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BEVEZETÉS 

 

A növényi magvak szerepe az emberiség élelmezésében igen sokrétű. Ennek túlnyomó 

része a magvak, köztük az olajnövények magvainak elfogyasztása. Magyarországon a 

legnagyobb területen termesztett olajnövény a napraforgó, amely világviszonylatban is 

kiemelkedő jelentőségű. Magva nagy mennyiségben tartalmaz fehérjéket és olajakat. Az 

olajnövények magvaiból történő olajextrakció után fehérjedús hulladék marad hátra, amely 

felhasználható állati takarmányként, többek között magas kéntartalma miatt is.  

A napraforgó magvainak egyes tartalékfehérjéi kiváló emulgeáló tulajdonságai miatt 

alkalmasak ételemulziók stabilizálására, mint amilyen többek között a majonéz (Kader, 1996; 

Burnett és mtsai., 2002). A napraforgó tartalékfehérjék közül néhány azonban allergénnek 

bizonyult (Kean et al., 2006; Kelly and Hefle, 2002; Yagami, 2010), ezért komoly veszélyt 

jelentenek az arra érzékeny egyének számára. A napraforgó széles alkalmazási területe miatt 

ez kockázatot jelent a fogyasztókra nézve globálisan is. 

Az allergén ételfehérjék közös jellemzője, hogy sértetlenül vagy közel intakt 

szerkezettel képesek átvészelni az ételkészítés, az elfogyasztás és az emésztés során zajló 

folyamatokat és ezek körülményeit. A bekövetkező hőhatás illetve emulgeálás során 

módosulhatnak egyes fehérjék tulajdonságai s ezen keresztül allergenicitásuk is. A fehérje-

emulziók gasztro-intesztinális (gyomor-bél–rendszeri) feldolgozásának, lebontásának 

pontosabb megértése hozzásegíthet kevésbé allergén ételkészítmények előállításához. 

Ennek érdekében vizsgáltuk a napraforgó tartalékfehérjéi közül azokat, amelyeket 

korábban potenciálisan alkalmasak találtak ételemulziók stabilizálására (Burnett és mtsai., 

2002). Tanulmányoztuk a napraforgó lipid-transzfer fehérjéjét (LTP) és a 2S albuminjai közé 

tartozó SFA8-at valamint három kevert frakciót, amelyek fő komponense az Alb1 és az Alb2 

fehérje volt. Megvizsgáltuk e fehérjék másodlagos szerkezetének változását hőkezelés 

hatására, valamint az olaj/víz határfelületen mutatott felületaktivitásukat és emulgeáló 

képességeiket. Az LTP (Yagami, 2010) és az SFA8 fehérje (Kelly és Hefle, 2002; Kean és 

mtsai., 2006) képes allergiás reakciót kiváltani arra érzékeny egyénekben, az Alb1 és Alb2 

fehérjékről jellegzetes szerkezetük (az ún. LTP-aláírás) alapján feltételezhető, hogy 

potenciálisan allergének lehetnek. Ezért tanulmányoztuk ugyanezen öt fehérjefrakció 

allergenicitását: mesterséges gyomor-bél–modellben emésztettük a fehérjéket és vizsgáltuk, 

milyen mintázat és ütem szerint bontják le őket a proteázok. Tanulmányoztuk az emulgeálás, 
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valamint egy természetes körülmények között az ételekben és az emésztőrendszerben is jelen 

lévő lipid – a foszfatidilkolin – hatását a fehérjék emészthetőségére.  

Annak érdekében, hogy tisztább képet kaphassunk arról, vajon egyes ételfeldolgozási 

folyamatok befolyásolják-e a napraforgó vizsgált tartalékfehérjéinek allergenicitását azáltal, 

hogy megváltoztatják a proteolízissel szembeni ellenállóképességüket, vizsgáltuk, hogyan 

változik a fehérjék szerkezete hőhatásra.  

Az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

i) Használhatók-e a fenti fehérjék emulziók stabilizálására? (Milyen felületaktív 

tulajdonságokkal bírnak?) 

ii) Az ételkészítési folyamatokat imitáló hőkezelés hatására hogyan változik a 

fehérjék felületaktivitása? 

iii) Okozhatnak-e allergiát a vizsgált fehérjék? 

 

A fehérjék reológiai tulajdonságainak megismeréséhez, a szerkezetükben bekövetkező 

változások követéséhez, valamint emészthetőségük vizsgálatához az alábbi célokat tűztük ki: 

1. Megvizsgáljuk a fehérjék szerkezetében hőkezelésre beálló változásokat és azok 

mértékét. 

