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A lisztérzékenység előtérbe kerülésével mind jelentősebbek azok a törekvések, melyek célja a 

lisztérzékenységben szenvedők számára is fogyasztható gabonafélék előállítása. Azonban 

jelen tudásunk szerint sem hazánkban, sem Európában nincs kereskedelmi forgalomban olyan 

búzafajta, mely ezeket a speciális fogyasztási igényeket kielégítené. Vajon mi lehet annak az 

oka, hogy ez idáig nem sikerült ilyen búzafajtákat találni és nemesíteni? Ezekre az alapvető 

kérdésekre keressük a választ az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági 

Intézetének Alkalmazott Genomikai Osztályának gabonaallergia-kutatással foglalkozó 

csoportjában.  

Úgy a szakirodalmat, mint a tudományos ismeretterjesztő cikkeket áttanulmányozva hamar 

világossá válhat, hogy elsődlegesen a gliadint, illetve az alfa-gliadint tekintik felelősnek a 

lisztérzékenység kialakulásáért. Tényleg ennyire egyszerű lenne a kép? Tényleg csak egyetlen 

fehérje, vagy fehérjecsoport állna a rengeteg tünet kialakulásának hátterében? A sikért vagy 

glutént felépítő fehérjék száma több százra tehető, ezeknek csak egy kisebb hányadát teszik ki 

a sokat emlegetett alfa-gliadinok. A sikér kialakulásában, mely a liszt vízzel történő 

elkeverésével, dagasztásával történik, kiemelkedő jelentőséggel bírnak a nagy 

molekulatömegű (HMW)- gluteninek, melyek gyakorlatilag a sikér „gerincfehérjéinek” is 

tekinthetőek. Ehhez a „gerinchez” számos elágazást kialakítva további nagy és a kis 

molekulatömegű (LMW)-glutenin fehérje kapcsolódik, melyekhez kis gombócokként, lazább 

kötésekkel kapcsolódhatnak a gliadin fehérjék. A gliadin fehérjecsalád szintúgy alcsoportokba 

osztható, az alfa-, a gamma- és az omega-gliadinokra, melyek különböző szinteken 

kapcsolódnak a sikér fehérjehálózatához. A kenyértésztában betöltött szerepüket tekintve a 

gluteninek elsődlegesen a tészta rugalmasságát biztosítják, míg a tészta nyújthatóságának 

kialakulásában nagyobb szerep jut a gliadin fehérjéknek.  

Kutatásaink során azt vizsgáljuk, hogy ezek közül a sikéralkotó fehérjék közül melyek azok, 

amelyek az alfa-gliadinok mellett káros hatással lehetnek a lisztérzékenységben szenvedőkre. 

Ennek megértése közelebb vihet bennünket ahhoz, hogy azonosítani tudjunk olyan búza vagy 

rokon gabonaféléket, melyek őrlésével a lisztérzékenyek számára fogyasztható összetételű 



lisztet, majd ebből megfelelő élvezeti értékű tésztaféléket vagy sütőipari terméket lehet 

előállítani. A vizsgálatokat jelentős mértékben megkönnyítik az elmúlt években a búza és 

rokonfajok genomjainak szekvenálásában elért eredmények. Ezek az egyre nagyobb számban 

hozzáférhető gabonagenom adatok, illetve a gén- és fehérjeszekvencia adatbázisok elősegítik, 

hogy megértsük az egyes glutén fehérjecsaládok sokféleségét, azonosítani tudjuk jellegzetes 

tulajdonságaikat, azokat a bélyegeket, melyek alapján egymástól megkülönböztethetőek, 

továbbá azokat a tulajdonságaikat, melyek hozzájárulnak toxikus voltuk kialakulásához. 

Ugyancsak igen nagy számban érhetőek el publikált klinikai vizsgálatok, melyekből a 

gabonaallergének kutatásával foglalkozók számára számos, a gluténfehérjékre vonatkozó 

információ aknázható ki. Ezeknek a bioinformatikai és publikációs adatelemzéseknek 

köszönhetően nyilvánvalóvá vált, hogy az alfa-gliadinok mellett a többi fehérjecsoport, tehát a 

HMW- és LMW-gluteninek, valamint a gamma- és omega-gliadinok is tartalmaznak a 

coeliákiások számára potenciálisan káros fehérjeszakaszokat, úgynevezett epitópokat (1. 

ábra).  

