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1.   SEZNAM ZKRATEK 

 

APS Persíran amonný 

DTT Dithiotreitol 

DMSO Dimethylsulfoxid 

ECL Chemiluminiscence  

IgE Imunoglobulin třídy E 

Mr Relativní molekulová hmotnost 

PAGE Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu 

PBS Fosfáty pufrovaný fyziologický roztok (Phosphate buffered 

 saline) 

PBS-T Tween ředěný v PBS 

PVDF Polyvinylidenfluoridová membrána 

SDS Dodecylsulfát sodný          

Spec.IgE Specifický imunoglobulin třídy E               

TBS Trisem pufrovaný fyziologický roztok ( Tris-buffered saline)                    

TEMED N,N,N´,N´- tetramethylethylendiamin  

Tris Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan 
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2.   ÚVOD 

 

 Složky potravy běžně nevyvolávají v trávicím traktu imunitní odpověď s klinickými 

příznaky, neboť u většiny osob je navozen stav neodpovídavosti, orální tolerance.  

 Potravinová alergie patří k několika typům přecitlivělosti, tzv. hypersenzitivity, která 

má v posledních letech rostoucí tendenci. Je charakterizována jako nežádoucí reakce na 

přijatou potravu, v jejíž patogenezi se významně uplatňují „abnormální“ imunitní 

mechanizmy. Mezi ně patří reaktivita zprostředkovaná jednak buňkami, tak i protilátkami 

třídy IgE. Může se projevovat lokálními symptomy nebo systémovou reakcí (anafylaxe). 

 Nejčastěji postiženou skupinou jsou především malé děti. Potravinová alergie se 

vyskytuje u 6-8% novorozenců. U dospělých jedinců je četnost kolem 0,3%. 

 Pšeničné bílkoviny patří mezi 6 hlavních alergenů potravy- mléko, vajíčka, pšenice, 

sója, ořechy a ryby. Komponenty těchto potravin vyvolávají 90% reakcí postihujících kůži, 

trávicí a dýchací trakt. Zatímco nejčastěji se vyskytující alergeny v mléce a vajíčcích jsou 

dobře známy nebo intenzivně studovány, znalost alergenů obsažených v obilovinách je velmi 

malá, přestože tvoří základ výživy řady obyvatel. 

 Pšeničné proteiny se rozdělují podle jejich rozpustnosti na albuminy a globuliny, které 

můžeme extrahovat vodnými roztoky s přídavkem solí. Dalšími složkami jsou v alkoholu 

rozpustné monomerní  gliadiny a polymerní gluteniny.  

 Nesnášenlivost k pšenici zahrnuje široké spektrum chorob s různými patologickými 

mechanismy a klinickými symptomy. Liší se v závislosti na cestě, kterou se alergen dostává 

do organismu, a na imunologických mechanismech. 

 Diagnostika potravinové alergie je komplikována několika faktory. Jedním z nich jsou 

rozdílné výpovědní hodnoty mezi in vivo a in vitro testy. Další okolností je fakt, že u 

pacientů, trpících alergií na pšeničnou mouku, dochází často ke zkřížené reaktivitě protilátek s 

dalšími alergeny obsaženými v potravě, např. v mléce. 

 Tato diplomová práce je zaměřena na hledání bílkovinných komponent z obilek 

několika odrůd pšenice, proti kterým je namířena alergická reakce pacientů, u nichž byla 

v séru stanovena zvýšená hladina specifických IgE protilátek po požití potravy obsahující tuto 

obilovinu. Je důležité zjistit více informací o těchto alergenech nejen pro nalezení lepší 

diagnostické metody, ale také z důvodu lepší prevence těchto chorob použitím méně alergenní 

mouky. 
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Cíle diplomové práce jsou: 

 

1. Připravit různé extrakty pšeničné mouky a u každého z nich stanovit koncentraci bílkovin. 

 

2. Optimalizovat metodu imunoblotu pro detekci pšeničných bílkovin za použití specifických 

IgE protilátek ze sér pacientů s potravinovou alergií. 

 

3. Elektroforeticky rozdělit pšeničné proteiny z vodných extraktů za různých podmínek 

(redukční, neredukční) a zjistit  jejich přibližnou molekulovou hmotnost. 

 

4. Charakterizovat heterogenitu pšeničných proteinů v souvislosti s jejich reaktivitou s IgE 

protilátkami ze sér jednotlivých pacientů. 

 

5. Na vybraných sérech pacientů s potravinovou alergií vyzkoušet jejich reaktivitu s různými 

kultivary pšenice. 

 

6. Proteiny jednoho kultivaru opracovat pepsinem a poté vyzkoušet reaktivitu IgE protilátek z 

vybraných pacientských sér. 

 

7. Srovnat hladinu a specifitu IgE protilátek s mírou aktivace krevních bazofilů pšeničnými 

antigeny in vitro. 
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3.   PŘEHLED LITERATURY  

 

3.1.  Obecné vlastnosti alergických reakcí 

  

 Alergie patří mezi tzv. imunopatologické reakce, při kterých imunitní systém může 

vyvolat poškození organismu. Tento typ reakcí je označován termínem hypersenzitivita 

(přecitlivělost) a popisuje symptomy, které jsou vyvolány po expozici určitým podnětem a to 

v množství, které je tolerováno zdravými osobami (JOHANSSON et al. 2004). Těmito 

podněty jsou antigeny, které v tomto případě označujeme jako alergeny. Jedná se obvykle o 

proteiny různého původu. 

 Alergie může být zprostředkována protilátkami nebo buňkami. V prvém případě se po 

vystavení organismu alergenem vytvářejí protilátky hlavně ve třídě IgE. Produkují je 

specifické klony B lymfocytů, které jsou stimulovány určitým typem TH2 lymfocytů. IgE 

protilátky se vážou na specifické receptory žírných buněk a bazofilů, což vede k jejich 

degranulaci a uvolnění mediátorů (hlavně histaminu a heparinu) s následným rozvojem 

alergické reakce. Sklon k tvorbě protilátek IgE jako odpovědi na expozici alergenů 

označujeme termínem atopie (JOHANSSON et al. 2004). Tato reakce je také popisována jako 

přecitlivělost časného typu (reakce typu I), neboť k reakci dochází velmi rychle po kontaktu 

s alergenem (během minut). 

 Je-li alergická reakce zprostředkována buněčně, dochází k tvorbě zánětů, na kterých se 

podílí specifické lymfocyty TH1 a makrofágy. V tomto případě se netvoří protilátky. Reakce 

je označována jako přecitlivělost oddáleného typu (reakce typu IV). 

 

3.2.  Potravinová alergie 

 

3.2.1.  Charakteristika a výskyt 

  

 Patologická reakce na potraviny se může projevovat buď jako potravinová 

nesnášenlivost (intolerance) nebo jako hypersenzitivita (SAMPSON 1999a). Příčinou 

intolerance mohou být metabolické poruchy nebo se jedná o fyziologickou odpověď na 

nejrůznější toxické látky. Hypersenzitivita má charakter imunitní odpovědi s případnou 

tvorbou protilátek IgE nebo je vyvolána buněčnou reakcí. 
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 Potravinová alergie se v poslední době neustále rozšiřuje a je problémem pro stále 

více obyvatel (HUGHES a MILLS 2001; KANNY et al. 2001). Nejčastěji se vyskytuje během 

prvního roku života a postihuje okolo 6% dětí mladších tří let (BOCK 1987). U starších dětí 

je její výskyt 1,3% a u dospělých jedinců se pohybuje okolo 0,3% (SICHERER a SAMPSON 

1999). U 40% nemluvňat a malých dětí hraje potravinová alergie zásadní roli v rozvoji mírné 

až velmi těžké atopické dermatitidy (EIGENMANN et al. 1998). 

 Projevem potravinové alergie může být systémová reakce, ke které dochází během 30 

min od pozření potraviny obsahující alergen, a způsobuje život ohrožující anafylaktický šok. 

Často se však objevují lokální symptomy, u kterých jsou hlavními cílovými orgány kůže, 

respirační a gastrointestinální trakt (BURKS et al. 1998), (KULIG et al. 1998). 

 

3.2.2.  Gastrointestinální trakt 

 

 Trávicí soustava hraje při vzniku alergií zásadní roli. Vytváří rozsáhlou bariéru 

oddělující okolní prostředí a zajišťuje vstřebávání přijaté potravy. Navzdory tomuto 

bariérovému systému jsou zhruba 2% přijatých potravinových antigenů absorbována a 

transportována po celém těle v takové formě, na kterou imunitní systém nereaguje (HUSBY 

et al. 1987). Ve střevech se nachází rozsáhlý slizniční imunitní systém, který tvoří zejména 

mukózní lymfatický systém. Ten je schopen rozlišovat mezi neškodnými cizími proteiny či 

komenzálními mikroorganismy a nebezpečnými patogeny. U zdravých jedinců imunitní 

systém na potravinové alergeny, které projdou přes střevní stěnu, neodpovídá, protože 

antigeny obsažené ve střevním lumen vyvolávají za fyziologických podmínek stav tzv. orální 

tolerance. Významnou roli v indukci orální tolerance hraje zřejmě střevní mikroflóra (SUDO 

et al. 1997). Některé práce poukazují na význam kojení pro navození orální tolerance a 

zabránění vzniku potravinové alergie a atopické dermatitidy (JARVINEN a 

SUOMALAINEN 2001; SCHOETZAU et al. 2002). Poškozující alergická reakce nastává 

právě porušením orální tolerance. Navíc dochází ke změnám ve vlastnostech antigenů 

(alergenů) po orálním podání během jejich cesty trávicím traktem. Mění svou chemickou 

strukturu působením nízkého žaludečního pH, opracováním enzymy z žaludku a slinivky. 

Tyto procesy mohou odkrýt nové epitopy,  případně se zničí epitopy již existující 

(KORTEKANGAS-SAVOLAINEN et al. 1993; STRID et al. 2004). K modifikacím alergenů 

dochází rovněž různými technologickými postupy při zpracování potravin, zejména tepelnou 

úpravou (DAVIS et al. 2001). 
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3.3.  Alergické reakce vyvolané pšenicí 

 

3.3.1.  Pšenice jako alergen 

 

 Pšenice patří mezi hlavní potraviny využívané pro výživu většiny populace. Tato 

obilovina je důležitá hlavně v západních zemích, protože pšeničná mouka slouží k výrobě 

řady druhů potravin a nápojů. Proto je velkým problémem skutečnost, že u spousty lidí 

vyvolává alergické reakce. Šest potravin: mléko (HOST et al. 1995), vajíčka (BERNHISEL-

BROADBENT et al. 1994), pšenice, sója, ořechy (BURKS et al. 1991; BURKS et al. 1992; 

BURKS et al. 1995) a ryby (BERNHISEL-BROADBENT et al. 1992a; ASERO et al. 1999) 

patří mezi hlavní potravinové alergeny (SAMPSON 1988). Jsou odpovědné za přibližně 90% 

alergických reakcí u dětí (BURKS et al. 1998; ELLMAN et al. 2002). Hlavní problém právě u 

pšeničné alergie byl v nedostatku vědomostí o konkrétních alergenech, což s sebou přináší 

obtíže v diagnostice a určení správné diety.  

 

3.3.2.  Klinické projevy pšeničné alergie 

 

 V závislosti na vstupu alergenu do organismu a na základním imunologickém 

mechanismu se může alergie na pšenici projevovat jako klasická potravinová alergie 

postihující střeva, kůži- urtikarie (kopřivka), atopický ekzém (dermatitida), či dýchací trakt- 

astma a rinitida, dále způsobuje cvičením indukovanou anafylaxi a kontaktní dermatitidu. 

V následujících tabulkách je stručný přehled nejčastějších chorob spojených s potravinovou 

alergií. 

 

 

Tabulka č.1: Hypersenzitivita dýchacích cest 

Onemocnění Mechanizmus Symptomy 

Astma IgE a buňky 
kašel, dýchavičnost, pískání 

 

Alergická rinokonjunktivita IgE 
svědění očí, nadměrné slzení, 

zarudnutí spojivek, ucpaný nos, 
výtok z nosu, kýchání 
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Tabulka č. 2: Kožní hypersenzitivita 

Onemocnění Mechanizmus Symptomy 

Akutní kopřivka a angioedém IgE 
svědění, vyrážka, otok 

 

Chronická kopřivka a angioedém IgE 
svědění, vyrážka, otok trvající déle 

než 6 týdnů 
 

Atopická dermatitida IgE a buňky 
svědění, ekzém 

 

Kontaktní dermatitida buňky 
svědění, ekzém 

 

Dermatitis herpetiformis buňky 
svědění, vyrážka po celém těle 

nebo hýždích 
 

Tabulka č. 3: Hypersenzitivita gastrointestinálního traktu 

Onemocnění Mechanizmus Symptomy 

Orální alergický syndrom IgE 

slabé svědění, brnění a otok rtů, 
patra nebo jazyka, pocit ztuhlosti 

krku 
 

Gastrointestinální anafylaxe IgE 

pocit zvracení, bolesti břicha,  
křeče, zvracení, průjem, postižení 

také kůže a dýchacího traktu 
 

Alergická eozinofilní ezofagitida IgE a buňky 

reflex, nadměrné slinění, dávení, 
obtížné polykání, občasné bolesti 

břicha, podrážděnost 
 

Alergická eozinofilní 
gastroenteritida 

IgE a buňky 
časté bolesti břicha, podrážděnost, 
pocit přesycení, občasné zvracení, 

hubnutí 
Potravinovými proteiny 
indukovaná proktokolitida 

buňky krev ve stolici 

Potravinovými proteiny 
indukovaná enterokolitida 

buňky 
časté zvracení, které trvá 1-3 hod 

po jídle, průjem, dehydratace 
Zdroj: (SAMPSON 2003) 

 

V dalších odstavcích je uveden bližší popis vybraných alergických chorob způsobených 

pšeničnými bílkovinami. 

