
A tej bioaktív komponensei és 

azok előállítása 
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Funkcionális élelmiszerek 
 

 



A funkcionális élelmiszerek: 

 Új kezdeményezések az ember táplálkozásának 

 és  egészségének javítására egy olyan 

 környezetben,  ahol az életstílusból adódó 

 betegségek és az  öregedő népesség 

 veszélyeztetik a társadalom  jólétét.  

 

A funkcionális élelmiszerek meg jelenését elősegítették: 

 Növekvő tudományos ismereteink az étrendünket 

 alkotó komponensek lebomlásáról, genomikai 

 hatásukról és a speciális élelmiszeralkotók 

 egészségre gyakorolt hatásáról.  

 

Olyan élelmiszerek, amelyek az alapvető tápérték 

 mellet,   speciális egészségügyi előnyöket 

 hordoznak.  
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Tehéntej és kolosztrum: 

 

 A bioaktív összetevők legfontosabb forrásai. 

 

 A bioaktív komponensek gyakorlati alkalmazásai 

 megjelennek a tehéntejben, a kolosztrumban, ill. 

 az ezekből készülő termékekben. 
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A tejben található bioaktív komponensek: 

 

 Speciális hatású fehérjék, fehérjeszármazékok, lipidek 

  és szénhidrátok. 

 

  Előállíthatók, ill. kivonhatók:  

  Ipari méretű kromatográfiás és 

  membrántechnikai szétválasztási műveletekkel.  

 

 Ma már sok bioaktív összetevő jelenlétét és hatását  

  aknázzák ki mind tejipari, mind más iparági    

   élelmiszerekben,  
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A tejipar vezető szerepet ért el a funkcionális 

 élelmiszerek fejlesztésében . Ezek:  

 hatnak az immunrendszerre,  

 megelőzik a vérnyomás emelkedését,  

 küzdenek a gyomor-, bélrendszeri fertőzésekkel, 

  segítenek a testsúly korában tartásában és 

 megelőzik a csontritkulást.  
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Bizonyossággal állítható: 

 

Egyes tej eredetű összetevők hatásosak olyan 

metabolikus szindrómák rizikójának csökkentésében, 

amelyek különböző krónikus betegségekhez 

vezethetnek. Ezek: 

 A szív- és érrendszerei betegségek és 

 a diabetes.  
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Bioaktív tejösszetevők és  
lehetséges egészség támogató hatásaik 
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A bioaktív tejösszetevők technológiai és biológiai 

tulajdonságai, és egészségre gyakorolt hatásai  

 

Bioaktív fehérjék és peptidek 

A tejfehérjék táplálkozási értéke széles körben ismert. 

Növekvő érdeklődés mutatkozik a fehérjék biológiai 

tulajdonságok tekintetében. 

A kazein és savófehérjék sértetlen, ép fehérjemolekuláit 

in vivo körülmények között tanulmányozzák az élettani 

hatások pontos feltárására.  

A következő táblázatban a tej és kolosztrum fő bioaktív 

fehérjéinek egyes tulajdonságait mutatjuk be a fellelt 

szakirodalmak alapján.  
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A tehéntejben és kolosztrumban található  

fő fehérjék jellemzése 
Fehérje Biológiai aktivitás 

Kazein (s1, s2, , ) Ion-hordozó(Ca, PO4, Fe, Zn, Cu), prekurzora az 

immunserkentő bioaktív fehérjéknek, antikarcinogén 

-laktoglobulin Vitaminhordozó, lehetséges antioxidáns, más 

bioaktív fehérjék prekurzora, zsírsav megkötő 

- laktalbumin A laktóz-szintézis irányítója a tőgyben, Ca-hordozó, 

immunerősítő, más bioaktív fehérjék prekurzora, 

lehetséges antikarcinogén 

Immunglobulinok Speciális immunvédelem az antitesteken és a 

kiegészítő rendszeren keresztül, más bioaktív 

fehérjék lehetséges prekurzora 

Glüko-makropeptidek Antimikrobás hatású, trombózis megelőző, 

prebiotikus, emésztési hormonok szabályozása  
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Laktoferrin Antimikrobás hatású, antioxidáns, antikarcinogán, 

gyulladáscsökkentő, vas-szállításban vesz részt, 

sejtnövekedés szabályzó, más bioaktív fehérjék 

prekurzora, immunerősítő, serkenti a csontépítő 

sejtek szaporodását  

Laktoperoxidáz Antimikrobás, szinergikus hatást fejt ki az 

immunglobulinok, a laktoferrin és a laktoperoxidáz 

között  

Lizozim Antimikrobás, szinergikus hatást fejt ki az 

immunglobulinok, a laktoferrin és a laktoperoxidáz 

között,  

A tehéntejben és kolosztrumban található  

fő fehérjék jellemzése 
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Szérum albumin Bioaktív fehérjék elő-anyaga (prekurzora) 

Tej alapfehérje Serkenti a csontépítő sejtek szaporodását és 

elfojtja, csökkenti a csontleépülést 

Növekedési faktorok Serkentik a sejtnövekedést, bélsejteket védi és 

javítják, irányítják az immunrendszert 

A tehéntejben és kolosztrumban található  

fő fehérjék jellemzése 
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Sok bioaktív savófehérje: 

 Immunglobulinok, 

 laktoferrin,  

 növekedési faktorok  

a kolosztrumban jóval nagyobb mennyiségben 

találhatók, mint a tejben. 

A tejfehérjék további hozzáadott élettani értékkel bírnak 

a számos bioaktív peptid miatt, amelyek az érintetlen 

fehérjékben találhatók. 
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A kolosztrumban és tejben található fő fehérjék: 

 az értékes aminosavak kiegyensúlyozott forrásai, 

 funkcionális és biológiai hatással rendelkeznek,  
 alapvető szerepet játszanak a tej és tejtermékek 
  érzékszervi és szerkezeti tulajdonságainak kialakításában, 

 

A kazein, a savófehérjék és bioaktív peptidek különböző 
 biológiai aktivitásokat mutatnak:  

 immunerősítés,  

 vérnyomáscsökkentés,  

 mikrobaellenes, antioxidáns és fájdalomcsökkentő hatás.  

A fő tejfehérjék biológiai hatásai  

és alkalmazásuk 
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A kazein hidrolízisiéből származó peptidek számos 

élelmiszeripari alkalmazás számára erős, funkcionális 

tulajdonságú anyagok forrását biztosíthatják. 

 

 USA-ban ismert CalpisR és EvolusR nevű 

 tejtermékek, kedvező élettani hatása a -kazeinből és 

 -kazeinből származó hipotenzív  tripeptideken (valin-

 prolin-prolin, és izoleucin-prolin- prolin) alapul.  

↓ 

 Az egyre fontosabbnak tartott egészségügyi 

 hatásoknak és a dokumentált klinikai vizsgálatok 

 eredményeinek köszönhetően a tehéntej savófehérjéi 

 iránt egyre növekszik az ipari, kereskedelmi 

 érdeklődés.  
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A teljes savófehérje-komplex és egyes egyedi fehérjék a 

következő előnyös élettani hatásokkal, 

életfolyamatokkal hozhatók összefüggésbe: 

 

 Szív- és érrendszer egészsége. 

 Jóllakottság és testtömeg kontrol. 

 Testfelépítés, regeneráció, izomsorvadás megelőzése. 

 Antikarcinogén hatás. 

 Sebállapot és gyógyulás. 

 Mikrobiológia fertőzések, nyálkahártya gyulladás   

  csökkentése. 

 Hipoallergén csecsemőtáplálás. 

 Egészséges öregedés. 
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A savófehérjék ipari és kereskedelmi alkalmazása 

 

Immunglobulinok 

 

Az immunglobulinok (Ig) antitestek. 