 

Ugyancsak a bioinformatika eszközeit segítségül hívva azt is képesek voltunk vizsgálni, hogy 

ezek közül a káros epitópok közül melyek és milyen mértékben emésztődhetnek meg, azaz 

válhatnak hatástalanná az emésztőrendszer különböző szakaszaiban. A glutén fehérjék egyik 

kiemelten jellegzetes tulajdonsága, hogy a gyomorban és a vékonybélben található 

emésztőenzimek nehezen emésztik meg őket, ennek köszönhetően sok olyan epitóp maradhat 

épségben az emésztés során, melyek az immunrendszer egyes elemeivel kölcsönhatásba lépve 

a lisztérzékenységre jellemző különböző tüneteket produkálhatják. A szekvencia 

adatelemzések, modellezések mellett különböző fehérjeanalitikai, proteomikai és 

immunanalitikai vizsgálatokat is végzünk a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinika 

Általános Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztályán, Dr. Veres Gábor csoportjával 

együttműködésben. Ezek segítségével igazolni tudjuk a bioinformatikai vizsgálatok 

eredményét és részletesen, fehérje szinten azonosítani tudjuk a toxikus fehérjéket.  

De mégis, melyek azok a tulajdonságok ezekben a fehérjékben, amelyekre a coeliakiában 

szenvedők szervezete ilyen hevesen reagál? A gabonafélék sikérfehérjéinek közös 

tulajdonsága, hogy nagyon sok, 6-8 aminosavból álló ismétlődő fehérjedarabkát tartalmaznak, 

melyben a prolin és a glutamin aminosavak meglehetősen nagy számban fordulnak elő. Ezek 

a rövid szakaszok elsődlegesen a fehérje molekulák repetitív (=ismétlődő) szakaszában 



fordulnak elő. Részben ezek az ismétlődések felelősek azért, hogy a búzalisztből rugalmas és 

egyben jól nyújtható tészta képződik. Ugyancsak a prolinnak és glutaminnak köszönhetően 

ezek az immunreaktív fehérjedarabkák olyan térszerkezetet, alakot, úgynevezett poliprolin-II-

hélix struktúrát tudnak felvenni, ami elősegíti, hogy az immunrendszer megfelelő 

molekuláival stabil kölcsönhatást kialakítva végül gyulladásos folyamatokat idézzenek elő. 

Az emésztőrendszeren keresztülhaladva azonban ezek a fehérjék, köszönhetően annak, hogy a 

pepszin, a tripszin és a kimotripszin a prolin és glutamin aminosavakra kevésbé specifikus, 

akár több epitópot tartalmazó nagyobb fehérje darab formájában maradnak meg, és a 

vékonybélben, mint antigének az arra érzékenyek körében problémát okoznak.   

Az egyik legismertebb példa erre a 33-merként ismert, alfa-gliadinokból azonosított 

fehérjeszakasz (2. ábra). A 33-mer 33 aminosav hosszú szekvenciája összesen hat immun 

reaktív szakaszt tartalmaz, ugyanakkor teljes hosszúságában csak kevés genotípusból, 

elsődlegesen kínai tájfajtákból és néhány észak európai genotípusból tudtuk szekvenciaszinten 

kimutatni. Ennek ellenére részlegesen a legtöbb alfa-gliadinban előfordul, így a jelenlevő 

epitópok többsége jelenleg általánosan használt a gluténérzékenységet kiváltó fehérjék 

jelenlétének igazolására, például klinikai vizsgálatokban vagy gluténmentes élelmiszerek 

vizsgálata során. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy elegendő-e, ha csak a 33-merben 

előforduló epitópokat vizsgáljuk, azonosítani tudjuk-e így az összes problémás fehérjét? Adott 

esetben, nem mérünk-e fals eredményt azáltal, hogy más gyakori epitópokat figyelmen kívül 

hagyunk? Elemzéseink során kiderült, hogy több epitóp hasonló gyakorisággal fordul elő a 

különböző fehérje csoportokban. 

Köszönhetően azonban annak, hogy az egyes fehérje típusok más-más mennyiségben 

termelődnek a búzamagban, ezeknek az epitópoknak az összes mennyisége fehérje 

csoportonként változó. Így igazoltuk, hogy egyes kenyérbúzafajtákban nem az alfa-gliadinok 

tartalmazzák a legnagyobb mennyiségben a toxikus fehérje szakaszokat, hanem az LMW-

gluteninek, és ilyenek ugyancsak jelentős mennyiségben találhatóak a gamma-gliadinokban 

is. Ezért azokban a gluténtesztekben, amelyek a gliadinok kivonásán alapulva mérik a glutén 

tartalmat, az LMW-glutenin fehérjék, így a belőlük származó toxikus fehérjetartalom sem 

vizsgálható. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a tesztek az egyes élelmiszerek összes 

toxikus gluténfehérje tartalmára nézve nem nyújtanak objektív információt.  

