Звіт № 1431-2/2020
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 – порошок у саше масою нетто 2 г, із яких 1 г складає
«Arabinoxylan compound» (сполука арабіноксилану). Зразку було призначено внутрішній
номер 1431/2. Фото отриманого зразка наведено у Додатку, Рис. 1.
Метою дослідження були:
1) Огляд індексованих англомовних наукових публікацій з метою виявлення
-- описаних для полісахариду арабіноксилану характеристичних властивостей,
зокрема – характеристичних спектральних даних та опису відомих структурних
особливостей;
-- опублікованих даних про продукти, які можуть отримуватися заявленим способом
виготовлення, а саме - ензиматичним розщепленням рисових висівок ензимами грибів
шиїтаке, та характеристичні властивості таких продуктів;
-- існування описаних методів вимірювання, способів розділення або особливих
властивостей які дозволяють гарантовано виміряти, виявити чи відділити арабіноксилан,
або продукти ензиматичного розщеплення рисових висівок при їх присутності у суміші з
іншими заявленими полісахаридними складовими - мікрокристалічною целюлозою,
декстрином та крохмалем.
2) порівняння обраних за результатами п. 2.1 властивостей вмісту зразка № 1431/2
та відповідних властивостей, описаних для полісахариду арабіноксилану чи продуктів
ензиматичного розщеплення рисових висівок;
3) оцінка достовірності заявленого виробником основного складника зразка №
1431/2.

* 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.

І. Опис зразка, наданий замовником

За інформацією
Замовника, зразок є продуктом BioBran MGN-3
(https://biobran.su/page/biobran-immunomodulyator), опис якого з веб-сторінки є наступним
(переклад українською мовою):
«BioBran виробляється з розчинного у воді харчового волокна геміцелюлози B, що
видобувається з рисових висівок. Геміцелюлоза B рисових висівок містить
арабіноксилан - основний інгредієнт препарату, що складається з цукрів ксилози і
арабінози. Особливістю BioBran є те, що його структура виходить з харчового
волокна і в той же час володіє низькою молекулярною вагою, що необхідно для
всмоктування речовини в кишечнику. BioBran, що володіє імуномодулюючими
властивостями, виходить при обробці геміцелюлози В ензимами міцелію гриба
шиітаке. При цьому в кінцевому продукті вміст похідних гриба шиітаке не
визначається, тому BioBran безпечний для застосування у пацієнтів з алергічною
реакцією на продукти гриба.»
У продукті заявлено вміст 1 г «сполуки арабіноксилану» у 2 г порошку, що міститься в
саше. Допоміжними речовинами заявлені: целюлоза мікрокристалічна (наповнювач),
декстрин (стабілізатор), крохмаль кукурудзяний (стабілізатор), трикальцийфосфат (агент,
що запобігає злипанню).

II. Огляд літературних даних
Веб-сторінка виробника посилається на ряд патентів: Японія № 3519187, США №
5560914, Великобританія, Франція, Іспанія, Італія, Німеччина і Португалія № 753582,
Корея № 0344755.
У патенті US5569014A (США) описаний наступний спосіб приготування
імуномодулятора:
- екстракція вихідної рослинної сировини гарячою водою з відкиданням
нерозчиненої маси та одержанням водного розчину геміцеллюлози, зокрема, рисової;
- обробка екстракту ензимом глюкозамілазою для розщеплення крохмальних
фракцій;
- подальша обробка цукрів екстракту з додаванням ензимвмісного осаду,
одержаного з культури грибів родів Aspergillus (плісняви) або Lentinula (трутовикові; до
цього роду також належать гриби шиїтаке). Цей ензимвмісний осад одержується
додаванням до живильного середовища, у якому культивувалися гриби від 10 до 14 діб,
сульфату амонію.

В результаті вищевказаної обробки одержується суміш коротких водорозчинних
полісахаридів, основою якої заявлений не арабіноксилан, а ксилан – ланцюги β-1,4ксилопіранози. Ця суміш є кінцевим продуктом.
У патенті JP3519187B2 (Японія) описана та ж процедура, тобто патенти виробника
є по суті однаковими, але розповсюджувалися (дія обох патентів закінчилася у 2015 р.) на
різні території. Повністю аналогічним є також патент Кореї KR0344755 (наразі діє).

Арабіноксилан є полісахаридом, основою якого є ксилановий ланцюг, а до залишків
ксилози приєднані залишки арабінози через α-зв’язки (див. рис. в тексті).