Jelen vannak minden tejet adó faj kolosztrumában,  

 megvédik az újszülöttet a kórokozóktól.  

A humán és tehén kolosztrumban a fő osztályok az IgG, IgM, 
 és IgA. Hasonló szerkezetűek, két azonos rövid és két 
 azonos hosszú láncból tevődik össze. A négy lánc diszulfid 
 hidakkal kapcsolódik.  

A komplett alap immunglobulin Y alakot formáz, 
 molekulatömege kb. 160 KD.  

A kolosztrum összes fehérjéjének kb. 70-80%-át, tejnél  1-2%-
 a teszik ki az immunglobulinok.  
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A kolosztrumban lévő immunglobulinok mikrobiológiai 

fertőzésekkel szembeni védelmében játszott szerepe 

jól dokumentált újszülött borjak esetében. 

Állattenyésztési célú, kolosztrális Ig készítmények a 

kereskedelemben már kaphatók és piacuk, mint emberi 

fogyasztásra szánt táplálkozás-kiegészítők, egyre nő.  

 Az immunglobulinok a sejt és nyirokrendszeri 

immunrendszerhez különböző részeihez kapcsolódnak. 

  Képesek megakadályozni a mikrobák        

  megtelepedését,  

 gátolják a mikroba anyagcserét,  

 csomóba tömörítik a baktériumokat,  

 fokozzák a baktériumok fagocitózisát, pusztítják őket, 

 képesek számos mikroba és vírus toxin       

  semlegesítésére.  
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A specifikus, patogén ellenes antitestek koncentrációja 

magasabb azon tehenek kolosztrumában, amelyeket a 

patogénekből vagy azok antitestjeiből készült 

vakcinákkal kezeltek. 

A bioszeparációban történt fejlődés lehetővé tette az 

antitestek frakcionálását, szétválasztását, dúsítását és 

ebből következően, „immun-tej” elnevezésű termékek 

előállítását. 

1950-es évek: először javasolják a tehén kolsztrumának 

orális alkalmazását  emberi passzív immunvédelem 

segítésére. 
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1980-as évek: számos tanulmány bizonyítja, hogy a 

kolosztrum készítmények eredményesek a különböző 

patogénekkel való fertőzés megelőzésében.  

 (Echerichia Coli,  

 Candida Albicans,  

 Clostridium Difficile,  

 Shigella Flexneri,  

 Streptococcus Mutans,  

 Cryptosporidium Parvum,         

 Helicobacter pylori.)  
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A terápiás hatásosság, a gyógyító célú felhasználás 

meglévő fertőzés esetén, azonban még kevéssé 

bizonyított.  

Néhány ilyen termék néhány országban már 

megtalálható a kereskedelemben, a kapcsolatok világos 

szabályozás hiánya sok országban az elterjedés gátja. 

Az antibiotikum rezisztens mikrobatörzsek kialakulása: 

az immun-tejtermékeknek a fejlesztése lehet a 

megoldás? 

Érdekes és nagy kihívás a fertőzések elleni harcban a 

jövő kutatói számára 
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-Laktalbumin 

Az -laktalbumin az egyik meghatározó savófehérje az 

anyatejben, a tehéntej savóban a fehérjék 20%-a. 

Az -laktalbumin a tőgy szövetében szintetizálódik, 

koenzimként a tejcukor bioszintézisénél vesz részt. 

Az egész érintetlen molekula,  

 a részben hidrolizált fehérjéből származó peptidek és 

 a teljesen elbontott fehérje aminosavai is  

  előnyös hatásokat hordoznak.  

 Jó forrása az esszenciális aminosavaknak, különösen 

  a triptofánnak és a ciszteinnek,  

  amelyek prekurzorai a szerotoninnak és a     

  glutationnak is.  

Szájon át adása növelheti a stressztűrő képességet. 21 



Az -laktalbuminban gazdag étrend kedvezően hatott a 
 stressz csökkentésben, és a stressz általi rossz hangulatban 
 szerepet játszó biomarkerekre. 

A triptofán és szerotonin agyban mért mennyiségének 
 növekedése miatt kedvezően hatott a stresszben szenvedők 
 kognitív képességére.  

Napi 40 g -laktalbumin bevitelekor egészséges nőkben nőtt a 
 plazma triptofán szintje, és annak aránya a semleges 
 aminosavakhoz, ugyanakkor ez nem befolyásolta az érzelmi 
 folyamatokat, az érzelmek feldolgozását.  

Az -laktalbumin védőhatással bír a nyálkahártya sérüléseinek 
 esetén. Ez a védőhatás gyakorlatilag azonos volt a tipikus 
 fekélymegelőző szerekével 
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A tehéntej -laktalbuminjának hidrolizátumai, azok 
származékai és ezek speciális peptidjei olyan biológiai 
aktivitásokkal kapcsolhatók össze, mint  

 a magas vérnyomás megelőzése,  

 mikrobaellenes hatás,  

 daganatellenes hatás,  

 immunerősítés,  

 fájdalomcsillapítás és  

 egyesek prebiotikumként is hasznosíthatók.  

Az emberi és a tehéntej -laktalbuminja aminosav-
 összetételének nagy hasonlósága miatt azt jól 
 felhasználható csecsemő és gyermek tápszerekben. 
Néhány, -laktalbumin-ban dúsított készítmény is 
 megtalálható már a kereskedelemben.  
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-laktoglobulin 

 

Savófehérje a tehéntejben; a savó összes fehérjéjének 
mintegy 50%-át teszi ki. 

Az anyatejben nem található meg. 

Multifunkcionális adalékanyag számos élelmiszeripari és 
biotechnológiai alkalmazásban. 

Kiváló forrása a széles körű biológiai aktivitással rendelkező 
peptideknek, amelyek az -laktalbumin és származékaihoz 
hasonlóan jótékonyak: 

 a magas vérnyomás megelőzésében,  

 mikrobaellenesek,  

 daganatellenesek,  

 immunerősítők,  24 



 fájdalomcsillapításban használhatók, valamint 
 koleszterinszint csökkentők. 

A -laktozin B (Ala-Leu-Pro-Met; f(142-145)) peptidje szájon 
 át adva szignifikáns vérnyomáscsökkentő hatást mutatott. 

Bizonyították a fájdalomcsökkentő -laktorfin (Tyr-Leu-Leu-
 Phe; f(102-105)) artériákra gyakorolt kedvező hatását.  

A -laktoglobulinból származó peptidek értékes biológiai 
 tulajdonságokkal bírnak(?) 

A -laktoglobulinból származó, ACE gátló hatású peptid, a 
 humán szérummal történő in vitro inkubáláskor gyorsan 
 lebomlott és orális bevitel után nem volt kimutatható az 
 emberi vérszérumban.  

(ACE, angiotenzin konvertáló enzim gátló, a 
 vérnyomáscsökkentés mellett az érelmeszesedés 
 folyamatát is kedvezően képes befolyásolni.) 25 



Laktoferrin 

 

Egy vaskötéseket tartalmazó glükoprotein, a tejben, a 
kolosztrumban és az emlősök más kiválasztott nedveiben 
(tőgy sejtjei) is megtalálható. A gazdaszervezetet védő anyag. 

Pepszinnel bontva a laktoferricin B (f18-36) és a 
laktoferrampin (f268-284) keletkezik. 

Fontos szerepet játszanak a szervezet belső, a mikrobás 
fertőzésekkel szembeni védekező mechanizmusában és a 
degeneratív folyamatokat kiváltó anyagokkal (pl. a szabad 
oxigén gyök) szemben. 

Mikrobaellenes, multifunkcionális hatású szer.  

