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ABSTRACT

Celiac disease is the most common disease of immune origin mediated by food. The aim of this study was to determine the influence of rye leaven fermentation time on 
the allergenic potential of gluten. The immunoreactivity of rye flour and rye leaven within a 16-day fermentation period was analyzed using the sandwich ELISA method. 

R5 monoclonal antibodies were used. It was found that with increasing time of rye leaven fermentation, the immunoreactivity had increased. This increase in 
immunoreactivity was caused by the cleavage of gluten by rye leaven microorganisms into simpler peptides. However, increase in the allergenic potential for celiacs is

not expected due to the etiopathogenesis of the disease, where the problem is posed by the uncleaved macromolecule of gluten proteins.

MATERIÁL A METODIKA

Příprava vzorků: Kvas byl připraven ze stejného dílu vody, kvasu a žitné mouky (Předměřická žitná mouka chlebová, tmavá, ČR). Směs byla promíchána a skladována v lednici 
při teplotě 4°C po dobu 16 dní. Vzorky byly odebírány v různých časových intervalech v množství dostatečném pro analýzy 50g. V den přípravy vzorku, tj. 0. den byly odebrány 
vzorky kvasu a žitné mouky. Dále odběr vzorků kvasu probíhal v intervalech: 1., 2., 3., 6., 9., 13. a 16. den. 

Příprava extraktu: Příprava extraktu vzorků a kvantifikace vycházela z návodu (R-Biopharm 2021), který byl součástí komerčního kitu Ridascreen® Gliadin, č. R7001 (R-
Biopharm, Germany). Jedná se o sendvičový enzymatický imunosorbentní test (ELISA) pro kvantitativní stanovení prolaminů z pšenice (gliadin), žita (secalin) a ječmene 
(hordein) v potravinách. Monoklonální protilátky R5 reagují s frakcemi gliadinu pšenice a odpovídajícími prolaminy ze žita a ječmene.

 Limit kvantifikace: 2,5 mg/kg (ppm) gliadinu nebo 5 mg/kg (ppm) glutenu

 Limit detekce: 0,5 mg/kg (ppm) gliadinu nebo 1 mg/kg (ppm) glutenu,

 0.06-1.24 mg/kg (ppm) gliadinu

Statistika:

Výsledky byly statisticky zpracovány testem Kruskal-Wallis (one-way ANOVA) na hladině významnosti p=0,05 (Unistat ltd., Velká Britanie).

VÝSLEDKY A DISKUZE

Metodou sendvičového enzymatického imunosorbentního testu, který využívá
monoklonální protilátky R5 byl zjišťován vliv doby fermentace žitného kvasu na
imunoreaktivitu lepku. Výsledky ukázaly (Tabulka 1), že se vzrůstající dobou fermentace
žitného kvasu stoupala také imunoreaktivita použitého kitu (p < 0,05), s výjimkou odběrů 1.
a 6. dne (p > 0,05).

Tyto výsledky nejsou v souladu se studií Mickovské et al. (2019), která potvrdila schopnost
vybraných kmenů laktobacilů, snížit imunoreaktivitu žitných a pšeničných prolaminů ve
fermentovaných kvasech metodou kompetitivní ELISA (Mickowska et al. 2019). Podobně
také Walter et al. (2015) potvrdili, že se vzrůstající dobou fermentace žitného kvasu dochází
ke snížení obsahu lepku (Walter et al. 2015).

V souvislosti s alergenním potenciálem jsou důležité poznatky o struktuře a konformaci
glutenových proteinů. Krátké aminokyselinové sekvence, někdy nazývané také jako
„toxické“ s největší pravděpodobností fungují jako epitopy, které vážou protilátky
v imunologických reakcích (Waga 2004).