2. Meghatározzuk a fehérjék olaj/víz határfelületen mérhető felületaktivitását és ennek 

változását hőkezelés hatására. 

3. Jellemezzük a fehérjék emulgeáló tulajdonságait. 

4. Meghatározzuk a fehérjék emésztőenzimekkel (pepszin, tripszin, kimotripszin) 

szembeni rezisztenciáját modellezett gyomor-bél–rendszerben (mesterséges emésztés). 

5. Vizsgáljuk egy természetes lipid, a foszfatidil-kolin a fehérjék emészthetőségére 

gyakorolt hatását az emésztési modellben. 

6. Tanulmányozzuk, milyen hatással van az emulgeálás a fehérjék emészthetőségére. 

7. A lipid-fehérje kölcsönhatás (a foszfatidil-kolin és az emulgeálás) szerepének 

vizsgálata a fehérjék emészthetőségére és ezen keresztül allergenicitására. 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

A kísérletekhez megtisztítottuk a napraforgó (Helianthus annuus, L., PR A381 hibrid 

vonal) magját, Pandya és mtsai. (2000) módszerével extraháltuk és izoláltuk a 2S 

albuminokat, valamint velük együtt az LTP fehérjét.  

E kevert frakciót reverz fázisú folyadékkromatográfiás (RP-HPLC) módszerrel 

választottuk szét. Öt frakciót gyűjtöttünk: LTP-t, SFA8-at és három kevert frakciót: A, B és 

C frakciókat. Ez utóbbi három frakció keverve tartalmazta a szintén 2S albuminok közé 

tartozó Alb1 és Alb2 fehérjéket. 

A tisztított fehérjéket nátrium-dodecil-szulfát poliakrilamid gélelektroforézissel (SDS-

PAGE) vizsgáltuk (Shewry és mtsai., 1995). A fehérjéket tömegspektroszkópiával (MALDI-

TOF) és N-terminális szekvenálással azonosítottuk.  

 

Molekulaszerkezeti vizsgálatok: 

Távoli-UV cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával vizsgáltuk a fehérjék 

másodlagos szerkezetében hőhatásra bekövetkező változásokat. A spektrumokat először 

20°C-on rögzítettük, majd a mintatartót a mintákkal együtt 20 percen át 80°C-ra melegítettük 

és így is felvettük a spektrumokat. Ezt követően újabb 20 percig 20°C-on tartottuk a mintákat 

a spektorpolariméterben in situ és így is rögzítettünk mintánként három spektrumot. A 

spektrumok analízisét a Contin módszer szerint végeztük (Provencher és Glöckner, 1981). 

Differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC) kerestük a fehérjék tranzíciós 

hőmérsékletét. 

 

Határfelületi vizsgálatok: 

A vizsgálatokat hőkezelt és kezeletlen kontroll mintákon egyaránt elvégeztük, a 

mérések szobahőmérsékleten zajlottak. Minden egyes adatpont három független párhuzamos 

mérés átlaga, melyeket egymástól független cseppeken mértünk 
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Öt különböző koncentrációban mértük a határfelületi feszültséget hexadekán/víz 

határfelületen pulzáló csepp módszerrel (Maldonado-Valderrama és mtsai., 2008).  

A határfelületi dilatációs mérések során a felületi feszültséget levegő/víz 

határfelületen rögzítettük. 

Emulziókat készítettünk mind az öt fehérjéből oldataik és hexadekán 

homogenizálásával. A kialakuló partikulumok méretét meghatároztuk. Három emulziót 

készítettünk minden fehérjéből és hat független párhuzamos mérést végeztünk minden 

emulzióval. 

 

In vitro szimulált gasztro-intesztinális emésztés: 

Az első fázisban a gyomor környezetét (összetétel, pH, hőmérséklet) modellezve 

emésztettük a fehérjemintákat gasztrális folyadékban pepszin emésztőenzimmel. 2 óra 

elteltével megváltoztattuk a folyadék összetételét és kémhatását a vékonybél környezetének 

megfelelően. 2 órán keresztül emésztettük a fehérjéket tripszinnel és kimotripszinnel. Az 

emésztést foszfatidil kolin vezikulák (liposzómák) jelenlétében és hiányában is elvégeztük. 

