuest szoftvert (BD Bioscience, San Jose, Kalifor-

nia, USA) használtunk. 

2.14.  Sejtkultúra és áramlási citometria 

A BEAS-2B sejtek (ATCC) tenyésztéséhez hörgőhámszövetet használtunk tápközegként, a 

BEGM Bullet kit (Lonza, Walkersville, Maryland, USA) segítségével, kollagénnel bevont (5 g/cm2 

) lemezeken, és 37 °C-on, 5% CO2 jelenlétében tartottuk azt. Ezután a sejteket 6 lyukú lemezekre 

mértük be és 90%-os összenövésig növesztettük őket, majd 72 órán keresztül Biobran/MGN-3, 

100 μg/ml (Daiwa Technologies, Japán) vagy PBS oldattal (kontroll) inkubáltuk. Begyűjtésük után 

a sejteket PBS oldattal mostuk, permeabilizáltuk és a gyártó által ajánlott BD cytofix/cytoperm 

oldattal fixáltuk. Ezután a sejteket centrifugáltuk, mostuk, majd újra szuszpendáltuk az első blokk 

oldatában (100 μl), 10% nyúlszérummal, 30 percig, szobahőmérsékleten. A festést úgy végeztük, 

hogy a sejteket 15 percig 37 °C-on inkubáltuk a következőkkel: 5 μl fluoreszcens jelölésű monok-

lonális anti-RIG-I PE (sc-376845 katalógusszámú PE, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, 

USA); monoklonális nyúl anti-humán MX1 antitest (katalógusszám: orb228747, Biorybt, San Fran-

cisco, Kalifornia, USA); monoklonális nyúl anti-humán MDA5 antitest, 33H12L34. sz. klón (kata-

lógusszám: 700360, ThermoFisher Scientific, Rockford, Illinois, USA); monoklonális nyúl anti-

humán anti-ISG15 antitest (katalógusszám: ab133346, Abcam, Cambridge, Massachusetts, USA), 

ill. az IgG izotípushoz illeszkedő kontroll antitest (negatív kontroll). A RIG-I esetében a sejteket 

egyszer mostuk FACS pufferben, centrifugálással összegyűjtöttük, újra szuszpendáltuk FACS 

pufferben majd elemeztük. Az MDA5, MX1 és ISG15 másodlagos antitest-festéséhez a sejteket 

permeabilizált/fixált BD cytofix/cytoperm pufferben mostuk, centrifugálással gyűjtöttük, majd 

10%-os kecskeszérummal (másodlagos blokk) festőpufferben 30 percig szobahőmérsékleten újra 

szuszpendáltuk. Végül a sejteket PE-konjugált kecske antinyúl IgG másodlagos antitesttel (kata-

lógusszám: F0110, R&D Systems, Minneapolis, Minnesota, USA) inkubáltuk 10 μl/106 sejtben. Az 

adatgyűjtést és az elemzést FACS Calibur (BD Biosciences) áramlási citométerrel és BD Cell Quest 

szoftverrel (BD Biosciences) végeztük. Minden sejttenyésztési és áramlási kísérletet háromszor 

végeztünk el. 

2.15.  Statisztikai elemzés 

A folytonos változók átlag ±  szórás  (SD) formájában kerültek bemutatásra. Az adatok normalitá-

sát a Shapiro-Wilk-teszt segítségével ellenőriztük. A kvantitatív változók csoportok közötti össze-

hasonlítását kétoldalas Student-féle t-próbával, míg a csoportokon belüli összehasonlítást (beavat-

kozás utáni vs. alapszint) páros t-próbával végeztük. A Biobran/MGN-3-csoport és a placebocso-

port incidenciájának és incidenciasűrűségének összehasonlítása Fisher-egzakt teszttel történt. Az 

összes statisztikai tesztben α ≤ 0.05 szignifikanciaszintet alkalmaztunk. A statisztikai elemzéseket 

OpenEpi (3.01. verzió) és SPSS (20. verzió) szoftverek segítségével végeztük el [53,54]. 
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3. Eredmények 

