Wetenschappelijk beproefd, veilig en betrouwbaar
functioneel voedingsmiddel van rijstzemelen
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1. Inleiding
ImunoBran is functioneel voedingsmiddel, geproduceerd uit de wateroplosbare vezelcomponent van rijstzemelen (hemicellulose B). Het gezamenlijke onderzoek onder leiding van prof. Mamdooh Ghoneum PhD.
van de Universiteit van Cálifornië in Los Angeles, VS (UCLA/Drew University of Medicine and Science) van het
vezelcomponent van rijstzemelen heeft tot de ontdekking en vaststelling van de verwerkingsmethode van
dit voedingsmiddel geleid, waardoor het functioneren van de aangeboren lichamelijke weerstand op een
optimale manier gemoduleerd wordt. Vervolgens is gebleken dat ImunoBran niet alleen een immunostimulerende werking heeft, maar ook een immunomodulerende werking. Het resultaat van de enorme inspanning om de stabiliteit en de smaak van dit middel te maximaliseren is het arabinoxylaan van rijstzemelen
– ImunoBran. Tegenwoordig is ImunoBran goed bekend niet alleen in Japan, maar ook in 46 andere landen
over de hele wereld en het middel heeft een uitstekende reputatie.

2. ImunoBran – Achtergrond van de ontwikkeling
De conditie van het menselijke lichaam wordt door het moduleren van de lichaamstemperatuur en de
bloeddruk op een constant niveau gehouden, zodat het lichaam de veranderingen binnen en buiten het
organisme aankan. Dit mechanisme heet homeostase. Een belangrijke rol tijdens de homeostase speelt het
ingeboren immuunsysteem dat vreemde (aan het organisme niet eigen) stoffen zoals pathogenen, virussen
en kankercellen, elimineert. Het is echter bekend dat de immuniteit met de leeftijd steeds minder goed
functioneert en dat ze door slechte levensstijl en de erbij horende verschijnselen, zoals roken, onvoldoende
bewegen of onevenwichtig eten, maar ook door ongunstige milieu-invloeden en milieuvervuiling beschadigd, resp. inadequaat gestimuleerd wordt. De daling van de weerstandsfunctie draagt tot verspreiding
of verslechtering van infecties en kwaadaardige tumoren bij, terwijl de overmatige prikkeling van het immuunsysteem problemen zoals verkoudheid, atopisch eczeem of chronische ontsteking kan veroorzaken.
Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd. heeft zich in het vooruitzicht van de potentiële invloed van vezels op het immuunrespons van het organisme geconcentreerd op de ontwikkeling van een functioneel voedingsmiddel
dat veel gezamenlijke trekken met de door Japanners in het verre verleden gebruikte levensmiddelen heeft.
Het eindproduct (een concentraat van arabinoxylaan van rijstzemelen) heet ImunoBran.

2

3. ImunoBran – productieproces
Het belangrijkste bestanddeel voor de productie van ImunoBran is de wateroplosbare vezel (hemicellulose
B), die ongeveer 5% van het volume van rijstzemelen vormt. De hemicellulose B van rijstzemelen is een vezel
dat uit arabinose en xylose bestaat, waarvoor een ingewikkelde structuur en een relatief klein moleculairgewicht karakteristiek zijn. De hemicellulose B van rijstzemelen is in de natuurlijke vorm slecht verteerbaar en
heeft geen immunostimulerende, noch genezende werking.
Toch is er ontdekt dat als deze stof gedeeltelijk gehydrolyseerd wordt door een hydrolytisch enzymatisch
koolhydratencomplex uit het mycelium van de shiitake paddenstoel, verandert die in een stof met immunostimulerende werking. In verschil tot andere materialen die arabinoxylaan bevatten is ImunoBran een
uniek functioneel voedingsmiddel dat in een door Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd. ontwikkelde innovatieve
proces geproduceerd wordt.
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4. ImunoBran – manier van functioneren
Zetmeel, vezel, evenals ImunoBran worden als polysachariden gekarakteriseerd. Zetmeel wordt door speeksel, alvleesklier- en darmsappen en uiteindelink in de vorm van glucose door de dunne darm geabsorbeerd.
Vezel kan door het menselijk organisme niet verteerd worden en wordt daarom in onveranderde vorm afgescheiden. Volgens de beschikbare informatie kan ImunoBran direct in het verteringsstelsel gedeeltelijk
geabsorbeerd worden en in de bloedsomloop ontvangen worden, waar het direct in bloed of indirect via
Peyerse platen in het ileum de NK-cellen, T-cellen, B-cellen en macrofagen activeert, en daardoor een belangrijke rol in de immunomodulatie (in immunostimulerende, ontstekingsremmende, antiallergische en
antioxidatie processen) speelt. Er wordt aangenomen dat het middel de natuurlijke genezende krachten van
het organisme in het algemeen verbetert, ongunstige reacties op chemotherapeutische middelen verzacht
en levenskwaliteit verbetert.
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Fagocytoseza, atingeen presenterende cellen
Epiderma: langerhanscellen
Lever: kupffercellen
Lymfatisch stelsel: dendritische cellen
Peyerse platen: M cellen, dendritische cellen
Overige

