Звіт № 1431-1/2020
про наукове дослідження зразка препарату рослинного походження
09.09.2020 для проведення наукового дослідження від ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
МЕДЕУС" було одержано зразок препарату рослинного походження в оригінальній
упаковці. Зразок номінально – рідкий продукт «Екстракт фукоїдану». Зразку було
призначено внутрішній номер 1431/1. Фото отриманого зразка наведено у Додатку, Рис 1.
Метою дослідження були:
– проведення огляду індексованих англомовних наукових публікацій з метою
виявлення характеристичних для полісахариду фукоїдану властивостей, зокрема –
характеристичних спектральних даних та опису відомих структурних особливостей;
– проведення порівняння властивостей вмісту зразка № 1431/1 та відповідних
властивостей, описаних для полісахариду фукоїдану;
– оцінка достовірності заявленого виробником вмісту основного складника
зразка № 1431/1.
Інформація про продукт надана Замовником
(переклад українською мовою)
Об’єкт – «Рідкий висококонцентрований екстракт фукоїдану».
«Екстракт фукоїдану» містить 100% окінавського фукоїдану, отриманого зі свіжих
бурих водоростей мозуку (наукова назва «Nemacystis decipiens»), вирощених під сонячним
світлом Окінави. Рідкий екстракт фукоїдану Окінави мозуку, отриманий за допомогою
запатентованого унікального виробничого процесу (№ 3408180), запакований в пакети без
добавок відповідно до єдиної системи контролю якості на заводі, сертифікованому за ISO
22000.
Без штучних барвників, ароматизаторів та консервантів.
Вміст: 30000 мг фукоїдану на 10 пакетів.
Продукт: Оброблені харчові продукти Mozuku (освіжаючий напій).
Інгредієнти: Екстракт мозуку (фукоїдан, отриманий з Окінави мозуку).
* Складні аналізи мають науково-дослідницький характер. Результати таких досліджень можуть
підтверджувати або спростовувати факти, носити характер дослідження фахівця зі спеціальною освітою,
слугувати доказами в суді, виконавці досліджень можуть виступати спеціалістами в судовому процесі. Результати
стосуються лише зразків, що були доставлені у лабораторію.

Метод дезінфекції: Запакований в герметичні контейнери, стерилізується тиском та
нагріванням.
[примітка: оскільки на етикетці та сайті виробника заявленим джерелом екстракції
фукоїдану є водорості Окінава мозуку, наукова назва цих водоростей «Cladosiphon
okamuranus», що було встановлено у результаті огляду індексованих англомовних
наукових публікацій. Також відповідна назва водоростей «Cladosiphon okamuranus
TOKIDA» дослівно зазначена англійською мовою на оригінальній упаковці японського
виробника, наданої Замовником для дослідження. Наведена у супровідному документі
назва «Nemacystis decipiens» відповідає водоростям іто-мозуку]
Результати огляду індексованих англомовних наукових публікацій
Було проведено огляд індексованих англомовних наукових публікацій з метою
виявлення характеристичних для полісахариду фукоїдану властивостей, зокрема –
характеристичних спектральних даних та опису відомих структурних особливостей.
Фукоїдани – група сульфатованих полісахаридів, зазвичай побудованих із залишків
L-фукози, що мають різні замісники. Фукоїдани, в основному, містяться в бурих
водоростях, але відрізняються за будовою залежно від видів бурих водоростей, з яких їх
отримують. Відповідно хімічно фукоїдани охоплюють кілька різних структурних утворень,
що позначають сімейство фукозовмісних сульфатованих полісахаридів (FCSP).
Варіації у хімічній структурі фукоїдану залежать від типу глікозидного з’язку,
вмісту сульфатів та позицій замісників, що залежить від географічної локації, віку та виду
водоростей (Bilan, et al., 2002; Bilan, et al., 2004; Bilan et al., 2010; Bilan et al., 2013; Rioux,
Turgeon & Beaulieu, 2007; Rioux, Turgeon, & Beaulieu, 2009; Usov, Smirnova & Klochkova,
2001).
За