3.1. A Biobran/MGN-3 készítménynek nem volt káros hatása a hematológiai, máj- vagy vesefunkciókra. 

A Biobran/MGN-3 csoportban résztvevők átlagéletkora (61,5 ± 5,6 év) közel azonos volt a 

placebocsoportban résztvevőkével (62,6 ± 5,7 év). Az 1. sz. táblázatban szereplő eredmények azt 

mutatják, hogy a hematológiai, máj- és vesefunkciók alapvető paraméterei nem különböztek szig-

nifikánsan a két csoport esetében. Ez pedig annak a jele, hogy a Biobran/MGN-3 készítménynek 

nem volt káros hatása a hematológiai, máj- vagy vesefunkciókra. Ez a megállapítás összhangban 

van a korábbi tanulmányok eredményeivel, amelyek azt mutatják, hogy a Biobran/MGN-3 biz-

tonságos, és nincs káros mellékhatása [46,49,55,56]. 

1. sz. táblázat? A hematológiai mutatók, valamint a máj- és vesefunkciók összehasonlítása a csoportokon belül (kezelés előtt és után), ill. 

a csoportok között (Biobran/MGN-3 és placebo csoportok). 

Kezelés Paraméter Alapszint Kezelés után P érték § 

Placebo ╞ 

RBC (×106/μl) 4,3 (0,5) 4,1 (0,5) 0,58 

HB (g/dl) 11,3 (1,5) 13,8 (1,4) 0,40 

HCT % 35,7 (4,0) 36,7 (3,5) 0,51 

MCHC (g/dl) 27,3 (2,7) 37,6 (0,7) 0,80 

WBC(×103/μl) 5,7 (0,9) 6,1 (1,2) 0,76 

Neutrofilek % 56,1 (14,5) 57,3 (11,6) 0,32 

Limfociták % 33,3 (10,2) 39,5 (9,8) 0,23 

Vérlemezkék (×103/μl) 218,8 (48,4) 231,5 (48,0) 0,19 

ALP (U/l) 185,5 (51,3) 183,2 (50,1) 0,66 

ALT (U/l) 22,0 (9,3) 20,3 (8,4) 0,15 

AST (U/l) 17,7 (4,6) 18,3 (5,8) 0,07 

UA (mg/dl) 7,4 (2,9) 8,2 (3,8) 0,51 

Biobran/MGN-3 ╞ 

(500 mg/nap)  

3 hónapon át 

RBC (×106/μl) 4,8 (0,5) 4,7 (0,6) 0,18 

HB (g/dl) 12,1 (1,7) 13,9 (1,6) 0,93 

HCT % 37,4 (4,4) 36,9 (3,1) 0,6 

MCHC (g/dl) 32,3 (0,9) 37,4 (1,5) 0,46 

WBC(×103/μl) 6,8 (1,8) 6,7 (1,4) 0,68 

Neutrofilek % 57,3 (14,3) 60,7 (7,3) 0,37 

Limfociták %  32,5 (7,9)  38,8 (8,5)  0,24 

Vérlemezkék (× 103 / μl)  187,3 (37,1)  208,8 (16,9)  0,12 

ALP (U/l) 213,0 (43,0)  195,2 (35,1)  0,58 

AST (U/l) 22,0 (7,2)  19,3 (6,6)  0,38 

AST (U/l) 23,8 (11,0)  20,2 (8,8)  0,26 

UA (mg/dl) 5,9 (2,5) 6,7 (1,8) 0,33 

§ A P-értékek a kezelés utáni és az alapszintű értékek összehasonlítását jelentik, és páros t-próbával kerültek meghatározásra, mivel 
minden adat normális eloszlású volt. Egy összehasonlítás sem eredményezett szignifikáns különbséget az alapszint értékei és a kezelés 
utáni értékek között. ╞ A placebo és BioBran/MGN-3 csoportok összehasonlítása nem eredményezett szignifikáns különbségeket az 
egyes változók tekintetében. A p <= 0,05 érték statisztikailag szignifikánsnak minősült. RBC = vörösvértestek; Hb = hemoglobin; HCT = 
hematokrit; MCV = átlagos vörösvértest-térfogat; MCH = átlagos korpuszkuláris hemoglobin; WBC = fehérvérsejtek; ALT = alanin-
aminotranszferáz; AST = aszpartát-aminotranszferáz; UA = húgysav. 
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3.2. A Biobran/MGN-3 alkalmazása jelentősen csökkentette az ISZM incidenciáját és incidenciasűrűségét 