26 



A laktoferrin és származékainak antimikrobás hatása főként 
három mechanizmushoz köthető:  
 
A vas megkötése a szubsztrátumokból a baktériumok 

növekedésének gátlásához vezet. 
  
A laktoferrin mikroba membránhoz, különösen a Gram 
 negatív baktériumok lipo-poliszacharidjaihoz való  közvetlen 
 kötődése végzetes szerkezetváltozáshoz vezet és a 
 reprodukciót gátolja. 
 
A mikrobák epitéliás sejtekhez és enterocitákhoz való 
 kötődését akadályozza. 
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A laktoferrin mikroba-gátló hatása a lizozim és az antitestek 
akcióival megnövelhető.  

A LF a baktériumok az olyan antibiotikumokkal szembeni 
érzékenységét is megnöveli, mint a penicillin, vankomicin, 
kefalosporinok.  

A LF és származékainak in vitro antimikrobás aktivitása a 
patogén mikrobák széles körében bizonyított, mint az 
 enteropatogén E. coli,   Cl. perfringens,  

 Candida albicans,     Haemophilus influenzae,   

 H. pylori,        Lis. Monocytogenes,  

 Ps. Aeruginosa,      S. typhimurium,  

 S. enteridis,       Staph. Aureus,  

 Str. Mutans,       Vibrio colerae baktériumok, és a 
 hepatitis C, G, vírus, HIV-1, cytomegalovírus (herpeszvírus), 
 poliovírus, rotavírus, herpesz simplex vírus.  28 



A LF daganatellenes hatásának mechanizmusa:  

 a vas-keláthoz köthető antioxidáns tulajdonság, 

 az immunszabályozási hatás, 

 gyulladáscsökkentő hatás.  

Szabályozási funkciót mutatott a celluláris és a kiválasztási 
immunrendszerben: 

 a limfociták sokszorozásával és stimulálásával, 

 a neutrophilek, makrofágok, monociták, természetes   
  ölősejtek aktiválásával,  

 a cytokin és nitrogén-oxid termelés serkentésével, és  

 a belső és perifériás immunrendszer stimulálásával. 
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A LF és több származéka szájon át adása:  

elnyomja a szokásos bélből izolálható baktériumok (E. coli, Cl. 
törzsek, Streptokokkuszok) működést és szétszóródását, de 
nincsenek hatással a bélbarát bifidobaktériumokra.  

A LF és a laktoferricin csökkentette H. pylorio, Toxoplasma 
gondii candidiázis fertőzés mértékét és az influenza klinikai 
tüneteit. 

Javították az étrendi státuszt, az étvágyat, a vashiányt, 
gyógyszer okozta gyulladást, a vastagbélgyulladást és 
köszvényt,  és 

csökkentették az endotoxikus sokk halálozási arányát. 

Javította a korai elválasztású borjak testtömeg-gyarapodását. 

Orálisan alkalmazva a LF javítja a csontsejtek aktivitását és a 
csontfejlődést.  
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A  LF etetés előnyös hatású a karcinogén anyagok által 
gerjesztett daganatok gátlásában a vastagbélben, a 
nyelőcsőben, a tüdőben, a húgyhólyagban és a májban.  

LF-nel kiegészített táplálású csecsemőknél a székletben 
megnőtt a bifidobaktériumok száma, és lényegesen csökkent 
az Enteriobacteriaceae, a Streptokokkusz és Klosztridium-
szám.  

Csecsemők táplálékának 12 hónapig tartó LF kiegészítése 
összefüggésben volt a kontrol csoporthoz képest kevesebb 
légzőszervi megbetegedéssel és a magasabb hematokrit 
szinttel. 
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A LF lényegesen növeli a H. pylori okozta gyomorhurut 
gyógyulásának arányát, a kórokozó kiirtását. 

A LF adagolás csökkenti a bakteriális fertőzések 
megjelenésének kockázatát, a fertőzés hevességét 
neutropeniás betegek esetében.  

A LF adagolás enyhíti a hepatitisz C fertőzés tüneteit és 
csökkenti a vékonybél permeabilitását gyógyszer okozta 
bélsérülés esetén.  

A LF adagolás előnyös lehet stressz kiváltott neurodegeneratív 
rendellenesség esetén, és a gyakori daganatok kezelésében. 
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Látványos keresletnövekedés tapasztalható a LF-re 
vonatkozóan, és számos LF dúsított termék kapható a 
kereskedelemben. 

Sokan gyártanak laktoferrint ipari méretben, és mint 
adalékanyag, egyre inkább használatba kerül, és adagolásával 
intenzíven növekvő mennyiségű funkcionális élelmiszer és 
gyógykészítmény fog készülni.  

Ma már kapható joghurt és csecsemőtápszer LF-nel 
kiegészítve, és a laktoferrint  táplálék-kiegészítőkben is 
alkalmazzák (laktoferrin készítmény, kolszotrum (por 
formában), probiotikum készítmények).  

A laktoferrin szinergista hatása miatt (pl. lizozimmal, 
laktoperoxidázzal) megtalálható a fogpasztákban, a 
szájöblítőkben, a hidratáló gélekben és a rágógumikban. 
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Laktoperoxidáz 
 

Glükoprotein, az anya-, a tehéntejben, a kolosztrumban, és 
más kiválasztott anyagokban is megtalálható.  

A legnagyobb mennyiségben megtalálható enzim a tejben, és 
a savóból is jelentős mennyiségben visszanyerhető. 

A laktoperoxidáz enzim a tiocianát és néhány halogenid 
peroxidációját katalizálja hidrogén-peroxid jelenlétében, 
miközben olyan tiocianid-termékeket (SCN-) és 
hypotiocianidokat (OSCN-) képez, amelyek számos 
mikrobaféleséget elpusztítnak, vagy szaporodásukat gátolják. 

A hypotiocianid (OSCN-) anion a mikrobaenzimek és egyéb 
membránfehérjék sulfhidril (SH) csoportjainak oxidációját 
idézi elő, ami az erre érzékeny mikrobák köztes gátlását vagy 
elpusztítását eredményezi.  34 



A komplett antimikrobás laktoperoxidáz-SCN-H2O2 rendszer 
egy természetes, saját gazdarendszert védő rendszert az 
emlősállatokban. 

A laktoperoxidáz jelenléte a légúti nyálkahártyában szerepet 
játszik a mikrobák okozta légúti fertőzést leküzdésében. 

Az LP jelentős aktivitást mutatott a következő 
mikroorganizmusokkal szemben: 

 vírusok,  penészgombák,  élesztőgombák,  protozoák.  

Baktericid hatással bír a Gram negatív patogénekkel és fertőző 
baktériumokkal szemben: 

 E. coli, Salmonella fajok, Pseudomonas fajok,      
  Campilobacter fajok.  

Bakteriosztatikus sok Gram pozitív baktériummal szemben: 
 Listeria fajok, Staphylococcus fajok, Streptococcus fajok.  
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Gátlást mutat a Candida fajok és a Plasmodium falciparium 
esetében, valamint in vitro inaktivátor hatást mutat a HIV 1 és 
a polio vírussal szemben. 

Természetes módszer a nyerstej tartósítására. 

1991 óta a Codex Alimentarius Bizottság által elfogadott 
tejtartósítási eljárás. A módszert alkalmazzák olyan országban, 
ahol a tej hűtésének megfelelő körülményei, berendezései 
nem biztosíthatók. 

Az LP rendszert alkalmazzák még: 

 Állati takarmányokban, 

 fog-egészségügyi termékekben (pl. fogkrém), 

 H. pylori által okozott gyomorfekély gyógyításában, 

 különböző termékek (hús, hal, zöldségek, gyümölcsök)   
  tartósítására. 
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Glükomakropeptid 
 

A glükomakropeptid (GMP) egy C-terminális glükopeptid, a 
kazeinnek oltóenzimmel történő bontásából (105Phe-106Met) 
származik. 

