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EREDETI KUTATÁS 

Az RBAC és az immunrendszerben betöltött szerepe 
Fred Pescatore, MD, MPH; Carmelo Prestano, LPN; Malka Kichikova 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Kontextus: A rizskorpa arabinoxilán összetevő (RBAC) egy megbíz-

ható és bizonyított hatású immunomoduláns, amely egy, a shiitake 

gombából származó enzim-komplexszel enzimatikusan módosított 

rizskorpa-kivonatból készül. 

Célkitűzés: A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy azonosítsa az 

RBAC szerepét a szupportív rákterápiákban. 

Kialakítás: A szerző nyílt vizsgálatot tervezett.  

Résztvevők: A vizsgálatban 14 páciens vett részt, akik különféle típu-

sú, rosszindulatú daganatos betegségekben szenvedtek. 

Intervenció: BRM4 – egy kereskedelmi forgalomban kapható, szaba-

dalmaztatott RBAC készítmény – kapszulák szedése.  

Kimeneti mérőszámok: A vizsgálatban a keringő tumorsejtek (CTC) 

számát és a tumormarkerek – a prosztata-specifikus antigén (PSA) és  

különféle cancer antigének (CA125, CA15-3 és CA27-29) – értékeit 

mérték a megfelelő rosszindulatú daganatra vonatkozóan. 

Eredmények: A 14 résztvevőből tizenketten teljesítették a protokollt, 

két résztvevő meghalt a vizsgálat során. A vizsgálatot befejező 12 

résztvevő közül 10 esetében csökkent a CTC értéke, statisztikailag 

szignifikáns különbség volt az alapszinten és a beavatkozás után 

elvégzett vizsgálat értékei között (P = 0,0047). A 12 résztvevő közül 

kilenc esetében csökkentek a különböző rosszindulatú daganatos 

betegségek tumormarker-értékei, egy résztvevőnél pedig remissziót 

tapasztaltak. 

Következtetések: Az eredmények arra utalnak, hogy a készítmény 

hatékony immunomoduláns lehet, amely kiegészítheti a hagyomá-

nyos rákkezelést. (Altern Ther Health Med. 2022;28(1):8-10). 

Fred Pescatore, MD, MPH: orvos, okleveles közegészségügyi szakember 

egy manhattani székhelyű, hagyományos orvoslással foglalkozó bel-

gyógyász, akinek szakterülete a táplálkozástudomány. Világszerte elis-

mert orvos, a táplálkozás és testsúlyszabályozás szakértője, kilenc könyv 

– köztük New York Times bestsellerek (a The Hamptons Diet és a The 

A-List Diet) – szerzője. A Klinikai Táplálkozástudományi Szakemberek 

Nemzetközi és Amerikai Szövetségének (International and American 

Association of Clinical Nutritionists) korábbi elnöke. 

Elfordulhat, hogy a hagyományos rákgyógyászat – beleértve a mű-

tétet, a kemoterápiát és a sugárterápiát – nem elegendő az összes rossz-

indulatú sejt kiirtásához és a betegség kiújulásának megelőzéséhez. Az 

intenzív kezelés gyakran az immunrendszer leépüléséhez, gyógyszerre-

zisztenciához és toxicitáshoz vezet, ami hátráltatja az eredményes keze-

lést. 

A rizskorpa arabinoxilán összetevő (RBAC) egy jelentős hatású 

immunomoduláns, amely egy, a shiitake gombából származó enzim-

komplexszel enzimatikusan módosított rizskorpa-kivonatból készül. 

Számos klinikai tanulmány bizonyította, hogy az RBAC modulálja az 

immunrendszert azáltal, hogy növeli a természetes ölősejtek aktivitását,1 

fokozza a makrofágok aktivitását,2 segíti a dendritikus sejtek érését3 és 

véd az oxidatív stresszel szemben.4 

Emellett klinikai vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a kemoterá-

pia és az RBAC együttes alkalmazása növelheti a rosszindulatú dagana-

tos betegségben szenvedő résztvevők túlélési arányát az ezeket a keze-

léseket nem kapó kontrollcsoporthoz képest.5 Ezen felül, azoknál a 

résztvevőknél, akik az említett kezelések során RBAC készítményt 

kaptak, a jelentések szerint a készítmény csökkentette a kemoterápia, a 

sugárterápia vagy a radiokemoterápia mellékhatásait.6,7 

Jól ismert, hogy a rákos sejtek az elsődleges helyről intravazálisan 

az erekbe jutnak, és a vérben keringve jutnak el a távolabbi helyekre. 