A 2. sz. ábra az incidenciákat és az ISZM megjelenésének napját mutatja a két csoportban. A 

Biobran/MGN-3 csoportban az incidencia 5% (2/40) volt, ami szignifikánsan alacsonyabb volt, 

mint a placebocsoportban, ahol elérte a 22,5%-ot (9/40) (p = 0,048 a kétoldalas Fisher-egzakt teszt 

alapján). A Biobran/MGN-3 csoportban az ISZM-fertőzés kockázatát 18,2%-ra becsültük (CI = 3,9 

– 48,9), ami szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az 55,1%-os (CI = 43,4 – 66,3) érték a placebo-

csoportban (p < 0,05). A Biobran/MGN-3 csoportban az ISZM-fertőzés kockázati arányát a place-

bocsoporthoz képest 0,33-ra becsültük a Taylor-soros approximáció felhasználásával. Az elkerül-

hető esetek becsült aránya a Biobran/MGN-3 csoportban közel 82% volt (95% CI = 9.9% – 96.4%). 

Hasonlóan szignifikáns eredményeket kaptunk a két csoportban az incidenciasűrűség értékeinek 

összehasonlításakor. A Biobran/MGN-3 csoportban a becsült incidenciasűrűség 0,57 eset volt 

1000 személy-napra vonatkoztatva (95% CI = 0,06 – 2,06), szemben az 1000 személy-napra jutó 

2,95 esettel (95% CI = 1,34 – 5,59) a placebocsoportban (p = 0,038 a kétoldalas Fisher-egzakt teszt 

alapján). A Biobran/MGN-3 csoportban az ISZM-fertőzés kockázati arányát a placebocsoporthoz 

képest a Byar-módszerrel 0,19-re becsültük. A Biobran/MGN-3 csoportban az elkerülhető esetek 

arányát 81%-ra becsültük (95% CI = 10.5% – 95.8%). 

A Biobran/MGN-3 csoportba tartozó alanyok 

A placebocsoportba tartozó alanyok 

2. sz. ábra: Az ISZM-incidenciasűrűség eloszlása az MGN-3/Biobran és a placebocsoportok között. Az x-

tengely a betegszámot, az y-tengely pedig az ISZM megjelenésének a napját jelöli. 

3.3. A Biobran/MGN-3 kifejezetten fokozta az NK-sejtek aktivitását, de az NKT-sejtek aktivitását nem. 

A Biobran/MGN-3 táplálékkiegészítő 500 mg/nap adagban történő alkalmazása jelentősen 

fokozta az NK-sejtek aktivitását, amint azt a PMA-val/ionomicinnel stimulált, CD107a-t expresz-

száló NK-sejtek százalékos aránya mutatja – mind az alapszint értékeihez, mind a placebocso-

porthoz képest (2. táblázat). A Biobran/MGN-3 ezen hatása specifikus volt az NK-sejtekre; az 

NKT-sejteknél nem figyeltünk meg hasonló hatást. 
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2. sz. táblázat: Az NK- és NKT-sejtek, ill. CD-107a-molekulákat expresszáló NK- és NKT-sejtek összehasonlítása a csoportokon belül 

(kezelés előtt és után), ill. a csoportok között (Biobran/MGN-3 és placebo csoportok). 