A hidrofil tulajdonságú GMP a sajtgyártás során a savóba 
kerül, molekulatömege hozzávetőlegesen 8.000 D,  
szénhidrát-tartalma, kb. 50-60%, galaktózból, N-acetil-
galaktózaminból és N-neuramin savból tevődik össze.  

Szénhidrátmentes formája a kazeino-makropeptid (CMP).  

A GMP in vitro inaktiválja az E. coli és a Vibrio cholerae 
mikotoxinjait, gátolja a karcinogén Str. mutans és Str. 
sobrimus baktériumok és az influenza vírus megkötődését 
(adhézióját), erősíti az immunrendszert, támogatja a bifido-
baktériumokat.  37 



Vérnyomáscsökkentő és antitrombotikus hatásán keresztül 
szabályozza a vér áramlását.  

Hatásosan gátolja a patogén E. coli in viro megkötődését az 
emberi HT29 vastagbél rák sejtekben, a probiotikus 
laktobacillus törzsek működését viszont alig gátolja.  

Szájon át bevíve csökkentette az E. coli által kiváltott 
hasmenést.  

Gazdag elágazó láncú aminosavakban, szegény metioninban, 
ami értékes összetevővé teszi a májbetegek étrendjében.  

Nem tartalmaz fenil-alanint → fenil-ketonúriában szenvedők 
fogyaszthatják. 

Magas szialinsav tartalma az agy fejlődésében előnyös hatást 
fejt ki, és javítja a tanulási képességet.  

Gátolja a gyomor szekréciót és a gyomor mozgását.  
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Stimulálja a cholecystochinin kiválasztását, amely hormon 
részt vesz a nyombélszakaszban a táplálékbevitel és az 
emésztés ellenőrzésében. 

Épen vagy csak részben lebontva joghurt fogyasztása után 
átkerülhet a véráramba. 

Testtömeg ellenőrző és egyéb étrendi termékek GMP-t és 
CMP-t tartalmaznak. Az ilyen termékek hatásossága azonban 
még további klinikai vizsgálatokat igényel. 

Nincs hatással az energia-bevitelre vagy a jóllakottságra. 

Előnyös hatást gyakorol az emésztőrendszer mikroflórájára, 
mivel elősegíti a bifidobaktériumok növekedését.  

Tiszta GMP nagy mennyiségben kromatográfiás módszerekkel 
vagy membrán-szeparációval a savóból nyerhető ki .  
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A bioaktív peptidek előállítása és funkcionalitása 
  

A bioaktív peptidek speciális fehérjetöredékeket, amelyek 
pozitív hatást gyakorolnak a testfunkciókra és testkondícióra 
és végső soron az egészségi állapotra.  

Az aktivitása az őket felépítő aminosavakon és azok sorendjén 
alapul.  

Az aktív sorendek, sorozatok száma 2 és 20 között változik a 
peptidekben, és sok ilyen peptid sokrétű (multifunkcionális) 
tulajdonsággal bír. 

A bioaktív peptidek legfőbb forrása a tejfehérje.  

A bioaktív peptidek: 

 Magas vérnyomás elleni, antitrombotikus, antimikrobás, 
 antioxidáns, immunrendszer-erősítő és fájdalomcsillapító 
 hatással bírnak.  
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A tej enzimes hidrolíziséből. Ill. savanyú tejtermékekből 
származnak, de a tejfehérjék emésztése során is 
keletkezhetnek. 

Számos élettani hatással rendelkeznek in vivo az emésztő-, 
szív és ér-, endokrin-, immun-, központi ideg-, és egyéb 
rendszerekben.  
 Szív-érrendszer: 
  Magas vérnyomás ellenes. 
  Antioxidáns. 
  Trombózis ellenes. 
  Koleszterinszint-csökkentő. 
 Ideg és endokrin rendszer: 
  Fájdalomra ható, erősítő vagy csökkentő. 
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 Emésztőrendszer: 
  Mikrobaellenes. 
  Ásványi anyag megkötő. 
  Jóllakottságot befolyásoló.  
 Immunrendszer: 
  Mikrobaellenes. 
  Sejtszabályozó. 
  Immunrendszer szabályozó. 

A bioaktív peptidek és az aminosav sorrendek az eredeti  
fehérjén belül inaktívak. A következő módon szabadulhatnak 
fel a prekurzor fehérjéből:  

 Hidrolízis emésztőenzimekkel. 

 A tej fermentálása savanyító kultúrákkal. 

 Fehérjebontás külső enzimekkel.  
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Az emésztőenzimek bioaktív peptideket eredményeznek a 
hidrolízis során. Leginkább a pepszin, a tripszin és a 
kimotripszin esetén bizonyított hogy: 

 számos vérnyomás csökkentő peptid,  

 kalciummegkötő foszfopeptid,  

 baktericid, immunszabályzó és  

 fájdalom befolyásoló peptid keletkezik  

  mind a kazein, mind a savófehérje frakciók hidrolízisekor.  

A kazeinből származó peptidek erősebb ACE gátlók. 

A savófehérje eredetű peptidek, pl. az Ala-Leu-Pro-Met-His-
Ile-Arg, vagy a –laktoglobulin tripszines bontásából származó 
laktokinin is erős vérnyomáscsökkentő hatást mutatnak.  
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Az alkaláz, a termolizin, a szubtilizin és az gyorsabb emésztés 
érdekében történő, egymást követő pepszines és tripszines 
kezelés szintén bioaktivitást mutató peptideket eredményez. 

Az Aspergillus oryzaeből kinyert proteáznak volt a legnagyobb 
ACE gátló aktivitása. 

A tejsavbaktérium kultúrák is rendelkeznek fehérjebontó 
hatással: 

 A Lactobacillus helveticus törzs képes vérnyomáscsökentő 
 hatású peptidek képzésére, amelyek közül a legismertebb 
 ACE gátló a Val-Pro-Pro és az  Ile-Pro-Pro tripeptid.  

 A joghurt kultúra baktériumai, a sajt starterek és a 
 közönséges probiotiumok is termelnek bioaktív peptideket 
 a fermentáció alatt.  
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 A tejipari kultúrák a savó antioxidáns aktivitását váltották 
 ki. A peptidek voltak felelősek az antioxidáns hatásért. 

 Öt Laktobacillus törzs keverékét használva a hidrolizátum 
 ACE gátlása megnőtt. Két erős ACE gátló peptidet, a Gly-
 Thr-Trp és a Gly-Val-Trp tripeptideket tudták izolálni. 

 Új ACE gátlókat tudtak kimutatni a fermentált tejben, 
 melyet a nyerstejből izolált Enterococcus faecalis-szal 
 savanyítottak.  

 Két -kazein alapú peptid, f(133-138) és f(58-76), eltérő 
 vérnyomás csökkentő hatásáról számoltak be. 

 A Lact. acidophilus, a Bifidobacterium lactis, és a Lact. 
 casei alkalmazásakor a fermentált tej növekvő ACE gátló 
 aktivitását mutatták ki.  
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Minden vizsgált kultúra termelt ACE gátlókat, de a B. longum 
és a L. acidophilus mutatta a legnagyobb ACE gátló aktivitást. 

A jövőben géntechnológiai módszerekkel lehetőség lesz 
genetikailag módosított laktobacillus törzsekkel kívánt 
összetételű, ismert hatású bioaktív peptideket tartalmazó 
termékek előállítására. 

A tej fermentálása kultúrákkal megnövelte a termelt bioaktív 
peptidek mennyiségét és változatosságát. Hasonló folyamatok 
játszódhatnak le in vivo körülmények között az 
emésztőtraktusban is.  