класифікацією

Chemical
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Service

фукоїдани

мають

єдиний

класифікаційний номер CAS # 9072-19-9, однак у сертифікатах комерційно доступних
продуктів фукоїданів окремо зазначають видову приналежність водоростей, з яких їх
отримано.
Цей полісахарид має високу молекулярну масу. Різні фукоїдани за даними
літератури мають молекулярну масу в діапазоні 200-2000 кДа. Фукоїдани з молекулярною
масою понад 1000 кДа виявляють нижчу розчинність у воді та за твердженнями
дослідників проявляють гіршу біоактивність. Дані різних досліджень також свідчать про
те, що біологічна активність полісахаридів сильно залежить від структури полімерів, тобто
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від природи цукрових компонентів, зв'язків між ними та їх молекулярної маси. (Park, K.,
Cho, E., In, M.-J., Kim, D. C., & Chae, H. J. (2011). Physicochemical properties and
bioactivity of brown seaweed fucoidan prepared by ultra high pressure-assisted enzyme
treatment. Korean Journal of Chemical Engineering, 29(2), 221–227. doi:10.1007/s11814-0110165-7).
Зразок № 1431/1 номінально містить фукоїдан, отриманий з водоростей, що мають
наукову назву «Cladosiphon okamuranus». Огляд був спрямований на пошук властивостей
фукоїдану, отриманого саме з цих водоростей, однак також було проведено й огляд
властивостей фукоїданів, отриманих з інших видів бурих водоростей.
У науковій публікації Ale, M. T., & Meyer, A. S. (2013). Fucoidans from brown
seaweeds: an update on structures, extraction techniques and use of enzymes as tools for
structural elucidation. RSC Adv., 3(22), 8131–8141. doi:10.1039/c3ra23373a наведено
структуру фукоїдану, що отримується саме з водоростей виду «Cladosiphon okamuranus».
На рисунку нижче наведено відповідну структуру.

Основною структурою є лінійний кістяк α(1→3)-фукопіранози з половиною
сульфатних замісників при С-4, а частина залишків фукози є О-ацетильованою. Залишки
α-глюкуронової кислоти пов'язані з положеннями С-2 залишків фукози, які не заміщені
сульфатною групою.
За результатами огляду було встановлено, що широко розповсюдженими методами
дослідження фукоїдану є ІЧ-спектроскопія та ЯМР-спектроскопія на ядрах атомів водню
(1Н) та карбону(13С). Оскільки фукоїдан описаний як водорозчинний полісахарид, то у
якості розчинника для реєстрації ЯМР-спектрів використовували дейтеровану воду. Всі
ЯМР-спектри, наведені у опрацьованій науковій літературі було зареєстровано саме у
дейтерованій воді.
У науковій публікації Fernando, I. P. S., Sanjeewa, K. K. A., Lee, H. G., Kim, H.-S.,
Vaas, A. P. J. P., De Silva, H. I. C., Jeon, Y.-J. (2020). Fucoidan Purified from Sargassum
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polycystum Induces Apoptosis through Mitochondria-Mediated Pathway in HL-60 and MCF-7
Cells. Marine Drugs, 18(4), 196. doi:10.3390/md18040196 наведені зареєстровані ІЧ-спектри
та ЯМР-спектри фукоїдану, отриманого з водоростей «Sargassum polycystum».
У науковій публікації Hernández-Garibay, E., Zertuche-González, J. A., & PachecoRuiz, I. (2019). Sulfated polysaccharides (fucoidan) from the brown seaweed Silvetia
compressa (J. Agardh) E. Serrão, T.O. Cho, S.M. Boo & Brawley. Journal of Applied
Phycology. doi:10.1007/s10811-019-01870-1 наведений зареєстрований ІЧ-спектр фукоїдану,
отриманого з водоростей «Silvetia compressa».
У науковій публікації Marais, M.-F., & Joseleau, J.-P. (2001). A fucoidan fraction
from Ascophyllum nodosum. Carbohydrate Research, 336(2), 155–159. doi:10.1016/s00086215(01)00257-9 описані зареєстровані ІЧ-спектри та