При цьому у структурі арабіноксилану є як незаміщені ксилозні залишки, так і одно- та
двозаміщені. Співвідношення арабіноза/ксилоза може коливатися в широких межах та
залежить як від рослини, з якої походить арабіноксилан, так і від способу його
приготування (умов екстракції, умов гідролізу тощо), однак вміст арабінози завжди є
високим. Наприклад, у арабіноксилані пшениці це співвідношення складає 1,5:1 (наукова
публікація, doi: 10.3390/molecules18078417). Для рису описаний сахаридний склад
водорозчинної геміцеллюлози рису (Cereal Chem. 56(4):356, 1979), яка є вихідним
продуктом у вищеописаних патентах. Геміцеллюлоза рису складається з залишків
арабінози, ксилози та галактози; співвідношення арабіноза:ксилоза в ній коливається в
межах (2.8-4.4):1, а співвідношення галактоза:ксилоза становить приблизно 1.3:1.
Таким чином, арабіноксилан, одержаний з рисових висівок, має містити велику
кількість арабінози.
У науковій літературі не вдалося знайти публікацій, присвячених саме гідролізу
полісахаридів ензимами грибів шиїтаке. За рядом пошукових запитів, зокрема “Lentinus
enzymes + polysaccharide”, “mushroom enzymes + sugars” та іншими подібними майже
немає публікацій, релеватних до теми. Знаходяться лише поодинокі публікації, у яких

амілазні
ензими
грибів-аскоміцетів
(натомість
шиїтаке
–
базідіоміцети)
використовуються для повного чи майже повного гідролізу рослинних відходів з
утворенням глюкози (тобто гідролізується целюлоза/крохмаль, а не ксиланові
фрагменти), з метою утилізації рослинних відходів. Наприклад, у одному джерелі 2015
р. (doi: 10.15446/ing.investig.v35n2.49710) із 1 г сухих рисових висівок вдалося одержати
0.38 г цукру, який здатний до подальшої ферментації в етанол. Аналогічні публікації
прослідковуються до 1987 р. (10.1007/BF01090495, гідроліз рисової соломи до цукру, що
здатен до ферментації, ферментами целулолітичних грибів-аскоміцетів).
Натомість в процесі цього пошуку виявилося, що ензими грибів шиїтаке широко
використовуються переважно для гідролізу не цукрів, а протеїнів, зокрема у рослинній
сировині.
Так,
існує
навіть
досьє
Європейського
союзу
(https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_sum_ongoing-app_20191459.pdf) щодо безпеки вживання в їжу протеїнів груші та рису, ферментованих грибами
шиїтаке.
У
іншій
цьогорічній
публікації
(Fermentation
2020,
6(2),
42; doi: 10.3390/fermentation6020042) є деякі деталі щодо процесу ферментації
знежирених рисових висівок нитчастими грибами (зокрема, Aspergillus). Вказано, що цей
процес використовується для підвищення вмісту протеїну як цільового продукту;
знежирені рисові висівки містять 15-18 % протеїну, 11% волокон (целюлоза,
геміцелюлоза тощо) та до 47% крохмалю. Ферментація грибами призводить до
неселективного гідролізу будь-яких полісахаридів з вивільненням моносахаридів та
продуктів життєдіяльності гриба, що в результаті підвищує вміст протеїну у кінцевому
продукті.
Вдалося знайти одну нещодавню публікацію (BMC Complementary and Alternative
Medicine, 18, Article 322 (2018), doi: 10.1186/s12906-018-2365-8), у якій відвар рисових
висівок піддавали обробці живою культурою міцелію грибів шиїтаке та визначали
хімічний склад компонентів суміші через 7 днів ферментації. Таблиця із вмістом
ідентифікованих
компонентів
(https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-018-23658/tables/1) свідчить про те, що при такій обробці відбувається глибокий розклад
полісахаридів з утворенням, зокрема, гліцерину та пропіонової кислоти у великих
кількостях. Основними моно- та дисахаридними компонентами такої суміші є ксилоза,
галактоза, манноза та сахароза. Також у суміші знайдені вільні амінокислоти (очевидно,
утворені з протеїну висівок) та інші низькомолекулярні компоненти.
Підсумовуючи викладене, продукт BioBran, будучи приготованим так, як описано у
відповідних патентах, має містити водорозчинні короткі полісахариди та інші продукти
гідролізу природної геміцелюлози рису – три-, ди-, моносахариди. Такий продукт може
містити як короткі арабіноксилани, так і короткі ксилани, та обов’язково повинен містити
ксилозу та арабінозу. При цьому необхідно зауважити, що за літературними даними вміст
арабінози у водорозчинній геміцеллюлозі рисових висівок є високим та навіть
перевищує вміст ксилози. Необхідно зауважити, що заявлений компонент «arabinoxylan

compound», приготований так, як вказано в патентах, насправді має бути сумішшю різних
оліго- та полісахаридів однакового походження.
Враховуючи вищевикладене, для доведення або спростування наявності такого
продукту у складу зразка 1431/2 та напівкількісної оцінки його вмісту небхідно, перш за
все, довести або спростувати наявність серед цукрів зразка ксилози та арабінози та
оцінити вміст їхніх залишків.