A kazein pepszinnel majd azt követően tripszinnel végzett 
hidrolízise mind immunstimuláló, mind immunrendszert 
elnyomó peptideket is eredményezett. 

A baktérium eredetű proteinázok megváltoztatják a kazein-
hidrolizátum immunrendszert befolyásoló hatását.  
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Kettős enzimes kezeléssel csökkenteni lehet a tejfehérje 
allergén hatását, ami új típusú funkcionális tejtermékek 
megjelenését eredményezheti! (?)  

Savóból és kazeinből az egymást követő pepszines és 
tripszines emésztés erős ACE gátló peptidek megjelenését 
eredményezte, amelyek elsősorban az s1-kazeinből és a -
kazeinből származhattak.  

A joghurttej tripszines kezelése a fermentáció előtt 
foszfopeptid gazdag frakció keletkezését eredményezte a 
termékben. Különösen a -kazein(1-25)-4P és az s1-
kazein(43-79)-7P kazeino foszfopeptidek (CPP) keletkezése 
volt jelentős. 
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Bioaktív peptidek a tejtermékekben és újszerű alkalmazások 

 

A természetes úton keletkező bioaktív peptidek fermentált 
tejtermékekben való megjelenése, mennyisége, aktivitása 
számos tényezőtől függ:  

 a starter fajtája,  

 a fermentáció ideje,  

 a termék típusa, és  

 a tárolási körülmények.  

Cseddár sajtban az ACE gátló aktivitás a proteolízis mértékétől 
függött, és a probiotikus törzs hozzáadása növelte az ACE 
gátló aktivitást 4 °C-os érlelési körülmények között.  
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A tejtermékekben található bioaktív peptidek és aktivitásuk 

Termék Azonosított peptidek Bioaktivitás 

Sajtok 
Cseddár s1-, és -kazein töredékek Foszfopeptidekhez 

hasonló 
Mozzarella, Crescenza, 
Gorgonzola (olasz sajtok) 

-kazein f(58-72) ACE gátlás 

Gouda s1-CN f(1-9) 
-CN f(60-68) 

ACE gátlás 

Festivo s1-CN f(1-9), f(1-7), f(1-6) ACE gátlás 

Ementáli s1-, és -kazein töredékek Immunrendszer 
fokozása; Néhány 
foszfopeptid 
antimikrobás  

Manchego (juhsajt) Juh s1-, s2-, és -kazein 
töredékek  

ACE gátlás 
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44 kemény, félkemény és 

lágysajt minta 

Val-Pro-Pro, Ile-Pro-Pro ACE gátlás 

Cseddár s1-CN f(1-6), f(1-7), f(1-9), 

f(24-32), f(102-110),  

-CN f(42-57), f(193-209) 

ACE gátlás 

Savanyú tejtermékek 

Aludttej -CN f(74-76), f(84-86, -CN 

f(108-111) 

Magas vérnyomás gátló 

Dahi Ser-Lys-Val-Tyr-Pro ACE gátló 

Juhtej joghurt Nem azonosított aktív 

peptidek 

ACE gátlás 

Kecske kefír PYVRYL, LVYPFTGPIPN ACE gátlás 

Savanyú tejtermékek 

normál és probiotikus 

törzsekkel 

Nem azonosított aktív 

peptidek 

ACE gátlás 
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A bioaktív peptidek a tejtermékekben egy időben vannak 
jelen.  

A peptidek különböző mértékű megjelenését a kultúrák 
szabályozzák, de a peptidek tárolás alatti stabilitását nehéz 
megőrizni, ellenőrzés alatt tartani. 

Indiában két olyan, klinikailag bizonyítottan előnyös hatású, 
magas antihipertenzív peptid tartalmú termék van a piacon, 
amelyeket a magas vérnyomásos betegek részére 
fejlesztettek. 

A Japán Calpis vagy az Ameal, valamint a Finn Evolus savanyú 
tejtermékek egyaránt az ACE gátló Ile-Pro-Pro és a Val-Pro Pro 
peptideket tartalmazzák jelentős mennyiségben. 
Olyan peptideket is vizsgálnak, amelyek antikarcinogén, 
antihipertenzív, ásványi anyag megkötő, és stressz csökkentő 
hatással bírnak.  51 



Bioaktív peptideket tartalmazó tejtermékek és adalékok 
Termék neve, típusa Bioaktív összetevő Egészségügyi cél 

Calpis, Ameal S, aludttej Val.Pro.Pro, Ile-Pro-Pro, 

s1-, és -kazein 

származékok 

Vérnyomáscsökkentés 

Evolus, aludttej Val.Pro.Pro, Ile-Pro-Pro, 

s1-, és -kazein 

származékok 

Vérnyomáscsökkentés 

Bio-Zate, hidrolizált 

savófehérje izolátum 

-laktoglobulin 

töredékek 

Vérnyomáscsökkentés 

BioPure-GMP, 

savófehérje izolátum 

-CN f(106-169) 

glükomakro-peptid 

Daganat megelőzés, 

mikrobagátlás, 

trombózis megelőzése, 

fogak remineralizációja, 

jóllakottság kiváltása 

ProDiet F200/Lactium, 

Ízesítet tejital, édesség 

és kapszulázott 

termékformák 

s1-kazein f(91-100), 

(Tyr-Leu-Gly-Tyr-Leu-

Glu-Leu-Leu-Arg) 

Stressz tünetek 

enyhítése 
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Festivo, zsírszegény 

keménysajt 

s1-kazein f(1-6), f(1-9), 

f(1-7) 

Vérnyomáscsökkentés 

Cysteine Peptid, 

adalékanyag 

Tejfehérje származék Elalvás segítése 

C12 Peption, 

adalékanyag 

Kazeinszármazék, 

dodeka-peptid 

FFVAPFPEVFGK 

Vérnyomáscsökkentés 

Capolac, adalékanyg Kazeino-foszfopeptid Ásványi anyag 

felszívódás javítása 

PeptoPro, ízesített ital Kazeinszármazéok, di-, 

és tripeptidek 

Testi teljesítmény 

fokozása, atletikus alkat 

kialakítása, izom-

regeneráció gyorsítása 

Vivinal Alpha, 

adalékanyag 

-laktalbuminban 

gazdag savófehérje 

hidrolizátum 

Alvás és pihenés 

elősegítése 

Praventin, adalékanyag Laktoferrinben dúsított 

savófehérje hidrolizátum 

Bőrfertőzések 

tüneteinek csökkentése 53 



Bioaktív lipidek 

  

A tehéntej zsírja 400, különböző kémiai összetételű zsírsavból 
áll. A legtöbb zsírsav a glicerinnel észtert képez, és a tejben 
leginkább trigliceridek formájában van jelen. 

A konjugált linolsav (KLS) elnevezés a cis-9, cis-12 linolsav 
konjugált kettős kötést tartalmazó, különböző szerkezeti és 
geometriai izomerjeinek gyűjteményét jelenti.  

A tejben lévő fő KLS izomert a cis-9, t-11 izomert ruminsavnak 
is nevezik. 

A KLS részben a többszörösen telítetlen zsírsavak 
biokonverziójával keletkezik a bendőben, anaerob 
baktériumok működésének eredményeként (pl. Butyrovibrio 
fibrisolvens), de elsősorban a tejelő állatok tőgyében, a 
vaccénsav (transz 18:1) 9-dehidogenézesévével keletkezik.  
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A tejzsír a KLS leggazdagabb természetes forrása. A különböző 
közlemények alapján mennyisége a tejzsírban 2,0-53,7mg/g 
között változik (befolyásolja a takarmányozási rendszer, a 
takarmány tartósítása, a hely és a tehén fajtája).  