Kezelés Paraméter Alapszint Kezelés után p-érték § 

Placebo 

NK 5.3 (1.9) ╞ 6.0 (1.7)╞ 0.62 

NKT-sejtek 4.5 (1.6) ╞ 5.6 (2.4) ╞ 0.44 

NK CD-107 a 45.3 (12.0) ╞ 50.8 (19.5) ¥ 0.38 

NKT CD-107 a 67.9 (12.6) ╞ 75.5 (22.3) ╞ 0.23 

Biobran/MGN-3 

(500 mg/nap) 3 hónapon át 

NK 6.1 (2.6) ╞ 6.7 (1.7) ╞ 0.60 

NKT-sejtek 3.1 (0.6) ╞ 4.6 (2.5) ╞ 0.25 

NK CD-107 a 49.5 (10.4) ╞ 75.2 (6.6) ╞ 0.004 * 

NKT CD-107 a 70.6 (10.1) ╞ 76.9 (9,8) ╞ 0.25 

§ A p-értékek a kezelés utáni és az alapszintű értékek összehasonlítását jelentik, és páros t-próbával kerültek meghatározásra, mivel minden 
adat normális eloszlású volt. Statisztikailag szignifikánsnak a p < 0.05 érték minősült. * A PMA/ionomicin-stimulált, CD-107a molekulákat 
expresszáló NK-sejtek aránya a kezelés után szignifikánsan magasabb volt az alapszinthez képest. ¥ Az értékek szignifikánsan magasabbak 
voltak a Biobran/MGN-3 csoportban a placebocsoporthoz képest (p = 0,026). ╞ A a placebo- és a Biobran/MGN-3 csoportok értékei statiszti-
kailag nem különböztek. NK: természetes ölősejtek; NKT: természetes ölő T-sejtek; NK CD-107a: PMA/ionomicin-stimulált, CD-107a moleku-
lákat expresszáló NK-sejtek; NKT CD-107a: PMA/ionomicin-stimulált, CD-107a molekulákat expresszáló NKT-sejtek. 

3. sz. ábra: A RIG-I és az MDA5 intracelluláris antivirális szenzorok, ill. ezek ISG15 és MX1 downstream 

reszponzív génjeinek felülszabályozása a humán tüdőhámszövet BEAS-2B sejteiben, a Biobran/MGN-3 ké-

szítmény alkalmazása mellett (100 μg/ml) 72 órán át. A hisztogramok az x-tengelyen a logaritmikus fluoresz- 

3.4. A Biobran/MGN-3 felülszabályozza a RIG-I, az MDA5, az ISG15 és az MX1 expresszióját a tüdő-
hámszövet BEAS-2B sejteiben. 

A 3. sz. ábra azt mutatja, hogy a Biobran /MGN-3 jelenléte 100 μg/ml koncentrációban (ez a 

plazmában napi 500 mg adagban történő szedésekor hasonló koncentrációt jelent) jelentősen felül-

szabályozta a RIG-I és az MDA5 expresszióját a BEAS-2B tüdőhámsejtekben, összehasonlítva a 

kontrollkörülmények közötti expresszióval. A Biobran/MGN-3 jelenléte – a RIG-I és az MDA5 

downstream ISG génekhez tartozó – MX1 és ISG15 expresszióját is fokozta. 

Kontroll Biobran/MGN-3 
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cencia-intenzitás alapján meghatározott génexpressziót, míg az y-tengelyen a maximális sejtszámra normali-

zált sejtek százalékos arányát ábrázolják. Az átlagosnál nagyobb fluoreszcencia-intenzitásnál a görbe jobbra 

tolódása miatt magasabb a sejtek %-os aránya. Minden hisztogram három áramlási citometriás kísérletet rep-

rezentál. 

4. Diszkusszió 

A jelen tanulmány rámutat a Biobran/MGN-3 készítmény biztonságos voltára és profilakti-

kus hatására az ISZM előfordulásának csökkentésében. Vizsgálatunkban a Biobran/MGN-3 (500 

mg/nap) szedése 3 hónapon át nem eredményezett semmilyen szubjektíven jelentett vagy labora-

tóriumban kimutatott mellékhatást. Ez az eredmény összhangban volt a különféle klinikai vizsgá-

latból származó biztonsági jelentésekkel, amelyek közül néhány a Biobran/MGN- 3 biztonságos 

alkalmazásáról számolt be 1000, 2000 és 3000 mg/kg/nap dózisban [46,49,55,56]. Amellett, hogy a 

Biobran/MGN- 3 táplálékkiegészítő alkalmazása biztonságos volt, a placebocsoportban tapasztalt 

25,5%-ról és 55%-ról 5%-ra, illetve 18%-ra csökkentette az ISZM incidenciáját és kockázatát. 