Спектральні особливості арабіноксилану
Для визначення арабіноксилану спектральними методами необхідно розуміти, що
особливості ЯМР-та ІЧ-спектрів цього полісахариду успадковуються від спектрів
відповідних цукрів – ксилози та арабінози. Так, ІЧ-спектр арабіноксилану (рис. в тексті),
так само як і ІЧ-спектр ксилози, має інтенсивну смугу поглинання зв’язків С-О, зсунуту в
бік вищих частот (1040-1050 см-1) порівняно з целлюзою, крохмалем та іншими
полімерами на основі шестиатомних цукрів (1000-1010 см-1).

ІЧ-спектр арабіноксилану (наукова стаття Carbohydrate Polymers 99, 2014,
800-807), вгорі, та ІЧ-спектр крохмалю (наукова стаття Research and
Reviews: Journal of Engineering and Technology, 2, 4, 2013), внизу.

H-ЯМР-спектр арабіноксилану буде малоінформативним та типовим для будь-яких
цукрів. Значно більш інформативним буде 13С-ЯМР-спектр арабіноксилану, оскільки
положення сигналів атомів вуглецю від залишків арабінози та ксилози є суттєво
відмінними (рис. в тексті).
1

ЯМР-спектр очищеного арабіноксилану пшениці (наукова стаття
Carbohydrate Polymers 99, 2014, 800-807).
Так, залишки арабінози мають характерні сигнали С1 близько 108 м.ч., С2 та С4
близько 82 та 86 м.ч., які не перекриваються із сигналами залишків ксилози.

ІІІ. Експериментальні дослідження зразка 1431/2.
За твердженням виробника, зразок містить 50% похідних арабіноксилану та
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна (наповнювач), декстрин (стабілізатор),
крохмаль кукурудзяний (стабілізатор), трикальційфосфат (агент, що запобігає злипанню).
Виявилося, що зразок 1431/2 значною мірою розчинний у воді. Наважку зразка
1431/2 було розчинено в воді при слабкому нагріванні, та відфільтровано від
нерозчиненого осаду. Для висушеного осаду було зареєстровано ІЧ-спектр, який виявився
повністю збіжним із ІЧ-спектром целюлози (Додаток, Рис. 2), отже, зразок 1431/2 дійсно
містить мікроцеллюлозу. Маса сухого залишку склала 26.0±1% від маси вихідної наважки
зразка 1431/2. Упарювання порції фільтрату призвело до утворення прозорої карамелі,
яку було оброблено ізопропіловим спиртом для видалення залишків води і висушено від
спирту. Її маса склала 75±1 % від маси вихідного зразка. Для цього сухого залишку було
зареєстровано ІЧ-спектр (Додаток, Рис. 3), який виявився подібним до спектрів крохмалю
та меду. Інтенсивна смуга поглинання зв’язків С-О мала максимум із типовим для
глюкозних полісахаридів положенням близько 1010 см-1. За умови, що у цих 75%
розчинної фракції містилося 50% арабіноксилану, максимум поглинання мав би
зміститися до максимуму поглинання арабіноксилану (1040-1050 см-1, див. розділ ІІ).
Отже, якщо сухий залишок і містив арабіноксилан, він не був основним компонентом
суміші, а основними компонентами суміші були глюкозні полісахариди (декстрин,
крохмаль тощо).