Legeltetett állatok tejzsírjában több KLS van, mint a kötött 
tartásúakéban, és a legelő minősége is befolyásolja, mivel a 
hegyi legelőkön tartott tehenek esetében nagyobb 
mennyiséget mértek a síkságokon legeltetett állományokhoz 
viszonyítva.  

A takarmány növényi vagy halolajjal történő dúsítása 
hatékonyan növelte meg a KLS tartalmat.  

A linolsavban dús koncentrátumok (szója, napraforgó, repce) 
jobb hatásúak, mint egyéb poli-telítetlen zsírsavakban dús 
növényi olajok (lenmag, mogyoró).  
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A halolajak és azok kombinációi a növényi olajokkal még jobb 
eredményt adnak, mint bármely növényi olaj egymagában. 

A vaj esetében megállapították, hogy a KLS-ben dús alapanyag 
(tejszín) esetén a vaj lágyabb, mint a közönséges termék.  

A sajtgyártás műveletei, úgy tűnik, kis mértékben 
befolyásolják csak a végtermék KLS tartalmát. 

Cseddár és Ementáli sajtok esetében a KLS-ben dús 
alapanyagból készült sajt állománya lágyabb, de más 
érzékszervi tulajdonságban nincs lényegi különbség.  

Az organikus tejben és az ebből készült termékekben 
szignifikánsan több a KLS, mint a hagyományos 
takarmányozásból származó tej, tejtermékekben.  
 

56 



A propionibaktériumok, a laktobacillusok, a 
bifidobaktériumok képesek a linolsavat KLS-vá átalakítani 
sejttenyészetben, tejjel készülő kultúrában.  

Az étrendi KLS egészségre gyakorolt sokoldalú hatásai: 

 antikarcinogén,  

 érelmeszesedés-gátló,  

 diabétesz-megelőző,  

 elhízás-megelőző, 

 immunrendszert erősítő hatás.  

Ezen előnyöket elsősorban két izomer, a cis-9, transz-11 és a 
transz-10, cisz-12 izomer hordozza, de a pontos hatások az 
izomerektől függnek.  

A tej KLS tartalmának mintegy 75-90%-át  a cisz-9, transz-11 
izomer teszi ki.  57 



Az átlagos napi KLS bevitel országonként 95-400 mg-ra 
becsülhető.  

Aa antikarcinogén hatás eléréséhez azonban napi 3,0-3,5 g 
KLS bevitelre lenne szükség.  

A KLS bevitel mértéke pozitív hatással van a testtömeg és a 
testzsír csökkentésére, a sovány testtömeg növelésére.  

Kapcsolatot találtak a testzsír csökkenés és a sovány tömeg 
arányának növekedése között.  

A KLS diabetest megelőző hatásáról egymásnak ellentmondó 
eredményeket közöltek.  

Érelmeszesedés gátló hatását vizsgálva közöltek azt 
megerősítő, de azt vitató eredményeket is.  

Nem egyértelműen jelentkezett a vérzsír-csökkentő és a vér 
koleszterin szintjét csökkentő hatás sem.  
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Számos in vitro kísérlet: a szintetikus KLS-ben és ruminsavban 
dúsított tejzsír daganatellenes hatású. 

A táplálékeredetű KLS antikarcinogén hatású a mell-, a 
prosztata- és a vastagbélrák esetében. 

Egy epidemiológiai kutatásban postmenopauzás nők esetén 
az étrendi, ill. szérum KLS szint és a mellrák rizikója között 
fordított összefüggést találtak. 

A tejtermékkel bevitt nagy KLS mennyiség csökkenti a 
végbélrák rizikóját. 
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Poláros lipidek  

 

A poláros lipidek (foszfatidil-etanolamin, foszfatidil-kolin, 
foszfatidil-szerin, foszfatidil-inozitol, szfingomielin, ceramidok 
és gangliozidek) szerepet játszanak a membrán jelátbocsátó 
képességében, és ezen keresztül a sejtek növekedésében, 
osztódásában, differenciálódásában és apoptózisában. 

 

Szerepet játszanak az idegingerület átvitelben és az 
öregedéshez köthető betegségek (vérrögképződés, immun-, 
és gyulladásos betegségek) kialakulásában.  

  



A szfingolipidek és származékaik nagy bioaktivitású 
vegyületek, amelyek antikarcinogén, koleszterincsökkentő és 
antibakteriális hatást fejtenek ki. 

A vajsav és származékai (butirátok) az emlő- és vastagbélrák 
kifejlődését gátolják. 

A szfingomielinben gazdag élelmiszerek és táplálék kiegészítők 
előnyösek lehetnek a mell- és vastagbélrák és a bélhez 
köthető betegségek megelőzésében.  
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Növekedési faktorok 

  

Növekedését serkentő vagy gátló hatású faktorokat először a 
humán kolosztrumban és anyatejben, majd később a tehén 
kolsztrumában, tejében és a savóban is kimutattak . 

A tehéntejben található növekedési faktorokat: 

 BTC (béta cellulin),  

 EGF (epidermális növekedési faktor),  

 FGF1 és FGF2 (fibroblasztikus növekedési faktorok),  

 IGF1 és IGF2 (inzuliszerű növekedési faktorok),  

 TGF 1 és TGF 2 (átalakító növekedési faktorok),  

 PDGF (trombocita növekedési faktor).  

A növekedési faktor mennyisége a kolosztrumban az ellés 
után a legnagyobb, majd ezután lényegesen csökken 62 



A növekedési faktorok koncentrációja a tehéntejben: 

 EGF (2-155 ng/ml), IGF-1 (2-101 ng/ml), IGF-2 (2-107 
 ng/ml), TGF-2 (13-71 ng/ml), a többi ismert növekedési 
 faktor mennyisége 4 ng/ml alatti. 

6.000 és 30.000 D közötti molekula tömegű polipeptidek, 53-
425 aminosavat tartalmaznak.  

Nem érzékenyek a pasztőrözésre, az UHT kezelést is jól bírják.  

Az EGF és a BTC stimulálja (gyorsítja) a bőr-, epitéliás-, és 
embrionális sejtek osztódását, gátolja a gyomorsav 
kiválasztását és támogatja a bél egészségét és a csont 
felépülését.  

A TGF- csoport fontos szerepet játszik az embrió 
fejlődésében, a szövetregenerációban, a csont és a porc 
kialakulásában és az immunrendszer szabályozásában.  
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A TGF- mindkét formája gyorsítja az összekötő sejtek 
szaporodását, és gátolja a limfociták és az epitéliás sejtek 
burjánzását.  

Az IGF mindkét formája számos sejttípus szaporodását 
gyorsítja, és szabályozza a glükóz felvételt és a 
glikogénszintézist. 

Az EGF, IGF-1 és a TF-ek különböző helyi hatásokat idézhetnek 
elő az emésztőtraktusban, és egyben vagy részben 
átkerülhetnek a bélből a véráramba.  

A fehérjék és a fehérjebontó enzimgátlók jelenléte a tejben 
megvédheti az EGF-et  a gyomorban és a bélben való 
lebomlástól.   
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A tehéntej és -kolosztrum alapú táplálék-kiegészítő 
fogyasztása megnövelte a szérum IGF-1 szintjét rövid, kitartást 
igénylő gyorsasági tréningek alatt, férfi atlétákban.  

Egyes növekedési faktorok étrendileg adagolva megőrzik 
biológiai aktivitásukat és szerkezetüket a testben, helyi és 
szisztémás hatásokat előidézve.  

A tehéntej és kolosztrum alapú növekedési faktort tartalmazó 
termékek alkalmazásával a bőrbetegségek, bél-egészség 
biztosítása, és a csontrendszer egészsége, jó állapota a cél. 

