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Souhrn

Syrovátkové bílkoviny mléka jsou široce studovány již řadu let. Neopakovatelně vysoká biologická hodnota je zařazuje mezi unikátní nutrienty potravin. Někteří zástupci těchto

bílkovin se kromě nutriční hodnoty vyznačují i dalšími unikátními vlastnostmi. Takovým představitelem je multifunkční laktoferin, jehož aspekty jsou předmětem mnoha studií.

Díky svým neopakovatelným atributům je významná jeho přítomnost v mléce a izolovaný laktoferin je vyhledávaným potravním doplňkem.

Úvod

Laktoferin je významným zástupcem syrovátkových bílkovin a kromě mléka se nachází v

slzách, slinách, vaginálním sekretu, spermatu, nosních a bronchiálních sekretech ve žluči,

pankreatické šťávě, synoviální tekutině, gastrointestinální tekutině, v moči, v sekundárních

granulích neutrofilů a v plodové vodě (González-Chávez a kol., 2009). Kromě vysoké

nutriční hodnoty vykazuje řadu biologických aktivit, které umocňují jeho význam, včetně

prokázané vysoké homologie, zejména mezi laktoferinem z lidského a kravského mléka.

(Wang a kol., 2017).

Materiál a metodika

HPLC se stala bazální metodou používanou pro separaci a charakterizaci proteinů a 

peptidů. Při detekci LF pomocí chromatografie je a široce používána a studována HPLC ve 

spojení s PDA detektorem (Zhang et al., 2021). 

Autoři Dupont et al. (2006) potvrdili schopnost ELISA metody ke stanovení laktoferinu v 

kravském mléce, sýrech a syrovátce s detekčním limitem 18 ng/ml. 

Další možností je použití elektroforézy na polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodecyl

sulfátu sodného (SDS-PAGE).
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Výsledky a diskuze

Z řady našich dlouholetých studií vyplývá, že průměrná koncentrace laktoferinu

v bazénových vzorcích kravského mléka je 0,16 ± 0,06 mg/ml s minimálními

hodnotami 0,10 ± 0,02 mg/ml a maximálními hodnotami 0,25 ± 0,02 mg/ml.

Z publikovaných dat vyplývá, že nejvyšší koncentrace byly zjištěny v lidském mléce

(1,7 mg/ml), zatímco v oslím mléce byla koncentrace nejnižší (0,07 mg/ml).

Koncentrace  laktoferinu v mléce je ovlivněna mnoha faktory:

 druhem savce (nejvyšší v humánním) 

 plemenem (mléčná vyšší)

 individualitou

 pořadím laktace (vzestup s pořadím laktace)

 stadiem laktace (kolostrum (pokles na hodnotu zralého mléka 15.-30. den); stání na 

sucho (až 100x vyšší)  maximální koncentrace  

 zdravotním stavem (v mastitídním mléce stoupá uvolňováním zejména 

z aktivovaných leukocytů)

(Wang a kol., 2017, Adlerová a kol., 2008, El-Agamy, 2006, Abd El-Gawad a kol., 

1996, Tsuji a kol,, 1990).

Závěr

Laktoferin je velmi zajímavá bílkovina z pohledu tepelného ošetření. Spočívá to zejména v tom, že jeho antibakteriální aktivita není ovlivněna standardním

pasteračním režimem (72ºC po 15 s) ani sprejovým sušením mléka.

Z pohledu použití bovinního laktoferinu v potravních doplňcích je kromě výše uvedených aktivit mimořádně významná jeho vlastnost modulace imunitního

systému a inhibice zánětlivé kaskády. Z mnoha studií vyplývá, že laktoferin může zabránit rozvoji zánětu a následnému poškození tkáně způsobenému

uvolňováním prozánětlivých cytokinů a reaktivních forem kyslíku. Laktoferin se svým kladným nábojem váže s negativním nábojem molekul na povrchu

různých buněk imunitního systému a to je spojeno se spouštěcím mechanismem buněčné imunitní odpovědi, jako je aktivace, diferenciace a proliferace.

Mnoho buněk imunitního systému (T i B lymfocyty, destičky, epitheliální buňky) má receptory pro laktoferin. Inhibice prozánětlivých cytokinů zvyšuje

chemotaktickou aktivitu neutrofilů a tím zajišťuje rychlejší přesun z krve do místa zánětu (Ward et al., 2005, Adlerová a kol., 2008; Arslan a kol., 2021).
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