 

3.3.2.1.  Pekařské astma 

 Toto onemocnění je zprostředkováno IgE protilátkami a postihuje především mlynáře 

a pekaře, případně další osoby, které ve zvýšené míře dýchají moučný prach (BALDO et al. 

1980; AMANO et al. 1998). Objevují se dýchací potíže doprovázené rinitidou a urtikárií. 

Kolem 60% pekařů s respiračními symptomy má protilátky IgE proti pšeničným bílkovinám. 

Nicméně většina pacientů s tímto druhem astmatu nemá klinické příznaky po podání pšenice 

jinou cestou, např. orálně (BAUR et al. 1998; BRISMAN 2002). Riziko vzniku této choroby 
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vzrůstá u lidí se sklonem k atopickým reakcím, pohybují-li se v místech se zvýšenou 

koncentrací pšeničných alergenů v ovzduší (HOUBA et al. 1998). 

 

3.3.2.2.  Alergie na pšenici přijímanou jako potravina 

 Pšenice je součástí jídelníčku již od brzkého dětství, obvykle kolem pátého měsíce 

života. Nicméně k senzibilizaci pšeničnými alergeny může dojít už během kojení přes 

mateřské mléko (LINNA 1996). Dochází k reakcím vyvolaných IgE protilátkami s možným 

rozvojem kopřivky, angioedému (otok obličeje, jazyka a hrtanu), chronické bronchitidy, 

zvracení, bolesti břicha, případně až anafylaxe. Symptomy pozdního typu hypersenzitivity se 

objevují po 24 hodinách od požití potraviny obsahující pšenici a zahrnují střevní problémy a 

vznik atopické dermatitidy časté u malých dětí. (MAJAMAA et al. 1999; VARJONEN et al. 

2000b; PALOSUO et al. 2001).  

 

3.3.2.3.  Cvičením indukovaná anafylaxe  

 Jedná se o unikátní formu alergie, kdy konzumace specifického druhu potraviny 

v kombinaci s fyzickou zátěží může přivodit anafylaktickou reakci (KIDD et al. 1983). 

Příznaky se různí mezi angioedémem a kopřivkou až po nízký krevní tlak, dušnost, kolaps a 

šok (PALOSUO et al. 1999; ROMANO et al. 2001). Reakce je nepředvídatelná a těžko 

diagnostikovaná, protože množství snědené pšenice a míra námahy potřebná k vyvolání 

symptomů je velmi odlišná (VARJONEN et al. 1997; AIHARA et al. 2002). Při pokusech 

s 18 pacienty z Finska, kteří trpí touto chorobou, se ukázalo, že čas mezi podáním pšeničné 

potraviny a prvními symptomy se pohybuje mezi 10 min až 4 hod. Přičemž délka cvičení 

nutná k vyvolání reakce byla 10- 60 min (PALOSUO et al. 1999). Vedle pšenice je cvičením 

indukovaná anafylaxe asociována s dalšími potravinami jako např. celer (KIDD et al. 1983) 

nebo ořechy (GUINNEPAIN et al. 1996). 

 

3.3.2.4.  Kontaktní dermatitida 

 Tímto termínem je popisována hypersenzitivní reakce kůže, která nastává po přímém 

kontaktu s iritující látkou. Nejčastěji se jedná o chemikálie s nízkou molekulovou hmotností. 

Pokud je tato reakce založena na imunologickém mechanismu, nejčastěji Th1 lymfocytech, 

hovoříme o alergické kontaktní dermatitidě (JOHANSSON et al. 2001). Tuto chorobu může 

ve vzácných případech způsobit i pšenice, která je součástí některých kosmetických přípravků 

(SANCHEZ-PEREZ et al. 2000; VARJONEN et al. 2000a). 
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3.4.  Bílkoviny z obilek pšenice 

 

 Pšenice setá (Triticum aestivum) patří do velké skupiny trav z čeledi Lipnicovité 

(Poaceae). Jejími plody jsou obilky, které obsahují hlavně škrob (asi 75%), ale také řadu 

bílkovin (15%).  Za četné alergické reakce jsou odpovědné právě tyto pšeničné bílkoviny. 

  

3.4.1.  Klasifikace a vlastnosti 

 

 Bílkoviny z obilek pšenice můžeme rozdělit do čtyř skupin podle jejich rozpustnosti 

(OSBORNE 1907): 1.) ve vodě rozpustné albuminy (kolem 15% všech bílkovin), 2.) v 

solných roztocích (0,5M NaCl) rozpustné globuliny ( 5% všech bílkovin), 3.) ve vodě ani 

solných roztocích nerozpustné monomerní gliadiny (rozpouštějí se v alkoholu, zaujímají 40% 

všech bílkovin) a 4.) polymerní gluteniny (rozpustné v kys.octové, 40% všech bílkovin). 

Většina komponent ve vodě (solných roztocích) rozpustné bílkovinné frakce má 

fyziologickou funkci (enzymy, inhibitory enzymů). Naproti tomu gliadiny a gluteniny, patřící 

mezi prolaminy (bílkoviny bohaté na glutamin a prolin přítomné u různých obilovin), jsou 

zásobními proteiny semen a tvoří směs bílkovin, kterým se říká lepek (gluten), viz obr.č. 1. 

Lepek je nezbytný pro výrobu těsta z mouky. Podle současných představ tvoří hydratovaný 

lepek v těstě vlákna z bílkovinných makromolekul, spojených navzájem různými vazbami a 

obsahující uvnitř vrstvičku lipoproteinu. Vlákna pak tvoří v těstě trojrozměrnou síť a podílejí 

se na zadržování kypřícího plynu v těstě.  

 

Obr. č. 1.: Rozdělení pšeničných bílkovin 
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 Role ve vodě rozpustných alergenů v obilné hypersenzitivitě byla zkoumána a 

popsána v několika pracích. Jako hlavní alergeny v nich byly identifikovány právě albuminy a 

globuliny. Tyto proteiny jsou spojovány s rozvojem hypersenzitivity a následnými chorobami 

z povolání (PFEIL et al. 1990; FRANKEN et al. 1991; SANDIFORD et al. 1995) případně 

vzniku atopické dermatitidy (VARJONEN et al. 1994). Jako další alergeny byly popsány 

inhibitory α-amylázy a trypsinu (DELAHOZ et al. 1994), proteiny vázající lipidy (DOULIEZ 

et al. 2000) a enzymy peroxidáza a serinová karboxypeptidáza. V solném extraktu pšeničné 

mouky bylo dále identifikováno několik proteinů které mají homologii s globuliny ječmene.  

 Složení a struktura gliadinů a gluteninů je lépe charakterizována (SHEWRY 1995; 

GIANIBELLI et al. 2001). Gliadiny jsou monomerní proteiny, které můžeme rozdělit podle 

jejich sekvence a elektroforetické pohyblivosti v polyakrylamidovém gelu na α , β,  γ a ω- 

gliadiny (SHEWRY et al. 1986). První tři mají molekulovou hmotnost od 30 do 40 kDa, ω- 

gliadin od 40 do 50 kDa (DUPONT et al. 2000). Gluteniny jsou polymerní proteiny s četnými 

mezimolekulovými disulfidickými můstky. Skládají se ze dvou podjednotek: velká (Mr = 80-

120 kDa) a malá. Malou podjednotku lze navíc rozdělit do tří skupin: B- skupina (42-51 kDa), 

C- skupina (30-40 kDa, příbuzná α , β a γ - gliadinům), D- skupina (60-75 kDa, podobná ω- 

gliadinům). Hlavní vlastností prolaminů je jejich široký polymorfizmus, podobná stavba 

repetitivních a nerepetitivních domén a sekvenční homologie mezi různými gliadiny a 

gluteniny. 

 

3.4.2.  Charakteristika vybraných kultivarů pšenice seté 

 

 V tabulce č.4 je uvedena charakteristika šesti v České republice často pěstovaných 

kultivarů pšenice seté (Triticum aestivum), se kterými byly prováděny pokusy v rámci této 

diplomové práce (Pšenice špalda, Triticum spelta, se využívá spíše alternativně a je zde 

uvedena pro srovnání).  
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Tab. č. 4: Vlastnosti odrůd pšenice seté (Triticum aestivum) 

 

 SULAMIT NELA  ALANA  EBI  BANQUET MLADKA  ŠPALDA 

Pekařská 
jakost 

E A A E A C - 

Délka 
rostliny(cm) 

93 87 100 102 92 85 120 

Měrný objem 
pečiva (ml) 

594 541 557 592 549 - - 

Sedimentační 
test (Zelený) 

(ml) 
51 31 45 52 44 22 - 

Obsah 
bílkovin (%) 

13,3 12,9 13,7 13,1 12,5 11,9 15-17 

Vaznost 
mouky (ml)  

61,3 54,7 61,6 57,4 57,2 - - 

Obsah 
mokrého 
lepku (%) 

27,1 27,7 30,9 29,0 24,7 27,3 35-45 

Objemová 
hmotnost  

(g.l-1) 
795 795 797 805 792 752 - 

HTZ (g) 43 45 50 46 48 45 48 

 

Informace pocházejí z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

(www.ukzuz.cz). 

 

 Kvalitu obiloviny určuje zejména Pekařská jakost, měrný objem pečiva, sedimentační 

test, celkový obsah bílkovin, vaznost mouky, obsah lepku, objemová hmotnost a HTZ: 

 - Pekařská jakost popisuje kvalitu dané odrůdy z hlediska vhodnosti použití k výrobě 

pečiva a je vyjádřena těmito stupni: A- odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí, B- odrůdy 

s chlebovou pekařskou jakostí, C- odrůdy s nevhodnou pekařskou jakostí, E- odrůdy s elitní 

pekařskou jakostí. Pekařská jakost pšenice je ve značné míře dána genotypem a je podmíněna 

hlavně bílkovinným komplexem zrna. 

 - Měrný objem pečiva udávaný v ml se stanoví pekařským pokusem, kdy se za 

přesných standardních podmínek připraví z těsta dané mouky určitý objem pečiva.. Tento 

pokus je přímým ukazatelem pekařské jakosti. 

 - Sedimentační hodnota (SDS-test) vyjadřuje souborně množství i kvalitu pšeničných 
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bílkovin. Používaná metoda se označuje jako Zelenyho test (stanovení z mouky,nikoliv ze 

šrotu). Jedná se o bobtnání bílkovin v organické kyselině. 

 - Vaznost je schopnost mouky vázat vodu. Je-li v mouce více látek (lepku) schopných 

vázat vodu, tím více vody se přidává a tím větší objem bude mít výsledné těsto. 

 - Objemová hmotnost (dříve hektolitrová váha) patří k nepřímým ukazatelům 

mlynářské jakosti. Je vyjadřována v gramech jako hmotnost 1 litru zrna. Je důležitým 

obchodním i mlynářským znakem, neboť souvisí s velikostí, tvarem a hmotností zrna a je v 

přímém vztahu k výtěžnosti mouky. 

 - HTZ je zkratka pro hmotnost 1000 zrn, vyjadřuje podíl předního zrna a je udávána 

v gramech. 

 

 V tabulce č. 5 jsou blíže charakterizovány rozdíly v bílkovinném složení vybraných 

odrůd. Tyto informace by mohly mít zásadní význam ve spojitosti s rozvojem alergické 

reakce. Údaje poskytl Prof. Dipl. Ing. Jiří Petr, DrSc. Dr.h.c. 

 

                       Tab. č. 5: Zastoupení bílkovinných složek vybraných odrůd 

 SULAMIT  NELA  EBI 

HMW (%) 17,74 13,90 11,84 

LMW + gliadiny (%) 41,79 57,05 64,22 1 
Albuminy + globuliny (%) 40,47 29,05 23,94 

ω- gliadiny (%) 16,96 31,88 28,58 

β a γ - gliadiny (%) 33,22 33,22 36,59 2 
α - gliadiny (%) 49,82 34,91 34,83 

Ncelk. (%) 1,824 1,908 1,894 

N (%)- albuminy + globuliny 0,477 0,443 0,466 

N (%)- prolaminy 0,662 0,718 0,687 

N (%)- gluteniny 0,547 0,617 0,589 

3 

N (%) zbytek 0,129 0,126 0,140 

 

 

Legenda: 1) Obsah jednotlivých komponent z celkového množství zásobních bílkovin pšenice 

  HMW- bílkoviny s vysokou molekulovou hmotností 

  LMW- bílkoviny s nízkou molekulovou hmotností 
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 2) Obsah prolaminových bílkovin ze vzorků pšenice 

 3) Obsah celkového dusíku (Ncelk) podle Kjeldahla. Dále pak obsah dusíku u 

  jednotlivých bílkovin  z celkového množství 

 

 

3.5.  Křížová reaktivita 

 

 Řada rostlinných alergenů je homologických s proteiny nejrůznějších patogenů, se 

zásobními bílkovinami semen, s enzymy jako např. peroxidáza, inhibitory proteáz nebo s 

lektiny, jenž jsou společné pro mnohé rostliny (BREITENEDER a EBNER 2000). 