Eredményeinket alátámasztotta az a nemrégiben publikált kutatás is, amely szerint a Bio-

bran/MGN-3 fő alkotóelemének, az arabinoxilánnak a szedése (10 g/nap 5 héten át) csökkentette 

a megfázás előfordulását és fokozta a vakcina által közvetített szeroprotekciót az A H1N1 influ-

enza ellen, a kontrollcsoporthoz képest, 50-79 éves időseknél [57]. A jelen vizsgálatban a Bi-

obran/MGN-3 táplálékkiegészítőnek tulajdonított megelőzési hányados körülbelül 80% volt, 

amely vagy az incidenciacsökkenés (csak a személyeket figyelembe véve), vagy az incidenciasű-

rűség-csökkenés (a személy-időt figyelembe véve) alapján került meghatározásra. 

Az az általunk tapasztalt eredmény, hogy a Biobran/MGN-3 táplálékkiegészítő jelentősen 

csökkentette az ISZM incidenciáját, arra utal, hogy védelmet nyújthat az influenza, valamint más, 

az ISZM-hez köthető vírusok ellen. Tekintettel arra, hogy Egyiptomban az ISZM-esetek mindösz-

sze 13%-ából izolálták az influenzavírusokat [8], a Biobran/MGN-3 csoportban megfigyelt 80%-os 

megelőzési hányados alátámasztja azt a következtetést, hogy a Biobran/MGN-3 széles körű ví-

rusellenes hatással rendelkezik. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a Biobran/MGN-3 táplá-

lékkiegészítő alkalmazása a 70-95 éves időskorú páciensek körében a fertőzés kockázatának és a 

megfázás időtartamának csökkenésével járt együtt [45]. Érdekes módon a Biobran/MGN-3 vírus-

ellenes aktivitását nem légúti vírusok esetében is kimutatták. A Biobran/MGN-3 például gátolta a 

HIV-vírus replikációját [44] és csökkentette a vírusterhelést krónikus hepatitis C által fertőzött 

betegeknél [46]. 

A vírusok széles spektrumával szembeni profilaktikus hatás arra utal, hogy a Bi-

obran/MGN-3 közvetlenül erősítheti a veleszületett immunrendszert. Ezért megvizsgáltuk a 

Biobran/MGN-3 készítmény hatását a veleszületett immunrendszer két komponensére, nevezete-

sen az NK-sejtekre és a RIG-I és MDA5 intracelluláris vírusnukleinsav-receptorokra. Eredménye-

ink azt mutatták, hogy a Biobran/MGN-3 táplálékkiegészítő jelentősen felülszabályozta az NK-

sejtek aktivitását. Ezek az eredmények összhangban voltak más, szövetkultúrákon, kísérleti álla-

tokon és embereken végzett vizsgálatokkal [35-40]. Az NK-sejtek alapvető szerepet játszanak a 

veleszületett immunválaszban azáltal, hogy képesek a vírusfertőzött sejtek eliminálására a vírus 

antigénjével szembeni előzetes szenzitizáció szükségessége nélkül [20,21,58]. Kimutatták, hogy a 

károsodott NK-funkció összefügg a vírusfertőzések, köztük az influenzavírus [59], a hepatitis C-

vírus [60] és a herpeszvírusok [61] fokozott kockázatával. 

Tüdőhámsejtek felhasználásával vizsgálták a Biobran/MGN-3 hatását a RIG-I és az MDA5 – 

a vírusos nukleinsavak kulcsfontosságú intracelluláris receptorainak – expressziós szintjére is. A 

Biobran/MGN-3 szedése felülszabályozta mindkét receptor expresszióját, ami ezek működése 

szempontjából fontos, ezt a  downstream célpontok, az ISG15 és az MX1 felülszabályozott exp-

ressziója is megerősítette. A RIG-I-t pozitív és negatív szálú RNS-vírusok, például influenza, Rift 

Valley láz, kanyaró, Ebola, vezikuláris sztomatitisz és hepatitis C-vírusok aktiválták [62], míg az 

MDA5-t pikornavírus, arterivírusok, hepatitis D, encefalomiokarditisz és Kaposi- szarkóma-

asszociált herpeszvírus aktiválta [63-66]. Az ISG15 felülszabályozásának megállapítása azért fon-

tos, mert bebizonyosodott, hogy gátolja számos vírus, például az influenzavírus, a vaccinia vírus 