Az aktív növekedési faktorokat tartalmazó kolosztum alapú 
termék alkalmas a nem-szteroid gyulladáscsökkentők 
mellékhatásainak és a köszvény megelőzésére.  

Egy TGF-2-ben gazdag savas kazein kivonatot vizsgáltak 
sikeresen Chron betegségben szenvedő gyermekekben 
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Egy sajtsavóból készítet kivonat ígéretesnek bizonyult orális 
mucosis és sebek kezelésében (pl. lábszárfekély). 

Lehetséges területek a felhasználásra a pikkelysömör, 
újszülöttek allergiával szembeni toleranciájának elősegítése, 
vagy a kemoterápia általi bélrendszer sérülés elleni védelem.  
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Egyéb bioaktív vegyületek 

  

Bioaktív vegyületek a tejben a hormonok, a citokinok, az 
oligoszacharidok, a nukleotidek, és a speciális fehérjék.  

Szteroid vagy fehérje eredetű hormonok:  

 gonadális hormonok (ösztrogén, progeszteron,      
  androgének),  

 adrenalinok (glükokortikoid hormonok),  

 agyalapi hormonok (prolaktin, növekedési hormon, és 
 hipotalamusz hormonok (gonadotropin termelő hormon, 
  luteinképző hormont termelő hormon,  thirotropin   
  termelő hormon) és a  

 szomatosztatin.  
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Egyéb hormonok: bombesin, calcitonin, inzulin, melatonin és 
  paratiroid hormon.  

A hormonok igen kis (pikogram, nanogram) mennyiségben 
találhatók egy milliliter tejben.  

Legnagyobb mennyiségben a kolsztrumban vannak jelen, és a 
laktáció kezdetén mennyiségük drasztikusan csökken.  

A prolaktin mennyisége a kolosztrumban 500-800 ng/ml, a 
tejben 6-8 ng/ml.  

A hormonoknak meghatározó szerepük van a tőgy speciális 
funkcióinak szabályozásában, az újszülött borjú 
növekedésében, az emésztő-, és immunrendszer 
felépülésében. 

A kolosztrum hormonjai, amíg az újszülött hormonrendszere 
felépül, részt vesznek az endokrin rendszer szabályozásában.  
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A melatoninban gazdag tej fogyasztása javítja az alvást és a 
mindennapos tevékenységet. 

A nukleotidok, nukleozidok és nukleotid bázisok pleitropikus 
faktorként szerepelnek az agyfunkciók kifejlődésében. 

A nukleotidok, mint külső antikarcinogének működhetnek az 
emésztőrendszeri daganatok kifejlődésének ellenőrzésében, 
gátlásában. 

A tehén kolosztruma relatíve nagy mennyiségben tartalmazza 
a citokinokat, mint az IL-1 (interleukin), IL-6, a TNF- (tumor 
nekrózis faktor), az IF- (interferon), és az IL-1 receptor 
antagonista. Biológiai szerepüket és a lehetséges 
alkalmazásokat vizsgálják.  

Biológiailag aktív savófehérjék a proteóz-pepton, a szérum 
albumin, az oszteopontin, a lizozim és a xantin-oxidáz.  
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Egy tejalapú komplex (MBP) a savóban (néhány alacsony 
moltemegű összetevőből áll (kininogén, cisztatin, HMG-szerű 
fehérje)) segítette a csontfejlődést, folyamatosan gátolta a 
csontkioldódást, ezért Japánban engedélyezett kiegészítő.   

A tejzsírgolyócska membrán biológiai aktivitást mutató lipidet 
és fehérjét tartalmaz (butirofilin, CD36 mucin, lipoproteinek). 

A colostrinin egy prolin-gazdag polipeptid, amit eredetileg 
anyajuh kolosztrumából izoláltak. A tehén kolosztrumából is 
kimutatták, ahol egy 14.000 D moltömegű komplex peptidet 
alkot. Immunrendszer erősítő, gyenge és közepes súlyosságú 
Alzheimer kórban szenvedőknél való felhasználását is 
javasolják. 
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A tej bioaktív komponenseinek összefoglalása 

A tejben természetes módon rendkívül sok bioaktív 
komponens van jelen. 

Félüzemi és üzemi méretű technológiák állnak rendelkezésre a 
kolosztrum és tej fő fehérjéinek és néhány savóeredetű natív 
fehérje, peptid, növekedési faktor és a lipidfrakciók 
szétválasztására, tisztán való kinyerésére, amelynek 
eredményeként mára már ilyen termékek kereskedelmi 
forgalomba is kerültek.  

Ezek a termékek kiváló forrásai a természetes, bioaktív 
összetevőknek.  

A termékek a csecsemőket, az időseket a gyenge 
immunrendszerű embereket, az étrendi betegségben 
szenvedőket célozzák, és azokat is, akik gyors testi fejlődést 
szeretnének elérni 71 
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Tejsavbaktériumok által termelt exopoliszacharidok 
és oligoszacharidok 

Sok baktérium termel olyan poliszacharidokat, melyeket nem 
épít be, hanem kijuttat a sejtből.  

Ezek az anyagok vagy a sejt közötti térbe jutva nyálkát 
képeznek, vagy kívülről rögzülnek a sejtfalhoz, burokként 
körbevéve azt.  

Ezen poliszacharidokat exopoliszacharidoknak nevezzük (a 
továbbiakban EPS), mivel a poliszacharidok a sejtfalon kívül 
találhatók. 

Számos tejsavbaktérium is képes EPS termelésre. E 
nyálkatermelő kultúrák alkalmazása a joghurtgyártásban 
javíthatja a termék szerkezetét. Az EPS hatására kedvezőbbé 
válhatnak a reológiai tulajdonságok, nőhet a viszkozitás, a gél-
törés és a szinerézis megelőzhető.  
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Az anyatej jelentős mennyiségben (5-10 g/l) tartalmazza a 
komplex oligoszacharidokat amelyek előnyösek: 

 a bélflóra növekedésének serkentésében,  

 az immunrendszer erősítésében és  

 a mikrobafertőzések elleni védelemben. 

Lényegesen kisebb mennyiségben hasonló oligoszacharidokat 
találhatunk a tehéntejben és kolosztrumban is. 
Prebiotikumként szerepelhetnek funkcionális élelmiszerekben 
és csecsemőtápszerekben.  
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EPS termelő tejsavbaktérium fajták használatával elkerülhető 
a növényi eredetű állományjavítók használata, s így 
„természetes”, „adalékmentes” joghurtot, ill. jégkrémet 
állíthatunk elő. 

Egyes EPS fajták kedvező hatással lehetnek az ember 
egészségére: 

 nem emészthető élelmiszer-alkotók,  

 rák ellenes és koleszterinszint-csökkentő hatást is 
 tulajdonítanak nekik.  

A tejsavbaktérium fajok különböző fajtái által termelt EPS 
szerkezetének feltérképezése, mennyiségének mérése 

 A szerkezet a fermentációs körülmények függvényében  
  ugyanazon fajta esetében is eltérő lehet.  

 A termelt EPS mennyisége a fermentációs körülményektől, 
  fajtától függően tág határok között változik.  



75 

A tejsavbaktériumok által termelt EPS-ok kémiai szerkezetük 
alapján három csoportba oszthatók: 
 -glükánok, amelyek főként -1,6 és -1,3 kötésekkel 
 kapcsolódó glükóz egységekből állnak, például a 
 dextránok és mutánok, 
 fruktánok, melyeket leginkább -2,6 kötéssel 
 kapcsolódó fruktóz molekulák alkotnak, például a leván, 
 heteropoliszacharidok, amelyek többféle   
  monoszacharidból állnak. 
 