С-ЯМР-спектри фукоїдану,
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отриманого з водоростей «Ascophyllum nodosum».
У науковій публікації Jiaojiao Tan, Jing Wang, Lihua Geng, Yang Yue, Ning Wu and
Quanbin Zhang. (2020). Comparative Study of Fucoidan from Saccharina japonica and Its
Depolymerized Fragment on Adriamycin‐Induced Nephrotic Syndrome in Rats. Mar. Drugs
2020, 18, 137. doi.org/10.3390/md18030137 наведено зареєстрований ІЧ-спектр фукоїдану,
отриманого з водоростей «Saccharina japonica».
У науковій публікації Ajisaka, K., Yokoyama, T., & Matsuo, K. (2016). Structural
Characteristics and Antioxidant Activities of Fucoidans from Five Brown Seaweeds. Journal
of

Applied

Glycoscience,

63(2),

31–37.

doi:10.5458/jag.jag.jag-2015_024

наведені

зареєстровані ЯМР-спектри фукоїданів, що були екстраговані з п’яти різних бурих
водоростей, в тому числі й з «Cladosiphon okamuranus».
У науковій публікації Tako, M., Yoza, E., & Tohma, S. (2000). Chemical
Characterization of Acetyl Fucoidan and Alginate from Commercially Cultured Cladosiphon
okamuranus. Botanica Marina, 43(4). doi:10.1515/bot.2000.040 описані зареєстровані
ІЧ-спектри та наведені ЯМР-спектри фукоїдану, отриманого з водоростей «Cladosiphon
okamuranus».
У науковій публікації Nagaoka, M., Shibata, H., Kimura-Takagi, I., Hashimoto, S.,
Kimura, K., Makino, T., Yokokura, T. (1999). Structural study of fucoidan from Cladosiphon
okamuranus TOKIDA. Glycoconjugate Journal, 16(1), 19–26. doi:10.1023/a:1006945618657
наведений

зареєстрований
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отриманого

з

водоростей

«Cladosiphon okamuranus».
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Обширне структурне дослідження фукоїдану, отриманого з виду водоростей
«Cladosiphon okamuranus» описано у публікації Lim, S. J., Wan Aida, W. M., Schiehser, S.,
Rosenau, T., & Böhmdorfer, S. (2019). Structural elucidation of fucoidan from Cladosiphon
okamuranus

(Okinawa

mozuku).

Food

Chemistry,

272,

222–226.

doi:10.1016/j.foodchem.2018.08.034.
Таким чином, за результатами проведеного огляду індексованих англомовних
наукових публікацій було виявлено опис основних структурних особливостей фукоїдану,
отриманого з виду водоростей «Cladosiphon okamuranus», заявленого виробником. Було
виявлено опис властивостей цього полісахариду та методи, якими проводять його
дослідження.

Широко

розповсюдженими

виявились

методи

ІЧ-спектроскопії

та

ЯМР-спектроскопії (1Н та 13С). Ці методи дозволяють провести якісний аналіз присутності
фукоїдану у досліджуваному зразку та навіть встановити його приналежність до виду
водоростей. Тому дані методи було застосовано для подальшого дослідження зразка
№ 1431/1, а отримані результати було порівняно з даними, описаними у опрацьованих
індексованих англомовних наукових публікаціях.
Дослідження властивостей вмісту зразка № 1431/1 та їх порівняння з відповідними
властивостями, описаними для полісахариду фукоїдану
Для попередньої екзаменації зразка, його було висушено в автоматичному
аналізаторі вологості OHAUS MB27. За результатами шести паралельних висушувань,
сухий залишок зразка № 1431/1 становить 4,36 %. При цьому граничні значення сухого
залишку зразка № 1431/1 становили 4,22 % та 4,55 %.
За результатами огляду наукових публікацій встановлено, що фукоїдан є
водорозчинним полісахаридом. Однак після центрифугування нативного розчину зразка
№ 1431/1 на дні пробірки помітна певна кількість твердої фази. Отже, водний розчин
зразка № 1431/1 неоднорідний. Для підтвердження цього було перевірено розчинність
сухого залишку у воді та встановлено, що він розчиняється неповністю. Розчинну складову
було відділено від нерозчинного залишку та використано для подальших досліджень.
Дослідження зразка № 1431/1 методом ІЧ-спектроскопії
Сухий