(tehénhimlő), a humán immundeficiencia-vírus 1, a vezikuláris sztomatitisz vírus és a Dengue 

vírus replikációját [18,67]. A homozigóta ISG15-knockout egerek magas mortalitást mutattak  
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 influenza B vagy A vírussal való fertőzéskor [18,19]. Hasonlóképpen, az MX1 felülszabályozása is 

fontos, mivel összefüggést mutatott az A2G beltenyésztett egértörzs magas influenzafertőzés-

rezisztenciájával [17]. Összességében megállapították, hogy a Biobran/MGN-3 felülszabályozza a 

RIG-I és az MDA5 intracelluláris receptorok, valamint ezek downstream génjeinek, az ISG15-nek 

és az MX1-nek expresszióját, ill. közvetlen és közvetett, széles körű vírusellenes aktivitást fejt ki. 

A jelen tanulmány eredményei alapján számos következtetés vonható le. Az egyik az NK-

indukcióval kapcsolatos. Számos kutatási irányzat foglalkozott az NK-sejtekkel mint a vírusfertő-

zések és a rákos megbetegedések elleni profilaktikus és/vagy terápiás szerrel [20-24]. Ebben a 

tekintetben a Biobran/MGN-3 újdonságnak tekinthető az NK-aktivitás modulálását illetően. Egy 

másik eredmény a RIG-I és az MDA-5 indukciójához kapcsolódik. A közelmúltban kutatók be-

számoltak az MDA5 és a RIG-I döntő szerepéről a SARS-Cov-2 elleni hatékony vírusellenes válasz 

érzékelésében és kialakításában [68,69]. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a Biobran/MGN-3 

ellensúlyozni tudja a COVID-19 fertőzést. Érdemes megemlíteni, hogy a Biobran/MGN-3 egy 

figyelemre méltó biológiai válaszmódosító készítmény, mivel nem hiporeszponzív [48], ami 

egyedülálló és vonzó ágenssé teszi hosszú távú megelőző és/vagy terápiás célokra. 

Vizsgálatunk erősségei a következők: (1) az elfogult értékelés kiküszöbölése, mivel prospek-

tív, dupla-vak, placebokontrollált klinikai vizsgálatnak terveztük, (2) a Biobran/MGN-3 profilak-

tikus hatékonyságának és biztonságosságának hangsúlyozása, valamint (3) a fertőzések és rákos 

megbetegedések iránt fogékonyabb, idősebb egyénekre (átlagéletkor: 60 év) való összpontosítás. 

A vizsgálat mindazonáltal korlátozott volt, a következők miatt: a viszonylag kis mintanagyság; a 

RIG-I, az MDA5, az ISG-15 és az MX1 szövettenyészetben végzett értékelése; ill. a fertőzést követő 

betegségsúlyosság-értékelés hiánya. Az eredmények nagyon biztatóak, és megismétlést igényel-

nek – nagyobb mintanagysággal és részletesebb értékeléssel.  

5. Konklúziók és további kutatási irányok 

Adataink arra utalnak, hogy a Biobran/MGN-3 egy biztonságos, ártalmatlan és hatékony ví-

rusellenes szer, amelynek aktivitása a veleszületett immunrendszer számos komponensére gyako-

rolt erős stimuláló hatásából ered. Bebizonyosodott, hogy a Biobran/MGN-3 felülszabályozza az 

NK-sejtek aktivitását, ill. a RIG-I és az MDA5 expressziójának szintjeit, valamint ezek 

downstream, széles körű vírusellenes hatásukról ismert ISG15 és MX1 génjeit. A Biobran/MGN-3 

új vírusellenes szerként szolgálhat, amely hosszú távon is jól alkalmazható majd megelőző célok-

ra. Jövőbeni munkáinkban nagyobb mintanagyságot alkalmazunk majd és a kutatás céljait kibő-

vítjük a COVID-19 elleni antivirális hatások vizsgálatával is. 

Tételes szerzői hozzájárulás: Koncepcióalkotás: A.F.E., S.A., A.A. és M.G.; Adatmegőrzés: A.F.E., 

S.A., A.A. és M.G.; Formai elemzés: A.F.E., S.A., A.A. és M.G.; Finanszírozás biztosítása: M.G; 
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