5. Toepassing als functioneel voedingsmiddel

(1) Immunomodulerende werking
1) Immunostimulerende werking

j Activering van menselijke NK-cellen als respons op ImunoBran
Aan vierentwintig vrijwilligers die in drie groepen van 8 verdeeld werden hebben we peroraal ImunoBran voorgeschreven in de dosis van 15 mg/kg lichaamsgewicht (een equivalent van ongeveer 2 g
van het middel), 30 mg/kg lichaamsgewicht (een equivalent van 2 g), resp. 45 mg/kg lichaamsgewicht (equivalent van ongeveer 3 g) dagelijks gedurende twee maanden en vervolgens hebben we
het effect van het middel op de activiteit van de NK-cellen gemeten. De activiteit in de groep met 15
mg/kg bleef na de 1e week bijna onveranderd, maar na een maand werd ze in vergelijking met de
basisactiviteit verdubbeld. De activiteit in de groep met 30 mg/kg werd na een week verdriedubbeld
in vergelijking met de basisactiviteit en groeide geleidelijk tot een vijfvoudig niveau na 2 maanden.
In de groep met 45 mg/kg werd een vergelijkbare ontwikkeling als in de 30 mg/kg groep vastgesteld,
maar met een grotere groei en intensiteit. Na de beëindiging van de behandeling keerde de activiteit
van NK-cellen in alle drie groepen terug naar de basiswaarde.

Activiteit van de NK cellen (%)

Tijdsverloop van de veranderingen in de activiteit van de NK-cellen na de toediening van ImunoBran

Basis

1 week

1 maand

Vanaf het begin
van de behandeling

2 maanden

3 maanden

Vanaf
de beëindiging
van de
behandeling

Ghoneum M., Drew Univ., “Enhancement of human natural killer cell activity by modified arabinoxylan from
rice bran (MGN-3)”, INT.J. IMMUNOTHERAPY XIV(2) p. 89-99, 1998

6

k Activering van NK-cellen bij oncologiepatiënten na toediening van ImunoBran
Bij 25 kankerpatiënten met progressieve ziekte, die chemotherapie, chirurgische behandeling
en/of hormoontherapie kregen werd de activiteit van NK-cellen voor en na 6 maanden inname van ImunoBran vergeleken. Hoewel tussen de patiënten een groot verschil in de basislijnactiviteit werd waargenomen, vertoonden alle patiënten na inname van ImunoBran een
toename in activiteit van NK-cellen.
Activeringseffect van ImunoBran op de NK-cellen bij kankerpatiënten
voor de inname
Activiteit van de NK cellen (%)

groei na de inname

(Aantal patiënten)
Multipel myeloom leukemie

prostaatkanker

borstkanker

overige
baarmoederhalskanker

Ghoneum M. a G. Namatalla, 87e jaarvergadering van American Association for Cancer Research, 1996

l Stimulering van lymfocytentransformatie
De proliferatie van T-cel- en B-cellymfocyten werd vergeleken voor en na inname van ImunoBran. De
proliferatie van zowel de T-cellen als de B-cellen nam bij de 3 patiënten na inname van ImunoBran toe.
Effect van ImunoBran op B-celproliferatie