З метою подальших досліджень суміші на предмет характеризації моносахаридів, із
яких складаються розчинні цукри, окрему наважку зразка було розчинено у 4М соляній
кислоті за температури близько 70 оС та витримано 4 години при інтенсивному
перемішуванні, після чого відфільтровано від осаду мікроцелюлози. Метою такої обробки
був максимально повний гідроліз полісахаридів (залишків арабіноксилану, декстринів та
крохмалю); одержаний розчин, що містить гідролізовані цукри, планувалося дослідити
іншими методами. Маса відфільтрованого та висушеного осаду мікроцелюлози склала
25.5±1% від наважки, тобто не змінилася в порівнянні з розчиненням у воді; це додатково
підтверджує, що осад є саме гідролітично стійкою целюлозою.
Упарювання досуха порції гідролізату дало карамель, маса якої (після обробки
ізопропанолом для видалення залишків води й фінального досушування) склала 86% від
маси вихідної наважки; отже, після розчинення 75% (на масу вихідної наважки) вихідних
полісахаридів при їхньому гідролізі приєдналася певна кількість води, а саме (8675)/75*100%=14.7% від маси вихідних розчинених цукрів. Розрахунково, для повного
гідролізу полігексоз (C6H10O5)n до моногексоз C6H12O6 зростання маси складатиме 11.1%,
а для поліпентоз (C5H8O4)n до монопентоз C5H10O5 зростання маси складатиме 13.6%.
ІЧ-спектри осаду мікроцелюлози не відрізнялися після обробки водою та соляною
кислотою (Додаток, Рис. 2). ІЧ-спектри продуктів висушування розчину у воді та
висушування солянокислого гідролізату також не відрізнялися між собою (Додаток,
Рис. 3).
Як водний, так і солянокислий екстракти зразка 1431/2 було досліджено на вміст
відновлюючих цукрів за методикою ГОСТ 5903-89. Изделия кондитерские. Методы
определения сахара, який перераховується на інвертний цукор (вільну глюкозу).
Відновлюючими цукрами є всі моносахариди (моноальдози), а в полісахаридів
відновлюючим є лише один кінцевий цукор із вільною напівацетальною групою, яка
розкривається в альдегідну (за умови наявності такого кінцевого цукру).

Наприклад, у мальтози (хімічна формула в тексті) відновлюючу напівацетальну
групу позначено зірочкою; вміст відновлюючих цукрів за вказаним ГОСТ у мальтозі буде
близьким до 50%, оскільки окиснюватиметься лише один залишок цукру з двох наявних.
У декстрину відновлюючим буде лише один кінцевий залишок цукру (вміст
відновлюючих цукрів буде близьким до 1/n*100%, де n – довжина сахаридного ланцюга),
у лінійного ксилану – також лише один кінцевий, у циклодекстрину – жодного.
Виміряний за ГОСТ вміст відновлюючих цукрів у водному екстракті зразка 1431/2 в
перерахунку на вихідну масу зразка склав 18.6% (або 25% від маси водорозчинної

частини зразка). Настільки високий вміст свідчить про те, що у складі зразка містяться
переважно короткі (в середньому 4-5 сахаридних залишків) полісахариди, відповідно,
довгих полісахаридів типу необробленого крохмалю чи β-ксиланових ланцюгів міститься
мало.
Вміст відновлюючих цукрів у солянокислому гідролізаті зразка 1431/2 склав 43% в
перерахунку на масу вихідного зразка, або 57.3% від маси водорозчинної частини
(орієнтовно кожен другий залишок цукру з наявних у гідролізаті є відновлюючим). Це
свідчить про те, що пройшов достатньо повний гідроліз крохмалю, декстринів тощо.
Відповідно, він мав містити моносахариди всіх типів, що зустрічалися у вихідному зразку.
Очікувалося що він міститиме глюкозу (із крохмалю та декстринів), арабінозу, ксилозу та
галактозу із похідних арабіноксилану/геміцеллюлози рису. Цей гідролізат було
збережено для подальших досліджень.
Для висушеного водного екстракту та висушеного солянокислого гідролізату було
зареєстровано 1H-ЯМР-спектри (Додаток, Рис. 4). Обидва спектри мали характерний для
спектрів цукрів вигляд, що свідчить про те, що розчинна частина зразка 1431/2
складається практично повністю із сахаридів.
Для висушеного солянокислого гідролізату було зареєстровано 13С-ЯМР-спектр
(Додаток, Рис. 5), який виявився також спектром, типовим для цукрів. Порівняння цього
спектру із опублікованим спектром арабіноксилану (в тексті розділу 2 та в додатку)
показує, що три сигнали арабінози між 80 та 90 м.ч. та при 108 м.ч. відсутні на спектрі
гідролізату, тобто гідролізат взагалі не містить вільної арабінози або її залишків у
складі полісахариду.
Для додаткового підтвердження цього було зареєстровано спеціальну рідинну
хроматограму солянокислого гідролізату, для чого його було попередньо висушено від
води та залишків соляної кислоти багаторазовим упарюванням на роторному випарювачі
з водно-спиртових сумішей та перерозчинено у чистій воді. Для реєстрації хроматограми
було використано спеціальну хроматографічну колонку Rezex RNM-Na+ (Phenomenex,
США,
https://phenomenex.blob.core.windows.net/documents/6f28134c-e141-44d3-b8849f0ac38b47eb.pdf), розроблену для ефективного хроматографічного розділення моно-, дита трисахаридів, та рефрактометричний детектор. Для такої колонки порядок виходу
сахаридів з неї встановлений виробником та надані референтні часи утримування. Для
приведення фактичних часів утримування до референтних та, відповідно, точної
ідентифікації піків різних цукрів було проведене хроматографування ряду стандартів,
зокрема арабінози та ксилози.
Зареєстрована хроматограма із накладеними хроматограмами стандартів арабінози
та ксилози наведена у Додатку на Рис. 6. Пік арабінози на хроматограмі відсутній, в
узгодженні з даними ЯМР-спектроскопії. Це означає, що компоненти зразка 1431/2 не є
арабіноксиланом та не могли бути одержані гідролізом арабіноксилану (ані
ферментативним, ані іншим), оскільки арабіноза в такому випадку мала зберегтися. Крім
того, наведені в розділі ІІ літературні дані свідчать про високий вміст арабінози в