Az elegyből az emésztés mindkét fázisában 10 időpontban vettünk mintákat, melyeket SDS-

PAGE-en vizsgáltunk. 

  



 
6 

 

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. A kísérletek során azt találtuk, hogy a napraforgó vizsgált tartalékfehérjéi közül a 

2S albuminok – köztük az SFA8 – molekulaszerkezetében hőkezelés hatására csupán 

csekély változások következtek be, szerkezetük stabil maradt. Az LTP szerkezete szintén 

stabil volt, igen kevéssé változott meg hőhatásra, ám a hőkezelés után nem nyerte vissza 

tökéletesen eredeti konformációját. 

2. A napraforgó tartalékfehérjék öt vizsgált frakciójának olaj/víz fázishatáron mért 

felületaktivitását befolyásolta az alkalmazott hőkezelés, amely az LTP esetében 

nagymértékben, a kevert frakciók (A, B és C, amelyek az Alb1 és Alb2 fehérjét 

tartalmazták) és az SFA8 esetében pedig kisebb mértékben növelte a fehérjék 

felületaktivitását. Kísérleteink alapján elmondható, hogy egyedül az SFA8 mutatott 

kimagasló felületaktivitást, az LTP és a három kevert frakció (A, B és C) esetén gyengébb 

határfelületi tulajdonságokat találtunk. 

3. A kevert 2S albumin frakciók egyáltalán nem, míg az LTP mérsékelten képes 

volt emulzió stabilizálására. Stabil emulzió képzésére a vizsgált fehérjék közül egyedül 

az SFA8 volt képes, ez viszont kimagaslóan jó tulajdonságokkal (kis cseppméret, hosszú 

idejű stabilitás) jellemezhető emulziót hozott létre. 

4. Vizsgáltuk a fehérjék proteolízissel szembeni rezisztenciáját in vitro emésztési 

modellben. A fiziológiás emésztés két fázisát imitáltuk: a gyomorban végbemenő gasztrális 

fázist (1. fázis) és az ezt követő, bélben folyó intesztinális fázist (2. fázis). Az in vitro 

emésztés során azt találtuk,  

4.1. hogy a napraforgó itt vizsgált összes fehérjéje (az LTP és a 2S 

albuminok egyaránt) emésztődik a mesterséges gyomor-bél–modellben; 

4.2. hogy az LTP és a 2S albuminok egyaránt megtartják szerkezeti 

integritásukat, akkor is, miután proteázok hasították őket, mert a hasított 

fragmenteket diszulfid-kötések tartják egyben a gasztro-intesztinális emésztés 

folyamán. A fragmentek feltételezhetően képesek eljutni a vékonybélbe, átjutnak 

annak falán és a vérbe kerülve allergiás reakciót válthatnak ki. 
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5. A foszfatidil-kolin (FK) védőhatást gyakorolt mind a gasztrális, mind az 

intesztinális emésztéssel szemben a napraforgó LTP-jére és 2S albuminjaira egyaránt: a 

kevert Alb1 és Alb2 frakciókra, valamint a tiszta SFA8-ra.  

6. Az emulgeálás további, fokozottabb védelmet nyújtott az SFA8 számára a 

proteolízissel szemben. (A vizsgált fehérjék közül egyedül az SFA8 fehérje képes emulziókat 

stabilizálni megfelelő mértékben.) 

7. A védelem akkor volt a leghatékonyabb, amikor a fehérje emulgeált formában 

volt jelen és ehhez az elegyhez adtuk a FK-t.  

Ebből következtethetünk arra, hogy a lipid-fehérje kölcsönhatás és az emulgeálás egyaránt 

képes megváltoztatni egy fehérje allergenicitását. 
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AZ EREDMÉNYEKBŐL LEVONHATÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Eredményeink alapján elmondható, hogy feltétlenül figyelembe kell venni új fehérjék 

allergenicitásának becslésekor  

1. a pepszin mellett a tripszin és a kimotripszin hatását is;  

2. valamint a gyomor-bél–rendszer többfázisos jellegét  

3. és a lipid-fehérje kölcsönhatásokat. 

 

i-ii) A négy vizsgált fehérje, amely a napraforgó tartalékfehérjék ún. „teljes 2S 

albumin frakcióját” alkotja, valóban jó felületaktivitással rendelkezik, amelyet a 

hőkezelés tovább javít.  

iii) Allergén jellegük miatt azonban felhasználásukat ételemulziók stabilizálására 

fontolóra kell venni. 
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