2-10 molekula glükózt és/vagy fruktózt és galaktózt 
tartalmazó szerkezetek a galakto-oligoszacharidok (a 
továbbiakban GalOS).  
 Pozitívan hatnak a bélműködésre: elősegítik a hasznos 
 bifidobaktériumok szaporodását, csökkentik a pH-t és a 
 rothadás során keletkező termékek mennyiségét.  

 



76 

 Emészthetetlenek, a diétás rosthoz hasonló fiziológiai 
 hatást fejtenek ki, azaz  

  csökkentik a vérszérum koleszterin szintjét  

  és a vérnyomást.  

 Kis energia tartalmú édesítőszerként élelmiszer- és 
 kozmetikai adalékként is használatosak.  

 

A GalOS-ok ipari előállításának lehetőségei:  

 A galaktán és a laktóz kémiai vagy enzimes hidrilízise. 

 Kémiai vagy enzimes szintézis. 

 Eukarióta sejtkultúrák fermentációja. 

  
A savó magas laktóztartalma miatt alkalmas alapanyag a 
GalOS-ok enzimes termelésére. 
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Az exopoliszacharidok (EPS) mennyiségének és 
szerkezetének meghatározása  

  

Az EPS mennyiségét általában közvetlenül a mátrixból,  

 vagy a részlegesen tisztított fermentumból,  

 ritkán a kinyert preparátum vizes oldatából  

  határozzák meg.  

Minőségi vizsgálatok:  

 Molekulatömeg-meghatározás gélkromatográfiával,  

 monoszacharid összetétel vizsgálat,  

 a monoszacharidok kapcsolódási helyeinek, izomériájának, 
 láncszerkezetének és foszfortartalmának vizsgálata. 
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Az EPS-ok izolálása 

  

Az EPS-ok kinyerésének opcionális lépései: 

  

 a mikroorganizmusok eltávolítása centrifugálással, 

 a fehérjék kicsapása a felülúszó oldatból, 

 az EPS kicsapása szerves oldószerrel, 

 az EPS tisztítása enzimekkel, 

 az EPS tisztítása és frakciókra bontása ioncserés     
  kromatográfiával. 
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Ha fehérjementes APS (savas poliszacharid) frakciót akarunk 
kapni, akkor a következő tisztítási lépéseket kell alkalmazni: 

 a fehérjék kicsapása az oldat savanyításával, majd    
  forralásával, 

 az EPS kicsapása etanollal, 

 az EPS tisztítása enzimekkel, 

 az EPS tisztítása és frakciókra bontása ioncserés vagy   
   gélkromatográfiával. 

 Ha csupán a NPS (semleges poliszacharid) frakció kinyerése a 
cél: 

 a mikroorganizmusok eltávolítása centrifugálással, 

 az EPS kicsapása etanollal, 

 az EPS tisztítása és frakciókra bontása ioncserés     
  kromatográfiával. 
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Az EPS-ok mennyiségének meghatározása 
  

Kvantitatív mérés:  

 Megmérték adott térfogatú fermentumból kivont EPS   
 tömegét.  

 A tisztított EPS vizes oldatához (vagy a fermentumhoz) 
 megfelelő reagenseket adva színreakciót hoztak létre, majd 
 meghatározták az extinkciót. 

 Preparatív ionkromatográfiával szétválasztott frakciókat 
 reagáltatták a szénhidrátokkal színreakciót adó 
 reagensekkel.  
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Az EPS-ok molekulatömegének meghatározása 
  

A legtöbb szerző a molekulatömeg meghatározást 
gélkromatográfiás, vagy más néven méret-kizárásos 
kromatográfiás módszerekkel végezték el.  

Mások HPLC-vel határozták meg, és egy refraktometriás 
detektorral értékeltek. A semleges EPS frakció egy csúcsban 
jelent meg a kromatogrammon, a molekulatömege 4,5 x 106 
Da körül alakult.  

Gélkromatográfiával meghatározva az NPS egy csúcsban 
eluált, a molekulatömegét 1,2 x 106 Da-ra becsülték. Egy 
kisebb molekulatömegű fehérje tartalmú komponens is 
megjelent a kromatogrammon (5,8 x 103 Da), mely teljesen 
elvált az 1,1 x 106 Da molekulatömegű APS-től. 

(NPS = neutrális PS, APS = savas PS) 
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Nagy teljesítményű méretkizárásos kromatográfiával 
(HPSEC) a tisztított EPS moláris tömegét 6,8 x 105 g/mol-nak 
mérték.  

Az EPS-ok monoszacharid összetétele 

  

A monoszacharid összetétel-meghatározás a következő 
lehetséges lépésekből áll: 

 a poliszacharid felbontása savas hidrolízissel vagy   
 metanolízissel monomer egységekre, 

 származékképzés (piridil amin monomerek, alditol   
 acetátok, trimetilszililezett származékok), 

 minőségi és mennyiségi meghatározás         
  nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) vagy 
  gázkromatográfiával (GC).   
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Az EPS alkotóelemeiként  

 glükózt, galaktózt és ramnózt, 

 galaktózt és glükózt, 

 glükózt, galaktózt, ramnózt, mannózt és xilózt detektáltak. 

A szénhidrát-láncban galaktóz-foszfát észterek találhatók.  

A monoszacharidokat trimetilszililezett metil glikozidok 
formájában analizálták GLC-MS-rel: 

 Az EPS-ben D-galaktózt és L-ramnózt tudtak kimutatni. 

HPLC metodikák esetében nincs szükség származékképzésre,  
GC-s vizsgálatok esetében a származékképzés nem maradhat 
ki, mert a reakcióképes alkohol csoportokat le kell zárni 
valamely kevésbé aktív csoport bevitelével.  
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A monoszacharidok kapcsolódási helyei  
  

•A glikozid kötésben résztvevő szénatomokat acetát csoporttal 
„jelölték”.  
•A poliszacharidot először a szabad hidroxil csoportokon 
metilezték.  
•Hidrolizálták.  
•A részlegesen metilezett cukrok hidrolízis után felszabadult 
glikozidos és nem glikozidos hidroxil csoportjait acetát 
csoportokká alakították. 
•Részlegesen metilezett alditol acetátokat kaptak. 
•Az acetát csoportok helye azonos volt a monomerek 
hidrolízis előtti kötési helyeivel.  
•A származékok mennyiségéből a különböző kötési formák 
arányát is meg tudják határozni.  
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Az analízis főbb lépései: 
 metilezés, tisztítás, hidrolízis, acetilezés. 
  
A terméket fordított fázisú kromatográfiával, a részlegesen 
metilezett alditol acetátokat GLC-MS-sel analizálták. A 
részlegesen metilezett monoszacharidokat alditol acetát 
származékokká alakították, kapilláris oszlopon választották 
szét.  
  
Foszfortartalmú poliszacharidok esetében probléma lehet a 
foszfát-észter kötések tökéletlen hidrolízise, mely a 
foszfátkötésben résztvevő monomerek alábecslését 
eredményezheti. 
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Az EPS-ok kémiai módosítása, szerkezet kutatás 

A kezeletlen EPS az eredmények szerint 1,4-kötésű glükózt és 
ramnóz (1,4-di-O-acetil származékok), és nyomokban 1,2,4-
kötésű és 1,2,3,4-kötésű galaktózt tartalmazott. 

Az EPS láncában lévő 1,2,3,4-kötésű galaktóz foszfáttal 
szubsztituált a harmadik szénatomon. 

Nem detektáltak terminálisan kapcsolt galaktózt, mások 
találtak némi terminálisan kötött galaktózt . 

A kémiai kezelések után a felszabaduló cukrokat és a 
megmaradt polimer összetételét vizsgálták.  

  