Overlevingskans (%)

Overlevingskans (%)

Effect van ImunoBran op T-celproliferatie

Patiënt 1

Patiënt 2

voor de inname van
ImunoBran

Patiënt 3
Patiënt 2
Patiënt 3
Patiënt 1
voor de inname van
na de inname van
ImunoBran
ImunoBran
* Pok., Lipo. en Staph. zijn mitogenen

na de inname van
ImunoBran

* PHA en Con. A zijn mitogenen

Ghoneum M., 11e Internationale Aidsconferentie in Vancouver, Vancouver, 1996
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m Bevordering van diﬀerentiatie van dendritische cellen
Uit het perifere bloed van gezonde proefpersonen werden monocyten geïsoleerd en gedurende 6 dagen in de aanwezigheid van GM-CSF en IL-4 gekweekt om onrijpe dendritische
cellen (iDC) te bereiden. Op de 7e dag werd ImunoBran in verschillende concentraties toegevoegd aan de onrijpe dendritische cellen. De onvolwassen dendritische cellen werden 2
dagen geïncubeerd en er werd waargenomen hoe ze tot dendritische cellen rijpten. Dezelfde
bewerking werd uitgevoerd met behulp van twee soorten kweekmedia die een vergelijkbaar
effect van het bevorderen van de ontwikkeling van iDC tot rijpe dendritische cellen, aangeduid als matDC1, resp. matDC2, hebben. In de onvolgroeide dendritische cellen (iDC) onderdrukte ImunoBran, afhankelijk van de dosis, de expressie van de monocytenmarker CD14 en
verhoogde de expressie van de dendritische cellenmarker CD83. Dit resultaat lijkt aan te tonen
dat ImunoBran de differentiatie van dendritische cellen bevordert.

Positieve waarde (%)

Bevordering van differentiatie van dendritische cellen door ImunoBran

Positieve waarde (%)

ImunoBran

ImunoBran
ImunoBran

ImunoBran

Cholujova D. a kol., “BioBran-augmented maturation of human monocyte-derived dendritic cells”, NEOPLASMA, 56, 2, 2009
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n Antikankereﬀect van ImunoBran
Vrouwtjesmuizen van Zwitserse albinosoort werden in het rechter femorale gebied ingeënt met
2,5 x 106 Ehrlich ascites carcinoomcellen (EAC), en in de volgende dagen werd de tumorgrootte
bepaald, beginnend op de 8e dag na de inenting tot de 35e dag. De controlegroep ontving fosfaatgebufferde zoutoplossing (PBS) en de ImunoBran-groep kreeg 40 mg/kg lichaamsgewicht van
ImunoBran intraperitoneaal driemaal per week gedurende een periode van 3 weken, te beginnen
op de 8e dag na de inenting van EAC. Na de behandeling werd de tumorgrootte bepaald. De resultaten toonden een significant grotere onderdrukking van tumorgroei in de ImunoBran-groep
in vergelijking met de controlegroep (PBS), beginnend op de 14e dag na de inenting met EAC. De
foto’s van de tumor op de 35e dag lieten in de ImunoBran-groep ook een tumorregressie zien.
In-vivo antikankereffect van ImunoBran
controlegrope

Tumorgrootte (mm)

ImunoBran-groep

Dagen na de inenting EAC

Controle

ImunoBran
Ghoneum M. a kol., “Modified Arabinoxylan Rice Bran (MGN-3/ImunoBran) enhances intracellular
killing of microbes by human phagocytic cells in vitro”, Nutrition and Cancer, 2008
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2) Ontstekingsremmende werking

j Invloed op de leverbeschadiging
Aan de mannetjesratten van de Wistarsoort (5 ratten per groep) werd intra-peritoneaal 800 mg/kg D-galactosamine toegediend, zodat er een leveraandoeding opgeroepen werd. Na 24 uur na de toediening
van D-galactosamine werden de GOT en GPT serumwaarden als indicatie van de leverbeschadiging gevolgd. Een uur voor de toediening van D-galactosamine werd 20, 40 of 80 mg/kg ImunoBran intraperitoneaal toegediend. De serumwaarden GOT en GPT waren in de controlegroep zonder ImunoBran 24 uur
na de toediening van D-galactosamine 1410 IU/l, resp. 445 IU/l. Vergeleken met deze waarden waren serumwaarden GOT en GPT in de met ImunoBran behandelde groepen significant lager bij alle drie doses.