S alergenními vlastnostmi jsou spojovány prolaminy, které jsou složeny z krátkých
aminokyselinových sekvencí, především z prolinu a glutaminu. Dalším prvkem, který může
mít zásadní vliv na alergenicitu je sekundární struktura, konkrétně beta-ohyby, které dávají
alergenním částicím specifickou konformaci a disulfidové vazby tuto strukturu stabilizují
(Waga 2004). Nicméně několik studií pomocí metody ELISA prokázalo, že působením
mikrobiálních proteáz, k jejichž produkci dochází během fermentace kvasu, došlo ke snížení
imunoreaktivity lepku (Walter et al. 2015; Mickowska et al. 2019; Scherf et al. 2018;
Heredia-Sandoval et al. 2016).

Tabulka 1: Přepočtené množství lepku ve vzorcích kvasu v závislosti na době zrání.

Obrázek 2: Obsah lepku v žitném kvasu.

ZÁVĚR

Pomocí metody sendvičové ELISA s využitím monoklonální protilátky R5 bylo zjištěno, že doba fermentace žitného kvasu má vliv na imunoreaktivitu
použitého kitu. Výsledky ukázaly, že s rostoucí dobou fermentace žitného kvasu stoupá také imunoreaktivita použitého kitu. Na základě výsledků jiných
studií lze předpokládat, že vzrůstající obsah lepku, který byl detekován metodou sendvičové ELISA, byl způsoben detekcí vzniklých nízkomolekulárních
peptidů, jejichž množství během fermentace žitného kvasu vzrůstalo. Toto zjištění ale neznamená zvýšení rizika pro celiaky, u kterých etiopatogeneze
průběhu onemocnění souvisí s přítomností vysokomolekulárních frakcí lepku ve střevě. Jiná situace je u pravých alergií na pšenici a neceliakalních
formách, kde nízkomolekulární frakce vzniklé fermentací žitného kvasů mohou zvýšit imunitní odpověď organismu.
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Heredia-Sandoval et al. (2015) dále uvádí, že lepkové proteiny degradované na malé
peptidy (méně než 9 aminokyselinových zbytků) mají nižší imunologickou aktivitu (Heredia-
Sandoval et al. 2016).

S alergenními vlastnostmi jsou spojovány prolaminy, které jsou složeny z krátkých
aminokyselinových sekvencí, především z prolinu a glutaminu. Dalším prvkem, který může
mít zásadní vliv na alergenicitu je sekundární struktura, konkrétně beta-ohyby, které dávají
alergenním částicím specifickou konformaci a disulfidové vazby tuto strukturu stabilizují
(Waga 2004). Nicméně několik studií pomocí metody ELISA prokázalo, že působením
mikrobiálních proteáz, k jejichž produkci dochází během fermentace kvasu, došlo ke snížení
imunoreaktivity lepku (Walter et al. 2015; Mickowska et al. 2019; Scherf et al. 2018;
Heredia-Sandoval et al. 2016). Heredia-Sandoval et al. (2015) dále uvádí, že lepkové
proteiny degradované na malé peptidy (méně než 9 aminokyselinových zbytků) mají nižší
imunologickou aktivitu (Heredia-Sandoval et al. 2016).

Na základě výše uvedených informací lze předpokládat, že námi zjištěný vzrůstající trend
obsahu lepku v závislosti na délce fermentace, byl způsoben detekcí nízkomolekulárních
peptidů metodou sendvičové ELISA. Tato práce ukázala, že metoda sendvičová ELISA není
vhodná pro stanovení lepku v kvasu. Vhodnější metodou pro stanovení lepku v kvasu je
metoda kompetitivní ELISA (Walter et al. 2015; Mickowska et al. 2019). Dále lze
předpokládat, že celkové detekované množství lepkových proteinů nemusí vykazovat
alergenní potenciál, který se naopak vlivem fermentace a štěpení na peptidy může snižovat
(Heredia-Sandoval et al. 2016).

Odběr vzorku (den) vzorek lepek (mg/kg)

0. ŽM 145,19

0. K0 171,67 a

1. K1 161,19a

2. K2 187,27 b

3. K3 197,27c

6. K4 181,18a

9. K5 216,03d

13. K6 218,47e

16. K7 205,3f

Obrázek 1: Kvas.
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