Ez a jelenség a progresszív vagy az áttétes rákos megbetegedésben 

szenvedő embereknél figyelhető meg. Ezeket a rákos sejteket keringő 

tumorsejteknek (CTC) nevezik, és a rákos betegek állapotának diag-

nosztizálásában lehetséges markernek tekintik őket. Tény, hogy a CTC-

szintek jelentős prognosztikai tényezőnek bizonyultak az áttétes emlő-

rák esetében.8 

Bár egyes tanulmányok kimutatták, hogy az RBAC készítmény 

hozzájárulhat a rákos betegek állapotának javításához, azáltal, hogy 

erősíti az immunrendszerüket és védi őket az oxidatív stressztől, nem 

történtek olyan vizsgálatok, amelyek kimutatták volna, hogy az RBAC 

készítmény hatással van a CTC-szintekre. 

A jelen vizsgálat célja az volt, hogy azonosítsa az RBAC készít-

mény szerepét a szupportív rákterápiák során. 
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MÓDSZEREK 

Résztvevők 

A szerző nyílt vizsgálatot tervezett 14 beteg bevonásával, akik kü-

lönböző típusú rosszindulatú daganatos betegségekben szenvedtek. A 

résztvevőket a vizsgálatba a vizsgálat céljának teljes körű ismertetése és 

a beleegyező nyilatkozat aláírása után vonták be. 

A vizsgálatban a következő rosszindulatú daganatok szerepeltek: 

(1) prosztatarák – mind a hat férfi résztvevő esetében, (2) emlőrák – két 

női résztvevő esetében, (3) méhrák – egy női résztvevő esetében, és (4) 

petefészekrák – egy női résztvevő esetében. 

1. sz. eset: Egy 68 éves férfi résztvevőnek prosztatarákja volt, helyi 

áttétekkel. A betegséget 2018-ban diagnosztizálták, és a beteg sugárke-

zelésben és totális androgén blokádban (TAB) részesült. Az utolsó 

Lupron (leuprorelin-acetát) injekció hatása 2019 szeptemberében múlt 

el. 

2. sz. eset: Ennél az 56 éves női résztvevőnél 2017 decemberében 

4. stádiumú petefészekrákot diagnosztizáltak. A kezelések előtt a CA-

125 szintje 266 volt. A Burzynski (antineoplaszton) -terápia és számos 

kemoterápia is sikertelen volt. 

3. sz. eset: Ennél a 70 éves férfi résztvevőnél 2015-ben diagnoszti-

záltak először prosztatarákot, Gleason-pontszáma 7-es volt. A rák ag-

resszív volt. PSA-értéke a diagnózis felállításakor 5,36 volt. Hipertermia 

alakult ki nála, és kemoterápiával kezelték, a PSA csúcsértéke 130 volt. 

Egy előrehaladott prosztatarák kezelésére szolgáló vényköteles gyógy-

szer – Xtandi – történő kezelés után a PSA-szintje 0,7 volt. Minden 

terápiát abbahagyott 2017-ben. 

4. sz. eset: Ezt a 69 éves férfi résztvevőt 2014 februárjában diag-

nosztizálták prosztatarákkal. Az éber várakozást választotta, a Gleason-

pontszáma 6 volt. PSA-értéke a diagnózis felállításakor 3,4 volt. Elutasí-

tott minden hagyományos terápiát. 

5. sz. eset: Ennek a 79 éves női résztvevőnek áttétes méhrákja volt, 

amelyet 2019 januárjában diagnosztizáltak. Nyirokcsomóit sugárkeze-

lésben részesítették és hasi méheltávolítást, ill. bilaterális salpingo-

oophorectomiát (TAHBSO) végeztek rajta 2019 márciusában. A CA-125 

szintje ekkor 55,55 volt. A kemoterápiát elutasította. 

6. sz. eset: Ennél a 68 éves női résztvevőnél in situ duktális karci-

nómát (DCIS) diagnosztizáltak. Megműtötték, de a kemoterápiát eluta-

sította. 