ImunoBran

ImunoBran

ImunoBran

ImunoBran

ImunoBran

ImunoBran

Sanada H. a Y. Egashira, 7e bijeenkomst van de Japanese Association for Dietary Fibre Research, Tokio, 2002
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(2) Combinatietherapie met een chemotherapeutisch middel
j ImunoBran in combinatie met een chemotherapeutisch middel
Menselijke borstkankercellen (MCF-7) (1x104 cellen) werden in vitro gezaaid en gedurende 3 dagen
geïncubeerd met verschillende concentraties ImunoBran en het chemotherapeutische middel daunorubicine (DNR). Levensvatbare cellen werden met de MTT-methode geteld, waarmee ook de concentratie van DNR werd bepaald die het aantal levensvatbare kankercellen met 50% verminderde
(IC50). DNR remde de overleving van MCF-7-cellen op een concentratieafhankelijke manier, waarbij
de IC50 waarde de concentratie van 1μM vertegenwoordigde. Wanneer MCF-7-cellen in aanwezigheid van ImunoBran en DNR werden gekweekt, was de IC50 van DNR voor MCF-7 significant verminderd (de IC50 waarde vertegenwoordigde de concentratie van 0, μM).

Overlevingsmate (%)

Veranderingen in gevoeligheid van MCF-7-cellen voor DNR in verband met de gelijktijdige toediening van ImunoBran

alleen chemotherapie
ImunoBran (100 μg/mL) + chemotherapie
ImunoBran (500 μg/mL) + chemotherapie
ImunoBran (1000 μg/mL) + chemotherapie

DNR concentratie (M)

Ghoneum M. a S. Gollapudi, „“MGN-3/BioBran, modified arabinoxylan from rice bran, sensitizes human breast
cancer cells to chemotherapeutic agent, daunorubicin”, Cancer Detection and Prevention, 2008.
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(3) Verbetering van de levenskwaliteit
j Eﬀect van ImunoBran op overleving en verbetering

van kwaliteit van leven bij

patiënten met progressieve kanker
Tweehonderdvijf patiënten met kwaadaardige tumoren die met alternatieve therapie en chemotherapie met milde bijwerkingen werden behandeld, werden in twee groepen verdeeld. Een van de groepen (de controlegroep) kreeg conventionele alternatieve therapie en chemotherapie toegediend,
en de andere groep (ImunoBran-groep) kreeg 18 maanden lang driemaal daags 1 g ImunoBran na
elke maaltijd, naast dezelfde therapie als de controlegroep. Vervolgens werd tijdens de observatieperiode de correlatie tussen natural killer (NK) cellenactiviteit en de overlevingskans bestudeerd.
De levenskwaliteit van de patiënten werd beoordeeld op een schaal van 0 tot 4 met betrekking tot
“pijn”, “vermoeidheid” en “misselijkheid” en van 0 tot 3 met betrekking tot “eetlust”, waarbij patiënten de parameters aan het begin en in de loop van de periode beoordeelden. Van de 205 patiënten
die aan het onderzoek deelnamen, konden 53 patiënten van de controlegroep de conventionele alternatieve therapie niet voortzetten en stopten, en daarom werden 152 patiënten (56 patiënten in
de controlegroep en 96 in de ImunoBran-groep) in de analyse opgenomen. De overlevingspercentages aan het einde van de observatieperiode in de controlegroep en de ImunoBran-groep waren
respectievelijk 35,8% en 54,2%. Dit vertegenwoordigt een 50% hogere overlevingspercentage in de
ImunoBran-groep in vergelijking met de controlegroep. Er werd ook aangetoond dat hogere NK-cellenactiviteit met een hogere overlevingskans (Tabel 1) verbonden was. Er werd bevestigd dat de levenskwaliteit van de patiënten na de studie was verbeterd, vergeleken met de levenskwaliteit aan
het begin van de studie in beide groepen, de controlegroep én de ImunoBran-groep; in de ImunoBran-groep werd een opmerkelijke verbetering van de eetlust waargenomen (Tabel 2).
Tab. 1: Overlevingskans en NK-cellenactiviteit
ImunoBran-groep