 Přítomnost těchto látek v organismu může způsobit křížovou reakci několika 

způsoby. Některé potraviny (např. arašídy) jsou schopné vyvolat reakci po orálním podání a 

mohou spustit alergickou odpověď také na další potraviny (např. zelenina). Jiné potraviny 

(jablka) samy nevyvolávají orální citlivost, neboť jejich proteiny jsou snáze štěpeny trávicími 

enzymy. Nicméně na základě  křížové reaktivity s některými pyly mohou i tyto proteiny 

v potravinách vyvolat alergickou reakci (SICHERER 2001). Vznik křížové reaktivity v tomto 

případě lze vysvětlit právě taxonomickou příbuzností jednotlivých trav. Obrázek č.2 ukazuje 

vzájemnou souvislost mezi pšenicí a některými dalšími travinami.  

 Křížovou reakci alergenů můžeme vysvětlit také na základě vlastností IgE protilátek, 

jenž vážou strukturně podobné epitopy na rozdílných proteinech, které jsou taxonomicky 

příbuzné nebo reprezentují evolučně konzervativní struktury (LIEBERS et al. 1996).  

 Špatně rozpustné proteiny většinou nevyvolávají reakci, ledaže by jisté faktory 

(cvičení, pití alkoholu) zvýšily absorpci. Toto je případ na potravinách závislé cvičením 

indukované anafylaxe k pšeničným  γ - gliadinům (MORITA et al. 2000). Také odolnost 

k trávicím enzymům je spojována se zvýšeným rizikem vzniku systematické reakce nebo 

orální senzibilizace (ASTWOOD et al. 1996; YAGAMI et al. 2000). Dalšími okolnostmi, 

které ovlivňují vzájemné klinické vztahy, jsou koncentrace, rozdílné vlastnosti alergenu 

během zpracování a vaření (BERNHISEL-BROADBENT et al. 1992b). Důležitá je také 

imunitní reakce proti případnému parazitovi, neboť se zvýšenou hladinou IgE protilátek 

v séru postižené osoby stoupá riziko křížové reakce (SAMPSON 2001b). 
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Obr. č. 2: Taxonomické vztahy mezi travinami z čeledi Poaceae  

 

Zdroj: (JONES et al. 1995) 

 

3.6.  Diagnostika potravinových alergií 

 

 Jednou z možností je eliminační dieta, která se používá jak v diagnostice, tak 

v léčbě. Pacient, kterému byla předepsána, se musí vyhnout všem formám alergenu. Proto je 

potřeba omezit konzumaci všech potravin, ve kterých se daná senzibilizující látka vyskytuje. 

Úspěch diety však vyžaduje přesnou identifikaci tohoto alergenu a navíc další faktory nesmí 

vyvolávat podobné symptomy. Tyto podmínky je v praxi  těžké dodržet, proto má eliminační 

dieta využití spíše v léčbě než v diagnostice. 

 Často používaným vyšetřením in vivo u onemocněních vyvolaných IgE protilátkami 

je tzv. kožní prick test, kdy se malé množství alergenu zavádí tenkou jehlou pod kůži (viz. 

obr.č.3) . U citlivých jedinců vzniká 3mm rudá skvrna, která indikuje alergickou reakci na 

danou látku. Pro srovnání se používá negativní (fyziologický roztok) a pozitivní (histamin) 

kontrola. Dobrých výsledků lze ovšem dosáhnout pouze u negativního testu, kdy pacient na 

daný alergen nereaguje (předpovědní hodnota je 95%). V případě pozitivního testu, kdy se u 
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pacienta objeví zarudnutí v místě vpichu, je předpovědní hodnota menší než 50% 

(SAMPSON 1999b). Z tohoto důvodu není kožní prick test vždy spolehlivou diagnostickou 

metodou, navíc se nedá použít u kožních chorob, jako např. atopická dermatitida. Je to 

vysvětlováno tím, že v případě pšeničných alergenů je k testování používána komerční směs 

ve vodě (solných roztocích) rozpustných proteinů s nedostatkem nerozpustné gliadinové 

frakce. Nicméně křížová reaktivita mezi ve vodě (solích) rozpustnými proteiny a některými 

pyly může zvýšit frekvenci pozitivních výsledků (PALOSUO 2003). 

 

                              

Obr. č. 3: Kožní prick test (Zdroj: ASTHMA AND ALLERGY RESEARCH GROUP, Department of Clinical 

Pharmacology and Therapeutics, Ninewells Hospital and Medical Schoul, Dundee, Scotland DD1 9SY) 

 

 Velmi frekventovanou metodou v diagnostice je dvojitě slepá placebem 

kontrolovaná studie (DBPCFC- double-blind, placebo- controlled food challenge). Pacientům 

je během testování podávána dávka, ve které alergen může, ale také nemusí být obsažen. 

Sleduje se vznik případných symptomů. V případě této metody pacient ani osoba, jenž mu 

podává dávku, neví, zda-li je v ní alergen přítomen. Smyslem tohoto počínání je vyloučit 

subjektivní pocity pacienta, kterými je alergická reakce často ovlivněna. Případný negativní 

výsledek musí být potvrzen tím, že se pacientovi podá jemu známá potravina obsahující 

alergen a přitom u něj nevyvolá alergickou reakci (SAMPSON 1999b).  

 Pro diagnostiku v  in vitro podmínkách se používá tzv. radioalergosorbentní test 

(RAST). Slouží k identifikaci hlavně specifických IgE protilátek ze sér pacientů. K měření 

slouží CAP Systém FEIA- fluorescent-enzyme immunoassay (Pharmacia & Upjohn, 

Bridgewater, NJ), který je principiálně shodný s metodou ELISA. Vysoká hladina 

specifických protilátek IgE indikuje až 95% pravděpodobnost alergické reakce u postižených 

jedinců, kteří snědli určitou potravinu (u pšenice je negativní předpovědní hodnota 87%, 

pozitivní 74%) (SAMPSON 2001b).  

 Konvenční metody používané v diagnostice IgE zprostředkované hypersenzitivity 

jsou nedostatečné pro alergologická vyšetření pacientů s přecitlivělostí na potraviny 

obsahující pšenici (SIMONATO et al. 2001a). 
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3.7.  Léčba potravinové alergie 

 

 Jestliže byla diagnostikována potravinová alergie, tak jedinou ověřenou terapií je 

přísná eliminační dieta. Je založena na vyloučení kontaktu s problematickým alergenem ve 

všech jeho formách, což znamená zákaz konzumace určitých potravin a přináší i další 

komplikace ve způsobu života takto postiženého jedince. Pacient a jeho rodina musí být 

poučena o tom, jak rozpoznat časné příznaky alergické reakce a jak postupovat v případě 

anafylaktického šoku (SAMPSON 1999b). 

 V případě vážných problémů je možno podávat antihistaminika (BINDSLEV-

JENSEN et al. 1991), či kortikosteroidy. Je ovšem nutno počítat s vedlejšími účinky. 

 Jinou formou  léčby alergických onemocnění je alergenová imunoterapie, která 

kauzálně zasahuje do vývoje specifické imunologické přecitlivělosti. V tomto případě se 

pacientovi podává zvyšující se dávka alergenové vakcíny, vedoucí ke snížení příznaků 

s následnou expozicí kauzálním alergenem (SAMPSON 2001a; LEUNG et al. 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   MATERIÁL A METODY 

 

4.1. Vzorky pšenice 
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           Obilky pšenice byly získány z České Zemědělské Univerzity v Praze od Prof. Dipl. 

Ing. Jiřího Petra, DrSc. Dr.h.c. Jedná se o 6 kultivarů pšenice seté (Triticum aestivum) 

s názvem: Sulamit, Nela, Alana, Ebi, Banquet, Mladka. Tyto kultivary jsou používány při 

výrobě chleba. První tři (Sulamit, Nela a Alana) pocházejí ze Stupic, zbylé (Ebi, Banquet, 

Mladka) jsou z Uhříněvsi. 

Pro srovnání byla použita mouka z pšenice špaldy (Triticum spelta), která se hojně používala 

v minulosti, dnes má u nás jen okrajové použití. Vzorky pro pokusy pocházejí z obchodu se 

zdravou výživou (Pro-Bio, Staré Město pod Sněžníkem, ČR). Na různých internetových 

stránkách výrobců těchto potravin se často uvádí, že pšenice špalda je lépe snášena jedinci 

s alergií. 

 

4.2. Zpracování obilek 

 

            Obilky jednotlivých kultivarů  nám pomlela Tereza Loučková z České Zemědělské 

Univerzity v Praze na laboratorním mlýnu FQC-109 za použití síta s otvory o velikosti 

150 µm. 

 

4.3. Extrakce bílkovin z mouky 

 

           Z mouky každého kultivaru byly provedeny tři typy extrakcí lišící se jak způsobem 

přípravy, tak i použitím různých chemikálií. Nejvhodnější extrakt byl pak použit při dalším 

zpracování. 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Extrakce č. 1 – SDS pufr 

 

          3 g mouky se smíchaly s 32 ml SDS pufru (používaný při elektroforéze) 



  

                                                                       23 

     
Příprava SDS pufru: 

1,15 g   SDS 
5      ml glycerin 
2,5   ml β-merkaptoetanol 
378  mg Tris 
1,25 ml bromfenolová modř v 1% metanolu 
doplnit do 50 ml H2O 

 

Roztok se promíchal a nechal 10 min na třepačce s vodní lázní vytemperované na 40 °C. 

Poté se stáčel 10 min na centrifuze (3000 g). 

Supernatant byl odebrán a uskladněn při -20°C. 

 

4.3.2. Extrakce č. 2 – bez sonikace 

 

            Tato extrakce je kombinací postupů pocházejících ze tří prací (SANDIFORD et al. 

1997), (SIMONATO et al. 2001a), (MESA-DEL-CASTILLO et al. 2004) : 

            K 500 mg mouky bylo přidáno 15 ml pufru A. Roztok se míchal 1 hodinu při 4 °C na 

magnetické míchačce. Poté byl stočen na centrifuze po dobu 10 min při (3000 g). Supernatant 

(označený jako vodný extrakt) byl odebrán a uskladněn při -20 °C. 

            K sedimentu bylo přidáno 15 ml 80% ethanolu. Roztok se míchal 1 hod na magnetické 

míchačce při laboratorní teplotě. Pak byl stočen po dobu 10 min při (3000 g). Supernatant 

(etanolový extrakt) byl odebrán a uskladněn při -20 °C. 

            Sediment byl smíchán s 6,75 ml pufru B a zahříván 30 min při 60 °C na vodní lázni. 

Supernatant (propanolový extrakt) byl odebrán a uskladněn při -20 °C. 

 

Pufr A: PBS, pH= 7,8 

Pufr B: 49%: Tris-HCl (0,1 mol/dm3; pH=8,5) 

             50%: Propanol (koncentrovaný) 

             1%:   DTT (1 mol/dm3) 

              

 

 

4.3.3. Extrakce č. 3 – sonikace 
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            Postup vychází z práce autorů  (KOZAI et al. 2005). Roztok obsahující 5 g mouky a 

50 ml PBS byl přes noc míchán na magnetické míchačce při 4°C v lednici. Pak byla 

provedena ultrasonikace v délce trvání 15 min, během níž byl roztok chlazen ledovou drtí. 

Následovala centrifugace (15 min, 20 000 g). Supernatant (vodný extrakt) byl odebrán a 

uskladněn při -20 °C. 

K sedimentu se přidalo 10 ml 80% ethanolu, roztok se promíchal a sonikoval 15 min za 

chlazení ledem. Následovala centrifugace (15min, 20 000g). Supernatant (etanolový extrakt) 

byl odebrán a uskladněn při -20 °C. 

 

4.4.  Stanovení koncentrace bílkovin z extraktů 

 

Koncentrace bílkovin byla stanovena u každé extrakce všech kultivarů v 96jamkových 

destičkách (MaxiSorp Nunc-Immuno Plate). Jednotlivé jamky byly naplněny 10 µl roztoku se 

vzorky extrahovaných proteinů. K nim bylo přidáno 200 µl roztoku komerčního kitu BCA 

(Pierce Rockford, USA). Vzorky se ředily 10x, 50x a 100x ve sterilní vodě, dále se použily i 

vzorky neředěné. Takto obsazená destička se nechala inkubovat 30 min při 37 °C. Pak byla 

měřena optická denzita při 540 nm na spektrofotometru Titertek Multiscan MCC/340 ELISA 

Leader, ze které byla vypočtena koncentrace bílkovin v jednotkách mg/ml. 

 

4.5.  Štěpení pepsinem 

 

 V jednom případě byly proteiny z extraktu č.3 (vodná frakce,Sulamit) štěpeny 

pepsinem. Použit byl gel pepsin-agaroza, který se v boxu za sterilních podmínek nejprve 3x 

po 5 minutách promyl sterilní vodou. Následovalo promytí kyselinou chlorovodíkovou (3x 5 

minut, pH 1,8). K takto připravené pepsin-agaroze byl přidána vzorek s pšeničnými proteiny 

v poměru 1:1. Zkumavka s touto směsí se nechala temperovat při 37oC. Po 20 minutách 

štěpení byl odebrána 1ml a stočen na centrifuze (3000g, 5 min, 4oC). Další frakce byly 

odebrány po 40 a 80 minutách. Frakce se štěpenými proteiny byly následně elektroforeticky 

rozděleny a použity v dalších pokusech. 

 

4.6.  Gliadin 
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 Pro srovnání byla testována i reaktivita pacientských protilátek s komerčním vzorkem 

gliadinu. 5 mg gliadinu bylo  rozpuštěno v 1 ml etanolu (w=0,70) a 4 ml PBS. Takto 

připravený roztok byl elektroforeticky rozdělen. 