залишок

водної

фракції

було

досліджено

методом

інфрачервоної

спектроскопії (ІЧ-спектроскопії). Зареєстрований ІЧ-спектр було порівняно з описаними у
англомовних

наукових

публікаціях

ІЧ-спектрами екстрактів

фукоїдану з

різних

водоростей.
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Виявлені у наукових публікаціях ІЧ-спектри фукоїданів мали різну інтенсивність
окремих смуг поглинання, котрі відповідають різним структурним фрагментам цих
полісахаридів, що зумовлюється невеликими відмінностями у будові та кількістю
замісників у фукоїданах. Проте простежуються загальні закономірності, зокрема наявність
однакового набору однотипних смуг поглинання у конкретних діапазонах та загальний
профіль ІЧ-спектрів.
За положенням смуг поглинання ІЧ-спектри фукоїданів, отриманих з різних
водоростей, подібні між собою, а також подібні з зареєстрованим ІЧ-спектром водної
фракції зразка № 1431/1. Зареєстрований ІЧ-спектр водної фракції зразка № 1431/1
наведено у Додатку, Рис. 2. Для порівняння ІЧ-спектр фукоїдану, описаний у науковій
публікації наведено у Додатку, Рис. 3.
На ІЧ-спектрах широка смуга поглинання при 3400 см-1 відповідає коливанням
гідроксильної групи (ОН-), слабка смуга поглинання при 2934 см-1 відповідає коливанням
зв’язків C-H, інтенсивна смуга поглинання при 1240-1250 см-1 зумовлена коливаннями
зв’язків S=O. Смуга поглинання при 1027 см-1 відповідає групі сульфатного естеру (O-S з
C-O-SO4). Смуги поглинання при 820 см-1 – 850 см-1 (відповідають групі C-O з C-O-SO4)
характерні для всіх сульфатованих полісахаридів через поглинання сульфатної групи.
Смуга поглинання при 1625 см-1 відповідає карбонільній групі C=O, а смуга поглинання
при 1417 см-1 відповідає C-O зв’язку (смуги від карбоксильної групи уронових кислот, а
саме – глюкуронової кислоти).
Відділений нерозчинний у воді залишок після висушування зразка № 1431/1 було
висушено

та

досліджено

методом

ІЧ-спектроскопії.