Controlegroep

Overlevingskans

52/96 (54,2 %)

19/56 (35,8 %)

NK-cellenactiviteit
<19,9 %
20~40 %
≥40 %

17/40 (42,5 %)**
18/35 (51,4 %)*
17/21 (81,0 %)

2/16 (12,5 %)
7/25 (28,0 %)
10/15 (66,7 %)

**: p<0,01

*: p <0,05

Tab. 1: Overlevingskans en NK-cellenactiviteit
Levenskwaliteit

pijn

vermoeidheid

misselijkheid

eetlust

voor

na

%

voor

na

%

voor

na

%

voor

na

%

Controlegroep

2,9

2,5

-14,0

3,5

2,9

-17,1

2,5

2,9

-14,6

1,6

1,9

+14,6

ImunoBran-groep

2,2

1,9

-15,9

2,9

2,4

-17,3

2,3

2,0

-13,3

1,7

2,1

+24,2

(-): indicatie van de vermindering van de negatieve factoren (pijn, vermoeidheid en misselijkheid)
(+): indicatie van de verbetering van de eetlust
Takahara K. a kol. „The Life Prolongation and QOL lmprovement Effect of Rice Bran
Arabinoxylan Derivative (MGN-3, BioBran) for Progressive Cancer”, Clinical Pharmacology and Therapy, 2004.
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6. Veiligheid
(1) Mutageniteitstest (Ames test)
ImunoBran werd tot een concentratie van 10.000 μg/plaat negatief getest in een bacteriële omgekeerde mutatietest, zowel met als zonder metabolische stimulatie.

(2) Test met enkelvoudige dosis bij ratten
Mannelijke en vrouwelijke Wistarratten kregen een enkele orale dosis ImunoBran van 5, 10, 18 of 36
g/kg. Bij geen enkel dosisniveau trad de dood op en daarom wordt de concentratie van 36 g/ kg of
hoger als LD50 beschouwd.

(3) Herhaalde doseringstest van ImunoBran bij honden
In een veiligheidsstudie van ImunoBran bij honden werden mannelijke en vrouwelijke beaglehonden behandeld met 0, 20 of 200 mg/kg ImunoBran, eenmaal daags aan hun voer toegevoegd gedurende een periode van 4 weken (28 doses). Zelfs na toediening van ImunoBran gedurende 4 weken
in een dosis van 20 mg/kg per dag of 200 mg/kg per dag werden geen abnormale bevindingen
waargenomen in de algemene toestand, lichaamsgewicht, voedselopname, hematologie of bloedbiochemie. In deze studie is de No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) van het product geschat
op 200 mg/kg per dag of hoger.

7. Aanbevolen dossering
Op grond van de uitslagen van de teststudies op dieren en mensen is de aanbevolen dagdosis van
ImunoBran op 1 tot 3 g per dag vastgesteld.
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8. Productinformatie
(1) Kwaliteitsspeciﬁcatie
Testitem

Specificatie

Beschrijving

lichtbruine poeder

Water

≤8%

Proteïne

8 – 15 %

As

5 – 10 %

Koolhydraat

65 – 80 %

Arseen (in de vorm van AS2O3)

≤ 5,0 ppm*

Zware metalen (Pb)

≤ 20 ppm

Totaal aantal levensvatbare cellen

≤ 3 × 103 CFU/g*

Coliforme bacteriën

negatief

(2) Eigenschappen
Gemakkelijk oplosbaar in water en hittebestendig

(3) Bewaring
Het product is sterk hygroscopisch en dient daarom in gesloten verpakking koel en droog bewaard te
worden.
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