 

4.7.  Pacientská séra 

 

 Vzorky pacientských sér nám poskytla Ing. Marie Havranová z imunologického centra 

Imumed. Séra pocházejí z krve pacientů, kteří trpí alergickými onemocněními. Odebraná krev 

se nechala srazit přibližně 1 hodinu, pak se stočila na centrifuze při 2000g. Poté se odebralo 

sérum a na přístroji Immulite 2000 (DPC, USA) se zjistila hladina specifických IgE protilátek 

proti  bílkovinám pšeničné mouky rozpustných ve vodných roztocích. Koncentrace protilátek 

byla vyjádřena v jednotkách U/ml (1U IgE = 2,4 ng IgE). Uvedená metoda se nazývá CAP 

Systém FEIA- fluorescent-enzyme immunoassay (Pharmacia & Upjohn, Bridgewater, NJ). 

Séra jsou skladována při -20 °C. Každé sérum je rozděleno do několika zkumavek na takový 

objem, který se využije po rozmražení pouze pro jeden pokus. Opětovné zmražení snižuje 

hladinu IgE protilátek a je tedy nežádoucí. Před každým použitím je sérum rozmraženo a 

stočeno na centrifuze (5 min, 2000 g). 

 

4.8.  Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS 

 

            Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu obsahujícím anionický detergent 

dodecylsulfát sodný probíhala ve vertikálním uspořádání na 1 mm tenko vrstevném gelu 

podle modifikované metody Laemmeliho a Favreho. Jednotlivé vzorky extraktů pšeničné 

mouky (10 µl) byly smíchány s 10 µl vzorkového pufru  

  - redukujícího ( 0,5 mol/dm3 Tris – HCl, pH 6,8; 10% SDS; 20% glycerol; 5% β-

merkaptoethanol; 0,01% bromfenolová modř) nebo 

 - neredukujícího (0,5 mol/dm3 Tris – HCl, pH 6,8; 10% SDS; 20% glycerol; 0,01% 

bromfenolová modř). 

Po povaření (5 minut) byly vzorky podvrstveny pod elektrodový pufr (0,25 mol/dm3 Tris;  

0,2 mol/dm3 glycin; 0,1% SDS) do startu v zaostřovacím gelu. 

 Dělící polyakrylamidový gel (gradientový) byl připraven z 5% a 20% gelu podle 

následujícího návodu: 
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                                    Tabulka č. 6: 

 5% 20% 

 H2O 5,7 ml 0,75 ml 
1,5 mmol/dm3 Tris (pH 8,8)  2,5 ml 2,5 ml 

10% SDS  (B) 100 µl 100 µl 
30% Akrylamid  1,65 ml 6,6 ml 

10% APS 50 µl 50 µl 
TEMED 5 µl 5 µl 

 

Gradientu bylo dosaženo pomocí dvoukomorového systému spojených nádob (Gradient 

former, model 385, Bio-Rad, Hercules, USA). Na jeden gel bylo použito 2,3 ml 5% a 1,8 ml 

20% gelu. 

 

 Zaostřovací gel: 

 

                                             Tabulka č. 7: 

H2O 6,1 ml 
1,0 mmol/dm3 Tris (pH 6,8) 2,5 ml 

10% SDS 100 µl 
30% Akrylamid 1,3 ml 

10% APS 50 µl 
TEMED 10 µl 

 

Po nalití horního gelu se aparatura s oběma gely nechala pro lepší polymeraci přes noc 

v lednici. Pak byly naneseny vzorky. 

 Migrace probíhala v systému s Tris elektrodovým pufrem na aparatuře Bio-Rad Mini-

PROTEAN® II se zdrojem napětí CONSORT E844 (Scie-Plas, Southam, UK) za konstantního 

proudu 35 mA (70 V) po dobu 45 minut. Elektroforéza byla ukončena, když čelo 

bromfenolové modři dosáhlo konce gelu. 

 Pro stanovení molekulové hmotnosti byly použity standardy Prestained SDS-PAGE 

Standards s rozsahem molekulových hmotností 6 – 198 kDa. 

 

 

4.9.  Barvení gelu Coomassie Brilliant Blue R-250  
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  Po elektroforetickém rozdělení byl gel ponechán 30min na třepačce v roztoku 

Coomassie Brilliant Blue R-250 ( 50% methanol; 10% kyselina octová; 0,2% Coomassie 

Brilliant Blue R-250). Poté byl gel několikrát promyt v odbarvovacím roztoku (40% 

methanol, 10% kyselina octová) a usušen v celofánu po předchozím promytí v sušícím 

roztoku ( 25% methanol, 5% glycerol). 

 

4.10.  Western blot 

 

 Proteiny rozdělené v polyakrylamidovém gelu byly přeneseny na nitrocelulosovou 

membránu (nitrocellulose membrane NC2, SERVA) za použití aparatury Trans-Blot® (Bio-

Rad, Hercules, USA) připojené ke zdroji napětí CONSORT E844 za konstantního proudu 250 

mA (100 V). Jiné typy membrán nebyly vyhovující- nitrocelulosová membrána (Schleicher 

and Schuell), membrána Hybond ECL a Hybond- N (Amersham), PVDF membrána 

(Immobilon- P, Millipore). Přenos probíhal v blotovacím pufru (25 mmol/dm3 Tris; 192 

mmol/dm3  glycin; 20% methanol) po dobu 1 hodiny. Membrána s přenesenými proteiny se 

nechala vyschnout za laboratorní teploty minimálně do příštího dne. 

 Volná místa na membráně byla blokována 3% mlékem (sušené mléko rozpuštěné 

v 0,1% PBS-T) nebo roztokem PBS-T (0,5%) po dobu 1 hodiny. Následně byla membrána po 

trojnásobném vymytí roztokem PBS-T (0,1%) (po 5 minutách) rozstříhána na proužky o šířce 

cca 3 mm. Jednotlivé proužky byly inkubovány přes noc na třepačce při 4 °C s pacientským 

sérem ředěným podle potřeby 1:10, 1:25, 1:50 (v závislosti na množství obsažených 

specifických IgE protilátek a intenzity výsledné reakce se sekundární protilátkou) 

v blokačním roztoku na celkový objem 0,5 mm. Po vymytí (3x5 min v PBS-T 0,1%) byla na 

jednu hodinu (na třepačce při laboratorní teplotě) přidána peroxidazou značená anti-lidská IgE  

protilátka ředěná v blokačním roztoku v poměru 1:1000. Sekundární protilátky od jiných 

firem se neosvědčily (Sigma, Biosource). Po promytí v PBS-T 0,1% (4x5 minut) se proužky 

nitrocelulosy nechaly inkubovat 1 minutu ve 4 ml roztoků A a B (smíchaných v poměru 1:1) 

kitu pro ECL, který byl připraven podle následujícího schématu: 

 

 

 

  Roztok A: 18ml H2O; 2 ml Tris-HCl (1 mol/ dm3, pH 8,5);  
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90 µl kyseliny kumarové (90 mmol/ dm3, rozpouštědlo- DMSO); 200 µl luminolu (250 

mmol/dm3, rozpouštědlo- DMSO) 

  Roztok B: 18ml H2O; 2 ml Tris-HCl (1 mol/ dm3, pH 8,5);  

12 µl H2O2 (30%) 

Poté byla provedena detekce v temné komoře na lékařské rentgenové filmy (MXB Film, 

Kodak, Rochester, USA ). Délka expozice byla 1; 2,5 nebo 5 minut, následovalo vyvolání 

filmů na přístroji Optimax (Fomei, Bukurešť, Rumunsko). 

 

4.11.  Test aktivace bazofilů (bazotest) 

 

 Tento test provádí Ing. Marie Havranová. Slouží k diagnostice alergií, u kterých je 

klinická reakce na alergen zprostředkována IgE protilátkami. Měří se exprese znaku CD63, 

který se objevuje na membráně bazofilů de novo během jejich aktivace. Tento znak koreluje 

s uvolňováním histaminu bazofily. Stanovení je prováděno z plné krve pacienta odebrané do 

heparinu. Buňky jsou inkubovány s alergenem v přítomnosti stimulačního pufru při 370C po 

dobu 30 minut. Poté jsou přeneseny do ledové lázně (zastavení degranulace), přidány 

monoklonální protilátky a inkubovány v ledové lázni po dobu 15 minut. Po zlyzování 

erytrocytů a následném promytí buněk je pomocí průtokového cytometru měřena exprese 

aktivačního znaku CD63/FITC na bazofilech značených protilátkou anti-CD203c/PE. 

 

 

4.12.  Použité chemikálie 

 

- akrylamid (Bio-Rad, Hercules, USA) 

- bromfenolová modř (LACHEMA N.P., Brno, ČR) 

- Coomassie Brilliant Blue R-250 ( SERVA, Heidelberg, SRN) 

- dimethylsulfoxid (Sigma, St.Louis, USA) 

- dithiotreitol (DTT; Sigma, St.Louis, USA) 

- dodecylsulfát sodný (SDS; SERVA, Heidelberg, SRN) 

- ethanol (MERCK, Darmstadt, SRN) 

- gliadin (Sigma, St. Louis, USA) 

- glycerol (LACHEMA, Neratovice, ČR) 

- glycin (SERVA, Heidelberg, SRN) 
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- kyselina chlorovodíková (HCl, LACHEMA, Neratovice, ČR) 

- kyselina kumarová (Sigma, St.Louis, USA) 

- luminol (Sigma, St.Louis, USA) 

- β-merkaptoethanol (SERVA, Heidelberg, SRN) 

- methanol (LACH-NER, Neratovice, ČR) 

- mléko sušené (Laktino, PML, Nový Bydžov, ČR) 

- peroxid vodíku (CHEMAPOL, Sokolov, Československo) 

- persíran amonný (LACHEMA, Neratovice, ČR) 

- propanol (Sigma, St. Louis, USA) 

- standardy:  Prestained SDS-PAGE Standards (Bio-Rad, Hercules, USA) 

- N,N,N´,N´- tetramethylethylendiamin (TEMED, Bio-Rad, Hercules, USA)  

- tris-(hydroxymethyl)-aminomethan (Tris, SERVA, Heidelberg, SRN) 

- Tween 20 (SERVA, Heidelberg, SRN) 

 

4.13.  Použité kity a protilátky  

 

- BCATM Protein Assay Kit (Pierce, Rockford, USA) 

- sekundární protilátka ( Sheep-Anti-Human IgE peroxidase conjugate; The Binding Site,     

Birmingham, UK) 

 

4.14.  Použité přístroje 

 

- blotovací jednotka Mini Trans-Blot® (Bio-Rad, Hercules, USA) 

- centrifuga EBA 12 (Hettich Zentrifugen, Tullingen, SRN) 

- centrifuga Jouan BR4i (Jouan, S.A., Saint-Herblain, Francie) 

- elektroforetická jednotka Mini-PROTEAN® II (Bio-Rad, Hercules, USA) 

- laboratorní mlýn FQC-109 (Metefém, Budapešť, Maďarsko) 

- lékařské rentgenové filmy (MXB Film, Kodak, Rochester, USA ) 

- nádoby pro gradientový gel (Gradient former, model 385, Bio-Rad, Hercules, USA) 

- spektrofotometr Titertek Multiscan MCC/340 ELISA Reader (Eflab, Helsinky, Finsko) 

- vyvolání filmů – Optimax (Fomei, Bukurešť, Rumunsko)  

- zdroj napětí CONSORT E844 (Scie-Plas, Southam, UK) 
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5.   VÝSLEDKY 

 

5.1.  Proteinová koncentrace v extraktech 

 

 Použitím výše uvedených metod bylo připraveno několik extraktů z mouky různých 

kultivarů pšenice. V každém z nich byla stanovena koncentrace bílkovin, jejíž hodnota je pro 

každý extrakt uvedena v tabulce č. 8. 

 

Tab. č. 8: Koncentrace bílkovin z jednotlivých extraktů 

Koncentrace bílkovin (mg/ml) 
Extrakce č. 2 Kultivar Extrakce č. 

1 Supernatant 
č.1 

Supernatant 
č.2 

Supernatant č. 
3 

Extrakce č. 
3 

1. SULAMIT 154 0,944 8,9 7,0 3,92 
2. NELA 412 0,770 12,4 11,6 2,94 
3. ALANA 233 1,097 18,4 9,2 3,45 
4. EBI 202 0,833 18,3 12,3 3,20 
5. BANQUET 180 1,034 13,3 11,9 3,27 
6. MLADKA 96 0,857 20,6 11,5 2,64 
7. ŠPALDA - - - - 6,79 
 

 

 Pro další zpracování byl vybrán extrakt č.3, protože je vhodný (narozdíl od extrakce č. 

1) i pro potřeby testu aktivace bazofilů. Z tohoto důvodu je uváděna koncentrace pšenice 

špaldy pouze u třetího extraktu, který byl připraven dodatečně. Všechny další pokusy jsou 

tedy prováděny na extraktu č. 3 (vodná frakce). 

 

5.2.  Elektroforetická analýza vodného extraktu 

 

 SDS-PAGE analýzou vodného extraktu pšeničné mouky za redukčních i neredukčních 

podmínek se potvrdila přítomnost velkého množství různých proteinů (obr. 4 a 5). Rozděleny 

byly vzorky všech kultivarů s následným obarvením gelu Coomassie Brilliant Blue R-250. 

Na první pohled jsou rozdíly v proteinovém složení mezi jednotlivými odrůdami pšenice 

minimální, přesto lze nalézt odlišnosti. Šipka u obr. č. 5 ukazuje na proužek proteinu, jehož 

molekulová hmotnost je přibližně 60 kDa a nevyskytuje se u kultivarů Banquet a Mladka. 
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 Obr. č. 4: Elektroforetická analýza vodných extraktů vzorků pšenice za neredukčních  

  podmínek. 