Порівняння

зареєстрованого

ІЧ-спектру з бібліотечними ІЧ-спектрами не дало коректних результатів, однак вказувало
на рослинне походження зразка. ІЧ-спектр нерозчинного залишку було порівняно з
ІЧ-спектром водної фракції зразка № 1431/1. Порівняння ІЧ-спектрів наведено у Додатку,
Рис. 4.
З ІЧ-спектрів видно, що вони є подібними, проте деякі сигнали на ІЧ-спектрі
нерозчинного залишку відсутні або мають суттєво нижчу інтенсивність. За описаними у
літературі даними, високомолекулярний фукоїдан (молекулярна маса більше 1000 кДа) має
гіршу розчинність у воді. Можливо нерозчинний залишок містить високомолекулярний
фукоїдан, однак зважаючи на незначну різницю зареєстрованих ІЧ-спектрів, можна
припустити, що нерозчинний залишок, може бути слідами решток рослинного матеріалу, з
якого виробник проводив екстракцію фукоїдану.
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У літературі було знайдено описаний ІЧ-спектр, характерний для рослинного
матеріалу – водоростей. Для порівняння ІЧ-спектру нерозчинного у воді залишку
досліджуваного зразка № 1431/1 з ІЧ-спектром водоростей, останній наведено у Додатку,
Рис. 5. Загальна збіжність за профілем та положенням смуг поглинання опосередковано
підтверджує, що нерозчинний залишок може бути слідами решток використаних
виробником водоростей.
Дослідження зразка № 1431/1 методом ЯМР-спектроскопії
У англомовних наукових публікаціях описується дослідження екстрактів фукоїдану,
отриманих з різних видів водоростей методом ядерної магнітно-резонансної спектроскопії
(ЯМР-спектроскопії) на ядрах атомів водню (1H) та карбону (13C). Як було вже зазначено,
фукоїдан добре розчинний у воді, тому ЯМР-спектри реєструють саме у дейтерованій воді.
Сухий залишок водної фракції зразка № 1431/1 було досліджено методом ЯМРспектроскопії на ядрах атомів водню (1Н) та карбону (13С) у дейтерованій воді.
Зареєстрований 1Н-ЯМР-спектр сухого залишку водної фракції зразка № 1431/1
наведено у Додатку, Рис. 6. Для порівняння описаний у науковій публікації 1Н-ЯМРспектр фукоїдану, отриманого з водоростей виду «Cladosiphon okamuranus», наведено у
Додатку, Рис. 7.
За профілем та окремими положеннями сигнали на зареєстрованому 1Н-ЯМРспектрі збігаються з 1Н-ЯМР-спектрами, описаними у наукових публікаціях.
За профілем зареєстрованого 1Н-ЯМР-спектру та інтенсивністю сигналів можна
стверджувати, що фукоїдан отриманий саме з водоростей виду «Cladosiphon okamuranus».
Такий висновок можна зробити, порівнюючи зареєстрований спектр з наведеними
1

Н-ЯМР-спектрами фукоїданів, отриманих з різних видів бурих водоростей. 1Н-ЯМР-

спектри фукоїданів, отриманих з різних видів водоростей, описані у науковій публікації,
наведено у Додатку, Рис. 8. З порівняння цих 1Н-ЯМР-спектрів можна зробити висновки
про подібність зареєстрованого

1

Н-ЯМР-спектру водної фракції зразка № 1431/1 зі

спектром (b), котрий було зареєстровано з фукоїдану, отриманого з водоростей виду
«Cladosiphon okamuranus».
Зареєстрований

13

С-ЯМР-спектр сухого залишку водної фракції зразка № 1431/1

наведено у Додатку, Рис. 9. Для порівняння описаний у науковій публікації
13

С-ЯМР-спектр фукоїдану, отриманого з водоростей виду «Cladosiphon okamuranus»

наведено у Додатку, Рис. 10.
7

За профілем зареєстрований

13

С-ЯМР-спектр подібний до

13

С-ЯМР-спектрів

фукоїданів, описаних у індексованих англомовних наукових публікаціях.
Відсутність інших сигналів на 1Н- та 13С-ЯМР-спектрах вказує на те, що фукоїдан є
єдиним компонентом водної фракції досліджуваного зразка № 1431/1.
Таким

чином,

за

результатами

дослідження

ІЧ-спектроскопії та ЯМР-спектроскопії (1Н та

13

зразка

№

1431/1

методами

С), можна зробити висновки про те, що

сульфатований полісахарид, а саме фукоїдан, дійсно входить до складу досліджуваного
зразка № 1431/1 та є його основним розчинним компонентом. Також дослідження методом
ЯМР-спектроскопії вказують на те, що фукоїдан ймовірно було отримано з водоростей
виду «Cladosiphon okamuranus».
Оцінка достовірності заявленого виробником вмісту основного складника зразка
№ 1431/1
Для оцінки вмісту основного складника зразка № 1431/1, а саме фукоїдану, було
проведено ряд наступних операцій. Серію порцій зразка №1431/1 по 20 мл з фіксованою
масою було висушено на автоматичному аналізаторі вологості OHAUS MB27. Після цього
сухі залишки було розчинено у воді. Отриманий водний розчин було центрифуговано,
нерозчинний у воді залишок (котрий ймовірно не є полісахаридом) було відділено, а
центрифугат знову висушено на автоматичному аналізаторі вологості. Масу сухого
залишку після

висушування

було

зафіксовано.