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy egyes az evolúciós elemzések alapján ősibb gabona fajok, 

vadfajok, illetve egyes a kenyérbúza őseinek tekinthető diploid és tetraploid búzafajok milyen 



mértékben tartalmaznak a lisztérzékenységben szenvedők szervezete számára káros 

fehérjéket, fehérje darabokat. Azaz ezeket az ősibb búzaféléket felhasználva például van-e 

esélyünk arra, hogy speciális igényeket kielégítő élelmiszereket tudjunk előállítani? A 

bioinformatikai adatelemzések rávilágítottak arra, hogy a búza rokonsági körébe tartozó vad 

és termesztett fajokra általánosan jellemző ezeknek a prolin- és glutamin-gazdag 

fehérjeszakaszoknak a megléte (3. ábra). Ezeknek a primitív gabonaféléknek a fehérjéi 

számos esetben a kenyérbúza adott fehérjéihez viszonyítva jóval nagyobb számban 

tartalmazzák az egészségre káros fehérjeszakaszokat, köszönhetően a fehérjék nagyobb 

méretének. Ugyanakkor az egyes fajok között azonosított nagyfokú változatosság ezeknek a 

glutén fehérjéknek a milyenségében, toxikus epitóp tartalmában és mennyiségi eltéréseiben is 

nyomon követhető. 

Mégis mi a megoldás? Van-e esély arra, hogy búza- vagy rokonfajtákat állíthassunk elő 

lisztérzékenységet kiváltó fehérjék, vagy kóros fehérjedarabok nélkül? Éppen ezekben a 

vadfajokban megmutatkozó nagyfokú változatosság az, ami alapján egyértelműen érdemes a 

gabona génbankokban rejlő lehetőségeket kiaknázni. Világszerte folynak kísérletek a 

coeliákiások fő ellenségének tartott gliadinok hagyományos nemesítési eljárásokkal, vagy 

génmódosítás útján történő kiiktatására. Ezekhez számos esetben a kenyérbúza genomjához 

viszonyítva kevésbé összetett diploid búzafajokat használnak. Noha az eddigi eredmények 

eléggé ellentmondásosak, ezeknek a rokon és vadfajoknak a konzekvens, proteomikai és 

immunanalitikai elemzése számos lehetőséget rejthet magában. Az eddigiekben alkalmazott, a 

lisztérzékenységben szenvedők számára kizárólagosan hatásosnak tartott ’nullás’ diéta 

felülvizsgálata, a lisztérzékenységben szenvedők tünetei, vagy éppen a lisztérzékenységgel 

összefüggésbe hozható genetikai markerek alapján történő csoportosítása és ezekre az egyes 

betegcsoportokra veszélyt nem jelentő gabona magfehérjék azonosítása és izolálása egy lehet 

a potenciálisan felmerülő lehetőségek közül.   
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A cikk bevezetője: 

A tavalyi bécsi ICC Gluténmentes Szimpóziumon több magyar előadó is szerepelt, ezek 

egyike volt Juhász Angéla. Akkor beszéltünk arról, hogy előadásának témája biztosan 

érdekelné a Gluténmentesen magazin olvasóit is – a cikk elkészült, és reméljük, hogy 

érdeklődéssel olvassa mindenki.  

Egy fontos megjegyzést szeretnék a tudományhoz hozzátenni: a kutatás eredményére még 

biztosan éveket kell várni, szükség lesz újabb gluténtartalom mérési eljárásra, eljárásokra is. 

Végül pedig: ha lesz is ’gluténmentes’ búza valaha, annak elkülönített kezelése a ’normál’ 

búzától, rozstól és a ’nem tiszta’ zabtól, ugyanolyan bonyolult lesz, mint a ’tiszta zab’ és a 

jelenleg, és a gluténmentes élelmiszerek gyártása a ’normál’ élelmiszerek gyártásától! Sőt, 

még az is lehet, hogy az árak sem lesznek alacsonyabbak.  

(Koltai Tünde) 

 



 

 

1.ábra Egy kenyérbúza lisztérzékenységet kiváltó epitópjainak száma a különböző 

magfehérje csoportokban és azok változása az emésztés hatására. 



 

 

2.ábra Az alfa gliadinokból azonosított 33-mer összesen hat immunreaktív szakaszt 

tartalmaz. A PQPQLPYPQ epitóp háromszor,  a PYPQPQLPY epitóp kétszer míg a 

PFPQPQLPY egyszer fordul elő. 



 

 

3. ábra A kenyérbúza (T. aestivum) és néhány rokon termesztett (pl. T. durum, T. spelta, T. 

monococcum) és vadfűféle (pl. D. villosum, Ps. spicata) potenciálisan coeliacia specifikus 

fehérjeszakaszainak (pirossal jelölve) eloszlása a vizsgált fehérjék szekvenciáin belül.  