 

 1. Sulamit, 2. Nela, 3. Alana, 4. Ebi, 5. Banquet, 6. Mladka, 7. Špalda, ST- standard 

 

 

 Obr. č. 5: Elektroforetická analýza vodných extraktů vzorků pšenice za redukčních  

  podmínek. 

 

 1. Sulamit, 2. Nela, 3. Alana, 4. Ebi, 5. Banquet, 6. Mladka, 7. Špalda, ST- standard 
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5.3.  Reaktivita IgE protilátek s vodnou frakcí pšeničných bílkovin 

 

5.3.1.  Intenzita reakce  

 

 K testování bylo použito 30 sér od pacientů s potravinovou alergií, u kterých se zjistily 

specifické IgE protilátky na bílkoviny pšeničné mouky. Hladinu spec.IgE stanovila a hodnoty 

aktivace bazofilů dodala Ing. Havranová. Pro stimulaci bazofilů byl použit komerční extrakt 

pšeničných bílkovin používaný v kožních prick testech. V naší laboratoři bylo provedeno 

elektroforetické dělení pšeničných proteinů, jejich přenesení na nitrocelulosovou membránu a 

poté detekce metodou imunoblotu. V tomto případě se použil extrakt č. 3, který byl připraven 

z mouky pšeničného kultivaru s označením Sulamit. Intenzita reakce mezi spec.IgE 

z pacientských sér a pšeničnými bílkovinami tohoto extraktu je vyjádřena v tabulce č. 9. 

 Reakce protilátek ze sér jednotlivých pacientů je sledována na pšeničných proteinech, 

které byly elektroforeticky rozděleny za neredukčních a dále pak za redukčních podmínek. 

Pacientská séra, u kterých byla zjištěna reaktivita, je možno zařadit do tří skupin podle toho, 

jakou molekulovou hmotnost mají proteiny, se kterými se vážou: 1.) proteiny s vyšší Mr (>30 

kDa), 2.) proteiny s nižší Mr (<30 kDa), 3.) oba typy (tab.10). V případě neredukčních 

podmínek ze 30 sér jich 24 (80%) reagovalo, u 6 sér (20%) nebyly protilátky detekovány. Do 

první skupiny (Mr >30 kDa) je možno zařadit 16 pacientů (66,6%), ve druhé (Mr <30 kDa) 

jsou 4 pacienti (16,6%) a ve třetí také 4 (16,6%). 

 Za redukčních podmínek, kdy se odkryjí nové epitopy, je reaktivita odlišná. Ze 30 

pacientských sér byla přítomnost protilátek potvrzena u všech vzorků. Tak jako v předchozím 

případě je možno pacienty rozdělit do tří skupin. V první skupině (Mr >30 kDa) je 1 pacient 

(3,3%), ve druhé (Mr <30 kDa) 14 (46,6%), ve třetí 15 (50%) pacientů. 
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Tab. č. 9: Intenzita reakce spec.IgE z pacientských sér s bílkovinami kultivaru Sulamit 
 

VZORKOVÝ 
PUFR: 

NEREDUKUJÍCÍ REDUKUJÍCÍ 

detekované proteiny 
Číslo 

 pacienta 

spec. 
IgE  

U/ml 
vysoko- 

molekulární 
nízko- 

molekulární 
vysoko- 

molekulární 
nízko-

molekulární 

Aktivace  
bazofilů 

(%) 

1. 11,20 x xx - xx θ 
2. 8,90 - xx - xxx θ 
3. 8,20 xxx - xxx xxx θ 
4. 5,70 x xxx x xxx θ 
5. >100 xxx xxx xxx xxx θ 
6. 0,56 xx - xx xx θ 
7. 11,60 xx xx xxx xxx θ 
8. 5,46 x xx x xxx θ 
9. 2,82 xxx x xxx xx 98 
10. 0,75 xxx - xx xx 93 
11. <0,10 xx - x xx 87 
12. <0,10 x - x/- xx 75 
13. <0,10 xx - x xx 90 
14. <0,10 x/- - x xx 37 
15. <0,10 x/- - xx xx 90 
16. 3,29 xx x xx xx θ 
17. 1,01 x x xx xx θ 
18. <0,10 - - - xx θ 
19. 2,97 xx x xx xxx θ 
20. <0,10 - - x xx θ 
21. 1,45 xxx - xxx xxx θ 
22. 4,83 xxx x xx xx θ 
23. 3,74 xx x xx xx θ 
24. 27,40 xx - x xx θ 
25. 1,83 - - xxx xxx θ 
26. >100 xxx xx xxx xxx 34 
27. 0,74 - - x xx θ 
28. 1,41 - - x xx θ 
29. 0,30 - - x xx 96 
30. 1,20 xx - xx xx 99 

Intenzita reakce: xxx silná, xx střední, x slabá, x/- velmi slabá, - žádná, θ- test neproveden 
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Tab. č. 10: Rozdělení pacientů podle Mr vázaného proteinu 

Podmínky 
Molekulová hmotnost 

proteinů 
Číslo pacienta 

Vyšší Mr (>30 kDa) 
3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 

24, 30 
Nižší Mr (<30 kDa) 1, 2, 4, 8 

NEREDUK. 

Oba typy 5, 7, 17, 26 
Vyšší Mr (>30 kDa) 9 
Nižší Mr (<30 kDa) 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 27, 28, 29 REDUK. 

Oba typy 
3, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 

30 

 

 

5.3.2.  Optimalizace podmínek detekce 

 

 Použití vhodných chemikálií a materiálu bylo zmíněno již v kapitole Metodika. Zde 

jsou uvedeny výsledky týkající se ředění pacientského séra a blokace nitrocelulosové 

membrány . Jak ukazuje obrázek č. 7, optimální ředění pacientského séra je 1:10 v blokačním 

roztoku. Při menším ředění je reakce příliš silná, při větším ředění se reaktivita u některých 

pacientů ztrácí. Na obrázku č. 8 je ukázán rozdíl v blokaci membrány s přenesenými 

pšeničnými proteiny před nanesením pacientského séra. V případě blokace 3% mlékem 

dochází po vyvolání s pacientským sérem v některých případech opět ke ztrátě reaktivity. 

Optimální byla blokace s 0,5% PBS-T 

 

Obr. č. 7: Efekt ředění pacientských sér 
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Obr. č. 8: Rozdíly v reakci pacientských protilátek po předchozí blokaci v mléce nebo PBS-T 

 

T- blokace v PBS-T, M- blokace v 3% mléce, číslo odpovídá číslu pacientů v tab.č. 9 

 

 

5.3.3.  Identifikace proteinů kultivaru Sulamit vázajících IgE 

 

5.3.3.1.  Neredukční podmínky   

 Proteiny, na kterých byla testována pacientská séra, pocházejí ze třetí extrakce. Byla 

zjištěna molekulová hmotnost proteinů, na které se vážou IgE protilátky ze sér pacientů. 

Identifikována byla řada proteinů v rozmezí 15- 120 kDa (viz obr.č. 9a,b,c). Jejich 

molekulové hmotnosti jsou následující (v závorce je uvedena frekvence výskytu reakce mezi 

všemi séry v %): 15 (23.3%), 16 (20%), 18 (23,3%), 21 (33,3%), 31 (100%), 32 (16,6%), 36 

(20%), 38 (56%), 42 (43,3%), 53 (40%), 55 (56,6%), 68 (60%), 96 (43,3%), 100 (33,3%), 120 

(13,3%) kDa (viz graf č. 1). Při použití séra bez spec.IgE protilátek je reakce negativní 

s výjimkou proteinu s Mr 31 kDa, který slabě reaguje se sekundární protilátkou. Do 

konečných výsledků není proto započítáván.  
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Obr. č. 9a: Imunoblot demonstrující vazbu IgE z pacientských sér k pšeničným proteinům 

vodné frakce dělených v neredukčním pufru. 

 

 

Obr. č. 9b                                                                                               Obr.č. 9c 

        

Čísla ve spodním řádku odpovídají číslům pacientů v tabulce č. 9. Standard je v pravém 

sloupci. 
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 Graf č. 1: Frekvence reaktivity IgE proti pšeničným proteinům vodné frakce 
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5.3.3.2.  Redukční podmínky 

 Za redukčních podmínek byly identifikovány proteiny s rozsahem molekulových 

hmotností od 15 do 105 kDa (obr.č. 10a,b,c). Nejsilnější byla reakce s proteiny s nižší 

molekulovou hmotností. Jednotlivé hodnoty Mr jsou následující (v závorce opět frekvence 

výskytu reakce): 15 (100%), 21 (70%), 28 (73,3%), 31 (100%) kDa. Z dalších proteinů 

reagovaly silně ty s Mr 38 (53,3%), 42 (63,3%) a 62 (63,3%) kDa. Reakce s proteiny s 53 

(26,6%), 66 (23,3%), 76 (26,6%) a 105 (10%) kDa byla zaznamenána jen u některých sér 

(graf č. 2). 
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 Obr. č. 10 a, b: Reakce IgE protilátek s pšeničnými proteiny dělenými v redukčních 

 podmínkách. 

        

 

 Obr. č. 10 c 

 

Čísla ve spodním řádku odpovídají číslům pacientů v tabulce č. 9. Standard je v pravém 

sloupci. 
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Graf č. 2: Frekvence reaktivity IgE proti pšeničným proteinům vodné frakce 
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5.3.4.  Identifikace proteinů pšenice špaldy a všech používaných kultivarů pšenice 

seté vázajících IgE vybraných pacientských sér 

 

 Na čtyřech vybraných pacientských sérech (pacienti číslo 9, 10, 22 a 26) byla 

vyzkoušena reaktivita jejich spec.IgE protilátek s bílkovinami z vodné frakce (extrakt č. 3) 

všech použitých kultivarů pšenice (Sulamit, Nela, Alana, Ebi, Banquet, Mladka, Špalda). 

Reaktivita byla testována na proteinech rozdělených za neredukčních i redukčních podmínek.  

 Číselné hodnoty v následujících grafech (graf č.3) vyjadřují intenzitu reakce mezi 

protilátkami IgE a příslušnými pšeničnými bílkovinami zachycenou pomocí výše popsaného 

postupu (kap.4.10) na rentgenové filmy, které byly naskenovány (viz obrázky č. 11- 17). 

Maximální intenzitu reakce (v grafu jako 100%) má reakce s nejsilnější chemiluminiscencí. 

Hodnot je dosaženo pomocí histogramu za použití programu Fotoshop (verze 6.0.1). Všechny 

číselné údaje v grafech s jednotkou kDa znamenají molekulovou hmotnost reagujících 

pšeničných proteinů. 
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 Pacient č. 9 reaguje s 8 proteiny rozdělenými za neredukčních podmínek (obr. č.11). 

Velmi silná reaktivita je u kultivarů Ebi a Banquet, u kterých intenzitu reakce přes 90% mají 

proteiny s Mr 32, 38, 42, 53, 55 kDa. Stejnou reaktivitu (přes 90%) má také jeden protein (32 

kDa) u kultivaru Nela a dva proteiny (32, 53 kDa) u kultivaru Mladka. Silná reaktivita (přes 

70%) je u tří proteinů (38, 42, 53 kDa) kultivaru Nela, čtyř proteinů (32, 38, 42, 53) Alany a 

tří proteinů (38, 42, 55 kDa) Mladky. Na druhé straně velmi slabou reakci (intenzita pod 40%) 

vykazuje Sulamit a Špalda (graf č. 3). U proteinů dělených v redukčních podmínkách je u 

tohoto pacienta reaktivita odlišná. Reaguje se šesti proteiny (obr č.12). Velmi silná reakce 

s intenzitou přes 90% je u čtyř proteinů (15, 38, 42, 62 kDa) Mladky a Špaldy. U dalších 

kultivarů (Nela, Alana, Banquet) je takto silná reakce pouze u dvou proteinů (15, 38 kDa). 

Intenzita reakce přes 80% je dále u jednoho proteinu (62 kDa) kultivaru Sulamit a dvou 

proteinů (28, 76 kDa) kultivaru Mladka. Velmi slabá reakce (intenzita pod 40%) je u kultivaru 

Ebi ( graf č.4). 

 

 

 

 

 Obr. č. 11: Pacient č. 9,                                Obr. č. 12: Pacient č. 9,  
  neredukující podmínky                                  redukující podmínky 
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Graf č. 3: Závislost intenzity reakce protilátek pacienta č. 9 s proteiny jednotlivých 
pšeničných kultivarů dělených v neredukujícím pufru.  
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Graf č. 4: Závislost intenzity reakce protilátek pacienta č. 9 s proteiny jednotlivých 
pšeničných kultivarů dělených v redukujícím pufru.  
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 Pacient č. 10 reaguje s osmi proteiny dělenými za neredukčních podmínek (obr. č.13). 

Intenzitu reakce přes 90% má jeden protein (38 kDa) u Alany a dva proteiny (38, 42 kDa) u 

Špaldy. Tyto dva proteiny (38 a 42 kDa) mají silnou reaktivitu (intenzita kolem 80%) u 

kultivaru Nela a Banquet a intenzitu přes 60% u kultivaru Mladka. Silná reaktivita je také u 

dalších proteinů. Protein s Mr 53 kDa má intenzitu reakce u kultivaru Nela 67%, Alana 71%, 

Banquet 79% a Špaldy 88%. U proteinu s Mr 55 kDa je intenzita reakce u Nely 45%, Alany 

59%, Banquet 61% a Špaldy 70%. Nejslabší reaktivita je s kultivarem Sulamit, kdy u žádného 

jeho proteinu nepřesáhne reaktivita 30% a u dvou proteinů je reakce nulová (graf č.5). Pacient 
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reaguje také s osmi proteiny dělenými v redukčních podmínkách (obr č.14). Nejsilnější je 

reakce s proteinem o Mr 15 kDa. U kultivaru Sulamit je intenzita reakce s tímto proteinem 

79%, Nela má intenzitu 60%, Alana 100%, Ebi 88%, Banquet 91%, Mladka 82% a Špalda 

93%. Velmi silnou reaktivitu (intenzita kolem 90%) mají také dva proteiny (21, 28 kDa) 

z Alany a Špaldy. Tyto dva proteiny reagují u kultivaru Ebi a Banquet s intenzitou přes 70%. 