Оскільки

фукоїдан

є основним

водорозчинним компонентом зразка № 1431/1, то отриманий сухий залишок після
відділення нерозчинної складової вважається масою самого фукоїдану у взятому об’ємі
зразка № 1431/1 (20 мл). Таким чином, за результатами паралельних досліджень 75 мл
досліджуваного зразка № 1431/1 (один пакет) містить 3,07±0,05 г (або 3070±50 мг)
водорозчинного фукоїдану. Нерозчинний у воді залишок ймовірно є слідами рештків
водоростей, які було використано при екстракції.
Таким чином, за результатами такої оцінки вміст водорозчинного фукоїдану у
одному пакеті (75 мл) складає 3,07±0,05 г або 3070±50 мг.
За твердженням виробника, 10 пакетів містять 30000 мг фукоїдану. За отриманою
оцінкою вмісту водорозчинного фукоїдану у досліджуваному зразку № 1431/1, 10 пакетів
містять 30700±500 мг водорозчинного фукоїдану, що корелює з вмістом, заявленим
виробником.
8

Висновки.
За результатами дослідження зразка № 1431/1 із застосуванням методів
ІЧ-спектроскопії та ЯМР-спектрокопії на ядрах атомів водню (1Н) і карбону (13С) та
порівняння отриманих результатів з описаними в індексованих англомовних
наукових публікаціях для полісахариду фукоїдану, встановлено наступне:
1. Зразок № 1431/1 дійсно містить у своєму складі фукоїдан.
2. Фукоїдан, що входить до складу зразка № 1431/1 імовірно було отримано
саме з водоростей виду «Cladosiphon okamuranus».
3. Один пакет зразка № 1431/1, номінально 75 мл, за проведенею оцінкою
містить 3,07±0,05 г або 3070±50 мг фукоїдану. 10 пакетів зразка № 1431/1
містять 30700±500 мг водорозчинного фукоїдану, що корелює з
твердженнями виробника.

Завідувач лабораторії

Вольвач М.В.
13.10.2020 р.
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Додаток

Рис. 1. Фото досліджуваного зразка № 1431/1

Рис. 2. ІЧ-спектр сухого залишку водної фракції зразка № 1431/1
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Рис. 3. ІЧ-спектр низькомолекулярного фукоїдану (зверху) та фукоїдану (знизу), описані у
науковій публікації

Рис. 4. Порівняння ІЧ-спектру нерозчинного у воді залишку (зверху) та ІЧ-спектру водної
фракції зразка № 1431/1 (знизу)
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Рис. 5. ІЧ-спектр водоростей «Sargassum Vulgare» (а)
(джерело: https://www.jmaterenvironsci.com/Document/vol9/vol9_N7/233-JMES-3963-Benaisa.pdf)

Рис. 6. 1Н-ЯМР-спектр сухого залишку водної фракції зразка № 1431/1
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Рис. 7. 1Н-ЯМР-спектр фукоїдану, отриманого з водоростей виду «Cladosiphon
okamuranus»
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Рис. 8. 1H-ЯМР-спектри п’яти різних фукоїданів. Фукоїдан з (a) Sargassum horneri; (b)
Cladosiphon okamuranus; (c) Fucus vesiculosus; (d) Nemacystus decipiens; та (e) Kjellmaniella
crassifolia. Сигнал* відповідає метильній групі ацетонітрилу, введеного як стандарт та не є
сигналом фукоїдану
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Рис. 9. 13С-ЯМР-спектр сухого залишку водної фракції зразка № 1431/1

Рис. 10. 13С-ЯМР-спектр фукоїдану, отриманого з водоростей виду «Cladosiphon
okamuranus». Сигнал при 30,5 ppm відповідає ацетону, котрий було використано як
внутрішній стандарт та не є сигналом фукоїдану
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Рис. 11. Додаткова ілюстрація 1Н-ЯМР-спектру та 13С-ЯМР-спектру фукоїдану,
отриманого з водоростей виду «Cladosiphon okamuranus»
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