геміцелюлозі та арабіноксилані рисових висівок, натомість у досліджуваному зразку її не
виявлено.
На хроматограмі присутній пік ксилози при 12.45 хв, однак із малою інтенсивністю,
та ряд інших піків. Інтенсивний пік при 11.48 хв відповідає глюкозі, 9.28 хв – мальтозі,
8.07 хв – мальтотриозі. Це підтверджує наявність у зразку до гідролізу декстрину та/або
крохмалю, заявлених виробником, та узгоджується з результатами визначення вмісту
відновлюючих цукрів у гідролізаті. Інтенсивний пік при 7 хв відповідає сумарним
полісахаридам із довжиною ланцюга більше за 3, при 15.7 хв – сумі неідентифікованих
низькомолекулярних сполук. За порівнянням площі піків з площами піків стандартів було
оцінено, що орієнтовний вміст вільної ксилози в гідролізаті складає близько 4% від маси
висушеного гідролізату, або близько 3% від маси зразка 1431/2 (оскільки чверть маси
останнього складає мікроцеллюлоза). Для порівняння, сума одержаних мальтози,
глюкози та мальтотриози оцінюється у приблизно 25% від маси вихідного зразка 1431/2.
Отже, навіть за умови, що зразок містив не арабіноксилан та продукти його гідролізу, а
ксилан (як заявлено в патентах виробника), вміст ксилану є на порядок меншим за
заявлені 50%.

Висновки
За результатами проведених досліджень зразка 1431/2 встановлено, що:
-

-

зразок не містить залишків арабінози, відповідно, не містив арабіноксилану
або нерозділених продуктів його гідролізу;
зразок містить залишки ксилози (оціночно до 5% мас.), відповідно міг
містити ксилан або продукти його гідролізу, однак, вміст похідних ксилози є
значно нижчим за заявлені 50%;
зразок дійсно містить заявлений складник – мікрокристалічну целюлозу,
вміст якого становить приблизно 25%;
зразок дійсно містить складники, які є полісахаридами на основі глюкози
(декстрини та/або крохмаль), які є основою зразка; ці складники є
переважно короткими олігосахаридами.

Завідувач аналітичної лабораторії

М. В. Вольвач
13.10.2020 р.

Додаток

Рис. 1. Фото зразка 1431/2.
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Рис. 2. ІЧ-спектри, згори донизу:
-

нерозчинного залишку після розчинення у воді;
нерозчинного залишку після розчинення у соляній кислоті;
целюлози для порівняння.
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Рис. 3. ІЧ-спектри, згори донизу:
-

сухого залишку після упарювання розчину у воді;
сухого залишку після упарювання гідролізату (розчину у соляній кислоті);
меду для порівняння;
кукурудзяного крохмалю для порівняння.

Рис. 4. 1Н-ЯМР-спектри:
-

висушеного водного екстракту зразка 1431/2 (при 2.5 м.ч. – сигнал розчинника);
висушеного гідролізату зразка 1431/2 (сигнал при 1 м.ч. – залишки ізопропанолу,
при 4.7 м.ч. – сигнал розчинника);
пшеничного крохмалю для порівняння.

Рис. 5. 13С-ЯМР-спектри:
-

висушеного солянокислого гідролізату зразка 1431/2;
очищеного арабіноксилану пшениці (наукова стаття Carbohydrate Polymers 99,
2014, 800-807).

Сигнали арабінози між 80 та 90 м.ч. та при 108 м.ч. відсутні на спектрі гідролізату.

Рис. 6. Рідинні хроматограми:
-

гідролізованих розчинних цукрів зразка 1431/2 (зелений колір)
стандарту ксилози (червоний колір)
стандарту арабінози (синій колір).

Пік арабінози на хроматограмі відсутній.