Protein s Mr 38 kDa má silnou reaktivitu u Špaldy (intenzita 72%), kultivaru Alana (intenzita 

73%) a  Ebi (58%).Protein s Mr 62 kDa reaguje s intenzitou 59% u Alany, 55% u Ebi a 65% u 

Špaldy. Nejslabší je opět reakce s kultivarem Sulamit (graf č.6). 

 

    Obr. č. 13: Pacient č. 10,                                           Obr. č. 14: Pacient č. 10,  
      neredukující podmínky                                               redukující podmínky 

            

 

Graf č. 5: Závislost intenzity reakce protilátek pacienta č. 10 s proteiny jednotlivých 
pšeničných kultivarů dělených v neredukujícím pufru.  
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Graf č. 6: Závislost intenzity reakce protilátek pacienta č. 10 s proteiny jednotlivých 
pšeničných kultivarů dělených v redukujícím pufru.  
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 Pacient č. 22 reaguje se čtyřmi proteiny rozdělenými v neredukčních podmínkách 

(obr. č.15). Velmi silná reakce (intenzita přes 90%) je u dvou proteinů (36, 38 kDa) u Špaldy 

a kultivaru Banquet. První z těchto dvou proteinů (36 kDa) má silnou reakci ( intenzita přes 

60 %) také u kultivarů Sulamit, Nela, Ebi a Mladka. Druhý protein (38 kDa) silně reaguje u 

kultivarů Sulamit (63%), Nela (59%) a Mladka (77%). Silně reaguje také protein s Mr 42 kDa 

u kultivaru Banquet (85%), Mladka (59%) a Špaldy (73%). Nejslabší je reakce s kultivarem 

Alana, u kterého mají tři proteiny (36, 38, 42 kDa) intenzitu reakce menší než 30% a jeden má 

nulovou reakci (18 kDa) (graf č.7). Pacient reaguje se sedmi proteiny dělenými za redukčních 

podmínek (obr. č.16). Velmi silnou reakce má protein s Mr 42 kDa u kultivaru Ebi (97%), 

Banquet (96%) a Mladka (99%). U dalších kultivarů je reakce tohoto proteinu slabší nebo 

žádná: Alana (82%), Nela (56%, Sulamit (29%), Špalda (0%). Protein s Mr 38 kDa reaguje 

silně u kultivaru Alana (89%), Ebi (87%) a Mladka (86%), u kultivaru Banquet je intenzita 

reakce 60%. Protein s Mr 53 kDa má intenzitu reakce větší než 90% pouze u kultivaru Alana 

a Ebi. Intenzita reakce u dalších proteinů je pod 30%. Slabá reakce je se Špaldou. U kultivaru 

Nela je reakce také slabá s výjimkou proteinu o Mr 42 kDa (graf č.8). 
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               Obr. č. 15: Pacient č. 22,                            Obr. č. 16: Pacient č. 22,  
                neredukující podmínky                                redukující podmínky 

                      

 

 

 

 

Graf č. 7: Závislost intenzity reakce protilátek pacienta č. 22 s proteiny jednotlivých 
pšeničných kultivarů dělených v neredukujícím pufru.  

Pacient č. 22, nereduk ční podmínky

0

20

40

60

80

100

Sulamit Nela Alana Ebi Banquet Mladka Špalda

In
te

nz
ita

 r
ea

kc
e 

(%
)

18 kDa 36 kDa 38 kDa 42 kDa
 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                       45 

Graf č. 8: Závislost intenzity reakce protilátek pacienta č. 22 s proteiny jednotlivých 
pšeničných kultivarů dělených v redukujícím pufru.  
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 Pacient č. 26 reaguje s 6 proteiny dělenými za neredukčních podmínek (obr. č.17). 

Velmi silná reakce ( intenzita přes 90%) je u jediného proteinu (15 kDa) a to u kultivarů Nela, 

Alana, Ebi a Mladka. Protein s Mr 21 kDa má intenzitu reakce 50% u kultivaru Sulamit, 59% 

u Nely a 39% u Alany. Velmi slabá reakce je u Špaldy a skoro nulová reakce je u kultivaru 

Banquet (graf č.9). Za neredukčních podmínek nebyla detekce provedena. 

 

Obr. č. 17: Pacient č. 26, neredukující podmínky 
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Graf č. 9: Závislost intenzity reakce protilátek pacienta č. 26 s proteiny jednotlivých 
pšeničných kultivarů dělených v neredukujícím pufru.  
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5.3.5.  Zjištění reaktivity IgE protilátek s proteiny št ěpenými pepsinem 

 

 Pšeničné bílkoviny obdobně jako ostatní komponenty potravy jsou štěpeny enzymy 

zažívacího traktu. Sledovali jsme proto reaktivitu pacientských IgE protilátek s pšeničnými 

proteiny štěpenými pepsinem. Pro štěpení byly vybrány proteiny ze třetí extrakce kultivaru 

Sulamit. Postup štěpení je popsán v kapitole 4.5. Po opracování pepsinem byl vzorek 

elektroforeticky rozdělen s následnou detekcí metodou imunoblotu. Poté byla zjištěna 

molekulová hmotnost proteinů, které se vážou s IgE protilátkami z pacientských sér. Na 

obrázku č.18 je možno vidět reakci IgE protilátek ze séra pacienta č. 5 s proteiny, které byly 

štěpeny různě dlouhou dobu. Při době štěpení 20 min reagují proteiny s molekulovou 

hmotností 60, 45, 38, 31 kDa a dále pak směs proteinů s Mr v rozmezí od 18 do 6 kDa. Při 40 

minutovém štěpení se objeví reakce u proteinů s Mr 45, 38, 31 kDa a směs od 18 do 6 kDa. 

Štěpí-li se 80 minut, je reakce s proteiny s Mr 31, 21 kDa a směs s 18 až 6 kDa. 
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Obr. č. 18: Závislost doby štěpení pšeničných proteinů na reaktivitě s protilátkami IgE 

z pacientských sér 

 

 

 Dále pak byla vyzkoušena reaktivita protilátek ze 14 pacientských sér na proteinech 

štěpených 20 minut.. Z celkového počtu pacientů jich reagovalo 8 (obr. č.19). Molekulová 

hmotnost proteinů vázajících IgE byla (v závorce uveden počet reagujících pacientů): 6 kDa 

(2), 8 kDa (7), 10 kDa (4), 12 kDa (2), 28 kDa (4), 31 kDa (1). 

 

Obr. č. 19: Reakce IgE protilátek z pacientských sér s pšeničnými proteiny štěpenými 

pepsinem. 

 

Čísla ve spodním řádku odpovídají číslům pacientů v tabulce č. 9. Standard je v pravém 

sloupci. (26)- expozice kratší dobu 
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5.4.  Reaktivita IgE protilátek s gliadinem 

 

 Na 14 pacientských sérech byla vyzkoušena reaktivita jejich IgE protilátek 

s gliadinem. Ze všech testovaných sér reagovali tři pacienti, jak ukazuje obrázek č. 20. 

 

Obr. č. 20: Reakce IgE protilátek ze sér pacientů s gliadinem. 

 

Čísla ve spodním řádku odpovídají číslům pacientů v tabulce č. 9. Standard je v pravém 

sloupci. (26)- expozice kratší dobu 

 

5.5 .  Dělení proteinů dvourozměrnou elektroforézou 

 

 Z jednorozměrné elektroforézy jsme se pokusili o identifikaci nejčastěji se 

vyskytujícího alergenu a po přenosu proteinu na PVDF membránu a obarvení byla provedena 

analýza N- terminální sekvence molekuly proteinu. Avšak v extrahované zóně byla zjištěna 

přítomnost tří různých proteinů o stejné molekulové hmotnosti, která znemožnila identifikaci 

jednotlivých alergenů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zavést účinnější separační techniku. 

Ve spolupráci s Doc. MUDr. Jiřím Stulíkem z proteomické laboratoře v Hradci Králové jsme 

zavedli separaci pšeničných extraktů dvourozměrnou elektroforézou. Příklad je na obrázku č. 

6, který ukazuje proteiny z vodného extraktu z mouky kultivaru Sulamit, které byly rozděleny 

pomocí dvourozměrné elektroforézy a obarveny stříbrem. Jak je vidět, tak v extraktu se 

nachází mnohem více proteinů, než je možno detekovat při jednorozměrné elektroforéze a 

barvením Coomassie Blue.  
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Obr. č. 6: Separace proteinů z vodného extraktu kultivaru Sulamit pomocí 2D-elektroforézy 

barvených stříbrem 

 

pH 3-10  

 

5.6.  Aktivace bazofilů 

 

 Test aktivace bazofilů provedla Ing. Havranová v laboratoři Imumed (viz kap. 4.11). 

Byl vybrán pacient č. 26 a z jeho krve se izolovaly bazofily. Vyizolované buňky byly 

stimulovány komerčním extraktem pro kožní prick testy, vodným extraktem pšeničných 

bílkovin (extrakt č. 3) a gliadinovým extraktem. V následujících obrázcích je vždy dvojice 

histogramů. V prvním histogramu je vynesen boční rozptyl proti protilátce CD203c, která 

značí bazofily. Podle tohoto obrázku se vyberou bazofily a na nich se měří exprese znaku 

CD63, který koreluje s uvolňováním histaminu. Ve druhém histogramu je proti sobě vynesena 

fluorescence anti-CD203c a anti-CD63. Za pozitivní se považují ty bazofily, které mají jak 

CD203c, tak i CD63 tj.bazofily exprimující aktivační znak CD63 - F2 kvadrant. 

 Na obrázku č.21 je možno vidět aktivaci bazofilů po stimulaci pšeničným extraktem 

používaným ke kožním testům. Výsledná aktivace činí 34%. Obrázek č.22 ukazuje aktivaci 

bazofilů 76% po stimulaci námi připraveným vodným extraktem z pšeničné mouky (extrakt 
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č.3, Sulamit). Poslední obrázek (obr. č.23) znázorňuje aktivaci bazofilů po stimulaci 

gliadinem, která má hodnotu 67%. 

 

Obr. č. 21: Aktivace bazofilů komerčním pšeničným extraktem pro kožní testy 

 

 

Obr. č. 22: Aktivace bazofilů extraktem č. 3 
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Obr. č. 23: Aktivace bazofilů gliadinem 

 

 

 Tímto testem byla analyzována reaktivita buněk deseti z třiceti testovaných pacientů, u 

kterých jsme provedli detekci heterogenity IgE protilátek imunoblotem (viz tab. č. 9). Cílem 

těchto pokusů bylo srovnat odpověď na buněčné úrovni a míru reaktivity v imunoblotu. Po 

kompletaci celého souboru bude hodnoceno použití obou testů pro diagnostiku. 
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6.   DISKUZE 

 

 Tendence potravinové alergie se v posledních letech neustále zvyšuje. Postihuje 

nejčastěji malé děti (až 6%), ale je problémem i pro stále větší skupinu dospělých. Přináší 

s sebou komplikace nejen ve stravování takto postižených jedinců, ale i v celkovém způsobu 

jejich života. Pšenice patří mezi šest hlavních potravin, které vyvolávají potravinovou alergii 

(jedná se o: mléko, vajíčka, ořechy, sóju, ryby). Velkým problémem právě u pšeničné alergie 

se všemi důsledky v diagnostice i léčbě byly nedostatečné informace o konkrétních 

alergenech, a to hlavně ve vodě (solných roztocích) rozpustných bílkovin z pšeničných obilek. 

V rámci této studie jsme testovali 30 sér od pacientů, kteří mají zvýšenou hladinu spec.IgE 

protilátek a projevují se u nich příznaky spojené s potravinovou alergií (např. atopický ekzém, 

kopřivka, astma). Zaměřili jsme se na vypracování reprodukovatelné citlivé techniky 

imunoblotu, který umožní charakterizovat reaktivitu IgE protilátek pacientů s alergií na 

pšeničné bílkoviny. Testovali jsme různé odrůdy pšenice, provedli několik extrakcí a 

optimalizovali podmínky detekce reaktivity. 

 V první řadě jsme obstarali z České Zemědělské Univerzity v Praze vzorky obilek 

několika kultivarů pšenice seté (Triticum aestivum) a dále pak i jeden vzorek pšenice špaldy 

(Triticum spelta). V případě pšenice seté se jedná o nejčastěji pěstované kultivary v České 

republice, které se nazývají: Sulamit, Nela, Alana, Ebi, Banquet a Mladka. Různí autoři ve 

svých pracích používají jiné kultivary jako např. Chinese Spring (SANDIFORD et al. 1997), 

San Pastore (SIMONATO et al. 2001a) nebo Etoil de Choisy (BATTAIS et al. 2003). Ze 

získaných obilek jednotlivých odrůd byla umleta mouka, ze které pak byly připraveny 

bílkovinné extrakty. Způsobů provedení extrakce je možno v literatuře nalézt několik 

(SANDIFORD et al. 1997), (SIMONATO et al. 2001a), (MESA-DEL-CASTILLO et al. 