7. sz. eset: Ez a 78 éves női résztvevő áttétes emlőrákban szenve-

dett és elutasított minden hagyományos terápiát. 

8. sz. eset: Ennek a 77 éves férfi résztvevőnek prosztatarákja volt, 

6-os Gleason-pontszámmal. Elutasította a sugárkezelést. PSA-értéke a 

diagnózis felállításakor 6,2 volt. 

9. sz. eset: Ez a 67 éves női résztvevő intraduktális emlőrákban 

szenvedett és elutasított minden hagyományos terápiát. 

10. sz. eset: Ennek a 71 éves férfi résztvevőnek prosztatarákja volt, 

és elutasított mindenféle hagyományos terápiát. PSA-értéke a jelen 

vizsgálat kezdetén emelkedett. 

11. sz. eset: Ennek a 74 éves férfi résztvevőnek prosztatarákja volt, 

és elutasított mindenféle hagyományos terápiát. PSA-értéke a jelen 

vizsgálat kezdetén emelkedett. 

12. sz. eset: Ez a 78 éves női résztvevő 4. stádiumú emlőrákban 

szenvedett. Túl volt már a sebészeti beavatkozáson, ill. már ösztrogén 

blokádot, radioterápiát, kemoterápiát és Hoxsey-féle növényi gyógy-

módot is alkalmaztak nála. 

1. sz. táblázat: Keringő Tumorsejtek (CTC) 

Paraméterek Kezdeti  

átlag ± szórás 
Végső  

átlag ± szórás 
P érték 

 (páros T-próba) 

CTC / 7,5 ml 8,33 ± 8,89 2,33 ± 3,50 0,0047 

Intervenció 

Minden résztvevő napi hat kapszulát kapott 10-19 héten keresztül 

egy kereskedelmi forgalomban kapható, szabadalmaztatott RBAC ké-

szítményből, a BRM4-ből, amelynek RBAC-tartalma 1000 mg/nap volt. 

Végeredmények 

Az adott rosszindulatú daganat típusától függően a következő tu-

mormarkerek értékeit mértük: prosztata-specifikus antigén (PSA), ill. 

cancer antigének (CA125, CA15-3 és CA27-29). A CTC-értéket minden 

résztvevőnél mértük. 

Statisztikai elemzés 

Statisztikai szempontból a CTC-értékeket páros t-próbával elemez-

tük. 

EREDMÉNYEK 

A vizsgálat eredményeit az 1. táblázat tartalmazza. Tizenkét részt-

vevő – 6 férfi és 6 nő, 56-79 évesek – teljesítette a protokollt, két részt-

vevő pedig meghalt a vizsgálat során. 

A vizsgálatot befejező 12 résztvevő közül 10 esetében csökkent a 

CTC-szint, az alapszint értékei és a beavatkozás utáni értékek közötti 

különbség statisztikailag szignifikáns volt (P = 0,0047). A másik két 

résztvevőnél a CTC-érték mind alapszinten, mind a beavatkozás után 0 

volt. 

A résztvevők tumormarkereinek – PSA, CA125, CA15-3 és CA27-

29 – értékei 9 résztvevőnél csökkentek, egy résztvevőnél pedig remisz-

sziót tapasztaltak. 

1. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 

októberében kezdődött. Kezelése csak az RBAC-adaggal egészült ki. A 

beavatkozás után, 2020 januárjában a CTC-értéke nulla volt, szemben az 

alapszint értékével (7). A beavatkozás utáni PSA-érték < 0,018 volt. Ez 

az érték az RBAC alkalmazása előtt, ill. a Lupron (leuprorelin-acetát) 

injekció elhagyása után soha nem volt stabil. 

2. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 

októberében kezdődött. A 13-as alapszintű CTC-értékkel összehasonlít-

va a beavatkozás utáni, 2020 januárjában mért CTC-érték 2 volt. A CA-

125 marker értéke a 2017. decemberi 266-hoz képest a beavatkozás után 

6,3-ra módosult. 

3. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 

októberében kezdődött. 2020 januárjában, a beavatkozás után mért 

CTC-érték 4, a PSA-érték pedig 0,7 volt, összehasonlítva az alapszintű 

15, ill. 34,24 értékekkel. 

4. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 

novemberében kezdődött. A beavatkozás után, 2020 januárjában a CTC-

értéke 0 volt. 2020 februárjában a PSA-értéke 10,49 volt, szemben az 

alapszintű 0, ill. 8,72 értékekkel. 

5. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 

októberében kezdődött. A beavatkozás után, 2020 februárjában a CTC 

értéke 12, a CA-125 értéke pedig 11,74 volt, szemben a 2019. novemberi 
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32, ill. 36,16 értékekkel. A 2020. február 28-án elvégzett PET-CT vizs-

gálat nem mutatott elváltozást. Onkológusai remissziót állapítottak meg 

nála. 

6. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 

novemberében kezdődött. A beavatkozás után, 2020 februárjában a 

CTC értéke 0, a CA15-3 értéke pedig 42 volt, szemben a 2 és 42 alap-

szintű értékekkel. A tumormarkerek értékei mindig negatívak voltak. 

7. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 

decemberében kezdődött. A 0-ás alapszintű CTC-értékkel összehason-

lítva a beavatkozás utáni, 2020 márciusában mért CTC-érték 4 volt. A 

tumormarkerek értékei mindig negatívak voltak. 

8. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 

szeptemberében kezdődött. A beavatkozás után, 2020 januárjában, a 

PSA-érték 5,14, a CTC-érték pedig 0 volt, összehasonlítva az alapszintű 

7,8, ill. 34,24 értékekkel. 

9. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-terápia végrehajtása 2019 ok-

tóberében kezdődött. A beavatkozás után, 2020 januárjában a CTC 

értéke 4, a CA15-3 értéke pedig 33 volt, szemben a 11 és 56 alapszintű 

értékekkel. A CT-vizsgálatok 2019 szeptemberében 5. stádiumú hiper-

metabolikus értékeket mutattak a bal emlőben, míg 2020 februárjában 

2. stádiumú hipermetabolikus értékeket és stabil méretet mutattak. 

10. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 

októberében kezdődött. A beavatkozás után, 2020 februárjában, a PSA-

érték 6.7, a CTC-érték pedig 2 volt, összehasonlítva a 15,3, ill. 3 alap-

szintű értékekkel. 

11. sz. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 

októberében kezdődött. A beavatkozás után, 2020 februárjában, a PSA-

érték 6,91, a CTC-érték pedig 4 volt, összehasonlítva a 14,32, ill. 6 

alapszintű értékekkel. 

12. eset: E résztvevőnél az RBAC-protokoll végrehajtása 2019 ok-

tóberében kezdődött. A beavatkozás után, 2020 februárjában a CA15-3-

érték 357, a CA27-29-érték 462, a CTC-érték pedig negatív volt, össze-

hasonlítva az 1247, 1543, ill. negatív alapszintű értékekkel. 

DISZKUSSZIÓ 

A CTC-szintek jelentős prognosztikai tényezőnek bizonyultak az 

áttétes emlőrák esetében. A jelen tanulmány kimutatta, hogy 2 emlő-

rákpáciens esetében a CTC-érték 2-re csökkent. Ezen felül, a 12 részt-

vevőből 10 esetében csökkent a CTC-érték. A CTC-érték a kiindulási 

értékekkel összehasonlítva 12 résztvevő közül 10 esetében statisztikailag 

szignifikánsan csökkent (P = 0,0047). Ezen felül a tumormarkerek – 

PSA, CA125, CA15-3 és CA27-29 – értékei 12-ből 9 résztvevőnél csök-

kentek. 

Az emlőráktól eltérő rákos megbetegedések esetében a CTC-

szintek és az egészségi állapot közötti kapcsolat nem mindig egyértelmű. 

Az RBAC alkalmazása azonban szinte minden résztvevőnél javította a 

tüneteket, figyelembe véve azt a tényt, hogy a tumormarkerek értékei 

csökkentek. 

KONKLÚZIÓ 

A jelen vizsgálat kimutatta, hogy az RBAC készítmény alkalmazása 

csökkentheti a rákos betegek CTC-értékeit, ami arra utal, hogy az RBAC 

hatékony immunomodulánsként és a rákkezelés adjuvánsaként használ-

ható. A jelen vizsgálat egy viszonylag kis léptékű vizsgálat volt, így 

további vizsgálatok elvégzése javasolt. 
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