2004). Naším cílem bylo připravit vodný (solný) extrakt s pšeničnými albuminy a globuliny, 

který by byl použitelný pro elektroforetické rozdělení proteinů s následnou detekcí metodou 

imunoblotu. Byly proto provedeny tři typy extrakcí, z nichž po změření koncentrace bílkovin 

v nich obsažených našim požadavkům nejlépe vyhovoval extrakt č.3. (KOZAI et al. 2005). 

Vedle vodného extraktu byl cvičně připraven i etanolový extrakt obsahující gliadiny, který je 

možno použít v případných dalších studiích, které by navazovaly na tuto práci. Proteiny 

z připraveného vodného extraktu (extrakce č. 3) byly následně elektroforeticky rozděleny. Pro 

ostré dělení se osvědčil gradientový polyakrylamidový gel připravený z 5 % a 20% gelu. 

Gradientový gel (5-17%) byl použit i v jiné práci (VARJONEN et al. 1995), jinak většina 
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autorů používá 10%, 12% nebo 15% gel .(SIMONATO et al. 2001a; YAMASHITA et al. 

2002; BATTAIS et al. 2003). Po elektroforetickém rozdělení proteinů všech kultivarů byl gel 

obarven Coomassie Brilliant Blue R-250. Po tomto obarvení je možno vidět řadu proteinů, 

které se z mouky vyextrahovaly. Za neredukčních podmínek při separaci vypadá složení 

proteinů mezi kultivary podobně snad jen s rozdílem pšenice špaldy, u které je obarvení 

silnější. Za redukčních podmínek je patrný rozdíl u proteinu s molekulovou hmotností 

přibližně 60 kDa, který se nevyskytuje u kultivarů Banquet a Mladka (obr.č.5). Odlišnosti 

v proteinovém složení mezi jednotlivými kultivary jsou však mnohem větší, neboť citlivost 

tohoto barvení má svá omezení. Rozdíly mezi bílkovinami u vybraných kultivarů dokládají 

výsledky Prof. Dipl. Ing. Jiřího Petra, DrSc. Dr.h.c. (tab.č.5). Také Kasarda testoval různé 

pšeničné kultivary na přítomnost hlavně gliadinů a zjistil rozdíly v jejich zastoupení u 

jednotlivých odrůd (KASARDA 1980). Proto jsme si nechali rozdělit proteiny z jednoho 

extraktu (extrakt č. 3, kultivar Sulamit) na dvourozměrné elektroforéze. Tuto separaci nám 

laskavě provedl Doc. MUDr. Jiří Stulík. Po obarvení gelu stříbrem zjistíme, že v extraktu se 

nachází mnohem více proteinů, než které jsme schopni detekovat použitím jednorozměrné 

elektroforézy.  Pouze v jediné práci můžeme nalézt použití 2D elektroforézy k separaci 

pšeničných proteinů rozpustných ve vodě (kultivar Bussard), ve které autoři provedli také 

western blot s následnou detekcí přenesených proteinů pomocí IgE protilátek ze sér pacientů 

trpících pekařským astmatem (SANDER et al. 2001). Metodu 2D elektroforézy zavádíme 

také v naší laboratoři s cílem identifikovat molekuly pšeničných alergenů. Tato separační 

technika umožňuje optimální rozdělení pro následnou sekvenční analýzu (N- terminální 

sekvence, Edmannovo odbourávání, hmotová spektrometrie).   

 V přenosu rozdělených proteinů z gelu ( na jednorozměrné elektroforéze) metodou 

western blot nám nejvíce vyhovovala nitrocelulosová membrána NC2 firmy Serva. Po 

hodinovém přenosu bylo potřeba membránu s přenesenými proteiny nechat vyschnout za 

laboratorní teploty minimálně do druhého dne. Použitím membrány těsně po přenosu se 

proteiny částečně vymývaly. Dalším klíčovým krokem byla blokace membrány. Při blokaci 

mlékem docházelo u některých pacientů ke ztrátě reaktivity jejich IgE. Možná příčina je 

v křížové reaktivitě pacientských protilátek, což je ve shodě s pozorováním některých dětí 

s atopickou dermatitidou, které jsou alergické na kravské mléko. Ke zmírnění příznaků u nich 

došlo, až když vedle mléka byly z potravy vyloučeny také obiloviny (VARJONEN et al. 

1995). Proto jsme membránu blokovali roztokem PBS-T (koncentrace Tweenu byla 0,05%). 

V jiných pracích používali k blokaci membrány TBS s Tweenem (0,05%) (SIMONATO et al. 

2001a), PBS s želatinou (0,05%) (JAMES et al. 1997) nebo 2% polyvinylpyrolidon (PVP-40) 
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(BATTAIS et al. 2003). Pro detekci spec.IgE protilátek ze sér pacientů, které reagují 

s proteiny navázanými na nitrocelulosové membráně, jsme používali ovčí peroxidázou 

značenou sekundární protilátku od firmy The Binding Site, která vyhovovala potřebám 

detekce nejlépe. Jiné druhy protilátek od dalších firem nebyly vyhovující. Námi používaná 

protilátka se sice slabě nespecificky vázala na protein s Mr 31kDa, ale jinak při použití séra 

bez spec.IgE protilátek byla reakce negativní. Peroxidázou značnou sekundární protilátku, 

avšak od firmy Sigma, používali v jiné práci (SIMONATO et al. 2001a). Jinak většina autorů 

používá k detekci sekundární protilátky značené radioaktivním jodem 125I (VARJONEN et al. 

1995; SANDIFORD et al. 1997) nebo alkalickou fosfatázou (JAMES et al. 1997; MITTAG et 

al. 2004). Obě protilátky (značenou jodem i fosfatázou) s různými výsledky srovnává Battais 

se svým kolektivem (BATTAIS et al. 2003).  

 Reakce IgE protilátek ze všech pacientských sér byla testována na proteinech kultivaru 

Sulamit. S ostatními kultivary byly testy provedeny pouze s vybranými pacienty. Pšeničné 

proteiny z vodné frakce byly rozděleny za neredukčních i redukčních podmínek. Zvolení 

podmínek separace hraje důležitou roli, protože mnozí pacienti reagují s pšeničnými proteiny 

dělenými v neredukčním pufru odlišně než s proteiny separovanými v pufru redukčním. 

Vlivem redukčních podmínek se odkryjí případné skryté epitopy nebo se jiné odstraní a 

protilátky pak s nimi nereagují. Pacienti byli rozděleni do tří skupin podle molekulové 

hmotnosti proteinů se kterými reagovaly jejich IgE protilátky (>30 kDa, <30 kDa, oba typy). 

V případě proteinů dělených za neredukčních podmínek lze nejvíce pacientů (66,6%) zařadit 

do první skupiny (>30 kDa), za redukčních podmínek je 50% pacientů zařazena ve třetí 

skupině a 46,6% ve skupině druhé. Podíváme-li se na konkrétní proteiny dělené za 

neredukčních podmínek, zjistíme, že rozsah molekulových hmotností reagujících proteinů byl 

15-120 kDa, přičemž nejčastější byla reakce s proteiny s molekulovou hmotností 38 kDa 

(56% pacientů), 55 kDa (56,6% pacientů) a 68 kDa (60% pacientů). To je ve shodě s prací 

Varjonena, který uvádí pozitivní reakci s proteiny s Mr 38 a 69 kDa u více než 50% pacientů 

(VARJONEN et al. 1995). Za redukčních podmínek byly identifikovány proteiny s rozsahem 

molekulových hmotností od 15 do 105 kDa. Nejčastější byla reakce s proteiny s molekulovou 

hmotností 15 kDa (100% pacientů), 21 kDa (70%) a 28 kDa (73,3%). Více než 60% pacientů 

také reagovalo s proteiny s Mr 42 a 62 kDa a přes 50% pacientů s proteinem s Mr 38 kDa. 

Diana Mittag se svými kolegy se ve své práci zmiňuje o tom, že nepozorovali žádný majoritní 

pšeničný alergen na reakci s IgE protilátkami ze sér pacientů. Dále uvádí, že méně než 50% 

testovaných sér od pacientů s pekařským astmatem rozpoznává proteiny s Mr 12, 16, a 27 

kDa (MITTAG et al. 2004). Nicméně Simonato uvádí rozsah molekulových hmotností 
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alergenních proteinů mezi 14 až 60 kDa, kde 60% pacientů rozpoznává protein s Mr 16 kDa 

(SIMONATO et al. 2001a). Také Battais popisuje silnou reakci IgE protilátek pacientských 

sér s proteiny s molekulovou hmotností 32, 38, 43, 48 a 70 kDa. Reakci s 12 a 15 kDa 

proteinem uvádí jako méně častou (BATTAIS et al. 2003). K těmto rozdílným výsledkům 

dochází zřejmě různou blokací membrány s navázanými proteiny, použitím odlišných typů 

sekundárních protilátek, které mají různou citlivost, ale také testováním reaktivity na jiných 

pšeničných kultivarech (viz níže). Jak je zřejmé i z této práce, tak každý pacient reaguje na 

daný alergen individuálně, ale přesto lze nalézt společné znaky. 

 Identifikovali jsme 15 kDa alergen z extraktu pšeničné mouky použitím vzorků sér od 

pacientů, u kterých dochází  k alergické reakci po konzumaci jídla obsahujícího pšenici a 

prokázali jsme, že tento alergen váže spec.IgE. Při použití kontrolního séra tolerantního 

k pšeničným proteinům byla reakce negativní. Zjištěním N-terminální peptidové sekvence 

tohoto proteinu prokázal James, že se jedná o inhibitor pšeničné α-amylázy (JAMES et al. 

1997). Tento enzym vystupuje jako významný alergen při vzniku hypersenzitivní reakce po 

požití pšenice. Identifikaci tohoto alergenu potvrzují i další práce (GOMEZ et al. 1990; 

PFEIL et al. 1990). 

 Dále jsme prokázali vazbu spec.IgE k proteinu s Mr 36 kDa. Yamashita zjistil, že 

tento protein se podobá svou N-terminální peptidovou sekvencí peroxidáze ječmene. Po 

dalším zkoumání potvrdili peroxidázovou aktivitu (YAMASHITA et al. 2002). Zjistili také, 

že se jedná o glykoprotein, u kterého právě cukerná složka hraje roli při vazbě IgE protilátek 

ze sér pacientů, což dokládá další studie (GARCIA-CASADO et al. 1996). Jak ukazují naše 

výsledky, tak IgE protilátky ze sér pacientů se vážou s celou řadou dalších proteinů. 

Navázáním na tuto práci chceme přesněji charakterizovat i další proteiny, které se účastní 

rozvoje alergických reakcí. 

 Další naší snahou bylo zjistit, jaká bude reaktivita IgE protilátek ze séra jednoho 

pacienta s několika kultivary určitého druhu pšenice. Proto bylo mezi sebou srovnáno šest 

kultivarů pšenice seté společně s jiným druhem- pšenicí špaldou. Tento test je svým 

způsobem jediný, neboť takovéto porovnání není v literatuře publikováno. Ze všech sedmi 

vzorků pšenice byl připraven vodný extrakt. Vyextrahované bílkoviny byly elektroforeticky 

rozděleny za neredukčních i redukčních podmínek a po přenesení na nitrocelulosovou 

membránu se vyzkoušela reaktivita protilátek IgE ze čtyř pacientských sér se všemi sedmi 

vzorky pšenice. Po zpracování výsledků jsme zjistili značné odlišnosti v reaktivitě 

pacientských imunoglobulinů s proteiny jednotlivých vzorků. Některé kultivary vykazovaly u 

pacienta velmi silnou reakci, zatímco jiné  byly více tolerovány. Pacient, který má silnou 
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alergickou reakci na určitý kultivar pšenice, může být vůči jinému tolerantní. Důležité jsou 

také podmínky separace proteinů, protože se ukázalo, že IgE protilátky některých pacientů 

nereagovaly s proteiny dělenými za neredukčních podmínek, zatímco s proteiny 

separovanými v redukčním pufru byla reakce pozorována. Takovéto srovnání různých 

podmínek separace není provedeno v žádné jiné práci, přestože je důležité ve výsledné 

reaktivitě pacientských protilátek s pšeničnými alergeny. Najít jeden nebo několik kultivarů, 

který by byl silně alergenní, případně by nevyvolával alergickou reakci u většiny pacientů, se 

nám nepodařilo prokázat. Nicméně zjištění, že každý pacient reaguje individuálně je důležité 

zejména z pohledu pacientů, protože např. o pšenici špaldě se v populární literatuře se 

zdravou výživou píše, že tento druh je vhodný pro ty, kteří jsou jinak na pšenici alergičtí. U 

některých pacientů jsme prokázali velmi silnou reakci na tento druh pšenice. Podíváme-li se 

však na množství albuminů a globulinů obsažených v mouce kultivarů Sulamit, Nela a Ebi 

(tab.č.5- výsledky Prof. Petra), zjistíme, že největší procentuální zastoupení těchto proteinů 

má kultivar Sulamit. Někteří pacienti s proteiny z tohoto kultivaru oproti jiným pšeničným 

odrůdám reagují velmi  slabě. Ve vztahu k reaktivitě pacientských IgE protilátek tedy nezáleží 

na celkové koncentraci všech ve vodě rozpustných proteinů, nýbrž na přítomnosti určitých 

jednotlivých proteinů, které jsou právě odpovědné za alergickou reakci u citlivých jedinců. 

 Používané redukční podmínky pro separaci proteinů jsou odlišné od podmínek 

v trávicím traktu člověka. Proto jsme se pokusili opracovat pšeničné proteiny pepsinem.   

Odolnost alergenů proti trávicím enzymům je jednou z příčin vyvolání alergické reakce. 

V této práci jsme se také pokusili ověřit, zda-li hydrolýza pepsinem ovlivní schopnost 

pšeničných proteinů vyvolat alergickou reakci. Proteiny z vodného extraktu kultivaru Sulamit 

byly 20 min štěpeny pepsinem. Po elektroforetickém dělení a přenesení na membránu se 

vyzkoušela reaktivita IgE protilátek ze sér několika pacientů. Ze 14 vzorků sér, která 

reagovala s nenatrávenými pšeničnými proteiny, jich 8 mělo pozitivní reakci se štěpenými 

proteiny s Mr 6, 8, 10, 12, 28 a 31 kDa. Mesa-del-Castillo ve své práci uvádí, že po 30 

minutách štěpení pepsinem reagoval slabě pouze jeden pacient z osmi s proteinem s Mr 14 

kDa. Při delším štěpení (2 hod a 48 hod) byla reakce negativní (MESA-DEL-CASTILLO et 

al. 2004). Také Diana Mittag píše, že alergeny vodné frakce z extraktu z pšeničné mouky po 

30 s štěpení jsou nedetekovatelné IgE protilátkami ze sér pacientů. Dále uvádí, že gliadiny a 

gluteniny  jsou proti štěpení více odolnější než albuminy a globuliny z vodné frakce 

(MITTAG et al. 2004). Vysvětluje to použitím pšeničného extraktu místo potraviny v průběhu 

testování, kde extrahované proteiny jsou více dostupné trávicím enzymům než v jídle. 

V několika dalších případech se ukázalo, že aktivita inhibitorů α-amylázy (alergenní protein) 
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je kompletně blokována působením pepsinu a vysoké teploty (1000C) (O'CONNOR a 

MCGEENEY 1981). Tímto je ukázána citlivost těchto proteinů k některým zásahům. 

Nicméně pšeničné proteiny prodělají během tepelného opracování agregaci, která se může 

projevit zvýšenou odolností k trávicím enzymům (HANSEN a JOHNSTON 1976). Do střev 

se pak dostávají malé fragmenty z původních proteinů z mouky, které jsou navzájem spojeny 

do relativně velké křížově provázané struktury. Během pečení dochází také k mnohým 

interakcím mezi proteiny a cukry. Takovýto komplex pak může zvýšit reaktivitu imunitního 

systému (BLEUMINK 1970). Albuminy a globuliny společně s proteiny gluteninové frakce 

zaujímají také kvarterní strukturu, která může být ovlivněna během extrakce těchto proteinů 

z mouky (pH, délka extrakce, detergenty, redukční podmínky), čímž jsou ovlivněny jejich 

imunologické vlastnosti. Tepelná úprava zvýší stabilitu alergenních pšeničných proteinů 

k trávicím enzymům (SIMONATO et al. 2001b). Těmito skutečnostmi by se daly vysvětlit 

naše výsledky, které jasně ukazují pozitivní reakci pacientských protilátek s pšeničnými 

proteiny štěpenými 20 minut. Záleží ale nejen na výběru testovaných kultivarů pšenice a 

jejich zpracování, ale také na pacientských sérech. Pacienti, s jejichž séry jsme pracovali, mají 

příznaky potravinové alergie, kdy alergen vstupuje do organizmu trávicím traktem, ale někteří 

trpí i astmatem. Jak je patrno z našich výsledků, tak všichni pacienti reagují s neštěpenými 

pšeničnými proteiny z vodného extraktu, jenž mají nízkou molekulovou hmotnost (kolem 15 

kDa), a které by mohly patřit mezi inhibitory α-amylázy. Členové této proteinové rodiny byli 

dříve charakterizováni jako hlavní alergeny způsobující pekařské astma (SANCHEZ-

MONGE et al. 1992; ARMENTIA et al. 1993). Výsledky zde prezentované ukazují spolu 

s dalšími pracemi (JAMES et al. 1997; SIMONATO et al. 2001a), že tyto proteiny způsobují 

alergické reakce také, dostanou-li se do organizmu přes trávicí trakt. Inhibitory α-amylázy 

jsou tedy důležitými alergeny při inhalaci i trávení pšeničné mouky. Pacienti s pekařským 

astmatem reagují de facto po inhalaci částic „syrové“ mouky, zatímco u pacientů 

s gastrointestinálními symptomy nastává reakce po konzumaci jídla, které bylo před tím 

tepelně opracováno (pečením, vařením). V tomto kontextu je tato modifikace proteinů velmi 

důležitá.  

 O gliadinových peptidech je známo, že mohou způsobit celiakální onemocnění, při 

kterém dochází k poškození střevní sliznice. Vytvářejí se hlavně IgA a IgG protilátky proti 

gliadinu (SAVILAHTI et al. 1983; STURGESS et al. 1994). Gliadiny jsou ve vodě 

nerozpustné, a proto zůstávají v trávicím traktu déle než proteiny rozpustné. Nakonec jsou 

proteolytickým štěpením fragmentovány na rozpustné části, které pak stimulují produkci 

patřičných imunoglobulinů (HANSEN a MILLINGTON 1979). V této práci jsme prokázali 
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přítomnost IgE protilátek proti gliadinu u pacientů s potravinovou alergií. Další autoři zjistili 

s různými výsledky přítomnost těchto protilátek proti gliadinům u pacientů s atopickou  

dermatitidou (VARJONEN et al. 2000b), s anafylaxí indukovanou cvičením (VARJONEN et 

al. 1997), pšeničnou anafylaxí (DAENGSUWAN et al. 2005), pšeničnou alergií s různými 

příznaky (BATTAIS et al. 2003). Sandiford zjistil, že α-gliadin a ve vodě (solných roztocích) 

rozpustné bílkoviny mají společné velké množství křížově reagujících epitopů. V případě γ-

gliadinu je toto množství menší a β- s ω-gliadiny neobsahují žádné nebo jen velmi málo 

společných epitopů křížově reagujících s proteiny rozpustnými ve vodě (solných roztocích). 

Produkce spec.IgE protilátek proti α-gliadinu je tedy spojeno s produkcí těchto 

imunoglobulinů proti proteinům rozpustných ve vodě (SANDIFORD et al. 1997). Dále tento 

autor uvádí, že nejsilnější reakce pacientských IgE protilátek byla s α- a ω-gliadinem. V jiné 

práci zaznamenali silnou reakci pouze s ω-gliadiny (BATTAIS et al. 2003).  

 Jak ukazují naše výsledky společně s dalšími autory (VARJONEN et al. 1995; 

SIMONATO et al. 2001a; MITTAG et al. 2004) můžeme nalézt odlišné hodnoty  při použití 

různých metod detekce pro zjištění reaktivity pacientských IgE protilátek s pšeničnými 

proteiny. Rozpory se týkají při provedení CAP testu (případně kožního prick testu) a metody 

imunoblotu, kdy rozborem jednoho pacientského séra za použití těchto metod dostaneme 

vzájemně nekorelující výsledky. Simonato vysvětluje tento stav následovně: 1.) hladina 

spec.IgE protilátek v krevním oběhu je oproti jiným imunoglobulinům nízká. Přestože 

dostačuje pro imunoblot, je za detekčním limitem CAP testu. V případě kožního testu nestačí 

vyvolat kožní reakci, neboť u některých pacientů je produkce IgE protilátek soustředěna 

hlavně ve střevní sliznici. 2.) Proteiny, které vážou IgE u alergiků, mohou chybět v extraktech 

pro kožní i CAP test. Případně je jejich koncentrace natolik nízká, že nestačí pro detekci 

reakce. 3.) Při použití SDS-PAGE jsou proteiny v denaturovaném stavu, který může ovlivnit 

jejich vazbu s protilátkou (SDS, merkaptoethanol, vaření, podmínky separace). Jak bylo 

demonstrováno, reaktivita proteinů z pšeničné mouky vázajících IgE protilátky je vyšší za 

redukčních podmínek než neredukčních. Proto spolupracujeme s Ing. Havranovou, která 

zavádí test aktivace bazofilů, jenž by mohl významnou měrou přispět v diagnostice 

alergických onemocnění. Výsledky bazotestu můžeme porovnat s výsledky imunoblotu na 

příkladu pacienta č. 26. Použitím metody imunoblotu byla u tohoto pacienta prokázána 

poměrně silná reaktivita jeho IgE protilátek s pšeničnými proteiny. Při stimulaci krevních 

bazofilů ze séra pacienta použitím pšeničného extraktu pro kožní testy byla míra exprese 

molekul CD63, které značí aktivované bazofily, 34,2%. Při stimulaci proteiny z extrakce č. 3 
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(používané při imunoblotu) měla aktivace hodnotu 76,2%. Aktivace bazofilů by mohla 

vhodným způsobem doplnit metody běžně používané v diagnostice alergických onemocnění, 

a proto chceme provést srovnání i s dalšími pacienty.  
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7.   ZÁVĚR 

 

1.)  Připravili jsme několik různých extraktů z pšeničné mouky, u kterých byla posléze 

stanovena koncentrace bílkovin. Pro potřeby dalšího zpracování byl vybrán vodný  extrakt 

námi označený číslem tři, který obsahoval optimální koncentraci pšeničných proteinů 

(hlavně albuminů a globulinů) vhodnou pro následnou detekci. 

 

2.)  Podařilo se nám optimalizovat metodu imunoblotu natolik, že bylo možné použít ji 

k detekci pšeničných bílkovin vyextrahovaných z mouky za použití i velmi nízké 

koncentrace IgE protilátek ze sér pacientů s potravinovou alergií. 

 

3.)  Charakterizovali jsme několik alergenů z extraktu pšeničné mouky použitím vzorků sér 

od pacientů, u kterých dochází  k alergické reakci po konzumaci potraviny obsahující 

pšenici a prokázali jsme, že tyto alergeny váží spec.IgE. Při použití kontrolního séra 

tolerantního k pšeničným proteinům byla reakce negativní. U proteinů dělených za 

neredukčních podmínek byl rozsah molekulových hmotností reagujících proteinů 15-120 

kDa, přičemž nejčastější byla reakce s proteiny s molekulovou hmotností 38 kDa (56% 

pacientů), 55 kDa (56,6% pacientů) a 68 kDa (60% pacientů). Za redukčních podmínek 

byly identifikovány proteiny s rozsahem molekulových hmotností od 15 do 105 kDa. 

Nejčastější byla reakce s proteiny s molekulovou hmotností 15 kDa (100% pacientů), 21 

kDa (70%) a 28 kDa (73,3%). Více než 60% pacientů také reagovalo s proteiny s Mr 42 a 

62 kDa a přes 50% pacientů s proteinem s Mr 38 kDa.  

 

4.)  Reakce IgE protilátek s pšeničnými proteiny byla individuální u každého pacienta. 

Odlišnosti mezi pacienty se projevily hlavně v intenzitě reakce, v rozsahu molekulových 

hmotností reagujících proteinů a také v počtu alergenů. Důležitou úlohu hrají i podmínky, 

za kterých dochází k dělení proteinů. Imunoglobuliny třídy E jednoho pacienta můžou 

reagovat odlišně s pšeničnými proteiny dělenými za redukčních nebo neredukčních 

podmínek. U některých pacientů byla reakce s proteiny dělenými za neredukčních 

podmínek negativní, zatímco u proteinů separovaných v redukčním pufru byla reakce 

pozorována. 

 



  

                                                                       61 

5.)  Zjistili jsme značné odlišnosti v reaktivitě pacientských IgE protilátek s proteiny 

jednotlivých kultivarů pšenice seté a pšenice špaldy. Některé kultivary vykazovaly u 

pacienta velmi silnou reakci, zatímco jiné  byly více tolerovány. Pacient, který má silnou 

alergickou reakci na určitý kultivar pšenice, může být vůči jinému tolerantní. Test se 

všemi kultivary jsme provedli se čtyřmi pacientskými séry. Avšak najít jeden nebo 

několik kultivarů, který by byl silně alergenní případně by nevyvolával alergickou reakci, 

se nám nepodařilo v této skupině pacientů prokázat. Každý pacient tedy reaguje s určitým 

pšeničným kultivarem individuálně s různou intenzitou. Dále jsme prokázali, že ve vztahu k 

reaktivitě pacientských IgE protilátek nezáleží na celkové koncentraci všech ve vodě 

rozpustných proteinů, nýbrž na přítomnosti určitých jednotlivých proteinů, které jsou 

právě odpovědné za alergickou reakci u citlivých jedinců. 

 

6.)  Naše výsledky dokazují pozitivní reakci pacientských IgE protilátek s pšeničnými 

proteiny, které byly opracovány pepsinem po dobu 20 minut. Rozsah molekulových 

hmotností proteinů štěpených pepsinem, u kterých byla reakce prokázána, se pohyboval 

mezi 6 až 31 kDa. Pšeničné proteiny v našem pozorování neztrácejí u některých pacientů 

své imunogenní vlastnosti a mohou vyvolat alergickou reakci i v případě, že jsou 

hydrolyzovány trávicími enzymy.  

 

7.)  V této práci jsme také prokázali přítomnost IgE protilátek proti gliadinu u pacientů 

s potravinovou alergií. 

 

8.)  Srovnání hladiny a specifity IgE protilátek s mírou aktivace krevních bazofilů pšeničnými 

antigeny je průběžně testováno v naší laboratoři a klinické laboratoři Imumed. Použitím 

našeho extraktu č. 3 se podařilo zvýšit citlivost testu aktivace bazofilů z 34% na 76,2 % u 

pacienta č. 26 (v jeho séru byla naměřena vysoká hladina IgE protilátek, >100). Test 

aktivace bazofilů by mohl vhodným způsobem doplnit metody běžně používané 

v diagnostice alergických onemocnění. Je však nutné provést srovnání i s dalšími 

pacienty. 
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