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Alpha-lactalbumin and beta-lactoglobulin as the bioactive compounds of the milk protein fraction
Summary
The purpose of the study was to present the latest data concerning the chosen bioactive compounds of the
milk protein fraction. The numerous experiments that have been conducted during the last few years suggest
that milk contains a great deal of biologically active substances. Among them the whey proteins perform
a particular function. Their content in bovine milk is 0.6-0.7% of total protein, in that about 75% generally
accounts for the albumins, i.e. á-LA and â-LG. These proteins, as a uniquely rich and balanced source
of amino acids, possess a significant meaning for human nutrition. á-LA consists of 123 amino acids in
a single peptide chain and among them the most crucial are: cysteine and tryptophan, which are adequately
the equivalents of glutathione and serotonin, as well as lysine. á-LA occurs in bovine milk at the concentration
of 1-1,5 g·L1. Whereas the â-LG single peptide chain consists of 162 amino acids, including methionine,
the indispensable component of rational nutrition. It has also been reported that the concentration of â-LG
is approximately 3,2-3,5 g·L1. The higher level of these proteins has been stated in the milk from cows fed
mainly pasture forage. In addition to this, the mentioned bovine milk fractions perform various biological
functions in the human body, i.e. anti-oxidative, anti-carcinogenic, opioidergic, bacteriostatic as well as
hypocholesterolemic functions.
Keywords: milk, á-lactalbumin, â-lactoglobulin

W ci¹gu ostatnich kilku lat dokonano znacznego postêpu w dziedzinie nauk zwi¹zanych z mleczarstwem.
Zastosowanie najnowszych technik analitycznych
umo¿liwi³o zidentyfikowanie wielu dotychczas nieznanych funkcjonalnych komponentów mleka, wykazuj¹cych wielokierunkowe dzia³anie na organizm cz³owieka. Szczególn¹ uwagê zwrócono na sk³adniki o w³aciwociach prozdrowotnych. Najliczniejsz¹ ich grupê zidentyfikowano w obrêbie frakcji bia³kowej i t³uszczowej mleka, przy czym na najwiêksz¹ uwagê zas³uguj¹
bia³ka serwatkowe. Charakteryzuj¹ siê one wysok¹
wartoci¹ biologiczn¹ oraz znakomitymi w³aciwociami funkcjonalnymi, wp³ywaj¹cymi na ich praktyczne
zastosowanie (9, 17, 24, 25, 28).
W³aciwoci funkcjonalne bia³ek s¹ odzwierciedleniem naturalnych cech ich cz¹steczek, m.in.: wielkoci, kszta³tu, podatnoci na denaturacjê, sekwencji aminokwasowej, powinowactwa do wody itp. Istotne s¹
równie¿ warunki rodowiska, tj. temperatura, pH czy
cinienie oraz w³aciwoci hydrodynamiczne, a tak¿e
powierzchniowe (4, 16, 17).
Bia³ka serwatkowe stanowi¹ 0,6-0,7% bia³ka ogólnego, w tym oko³o 75% przypada na albuminy, tj.
á-laktoalbuminê i â-laktoglobulinê (2, 3, 32). Odgrywaj¹ one istotn¹ rolê w ¿ywieniu cz³owieka jako wy-

j¹tkowo bogate i zbilansowane ród³o aminokwasów
(tab. 1). Spo¿ycie 14 g bia³ek serwatkowych pokrywa
dzienne zapotrzebowanie osoby doros³ej na aminokwasy. Jest to iloæ równowa¿na 23 g kazeiny lub 17 g bia³ka jaja kurzego (20).
Serwatka jest produktem ubocznym przy produkcji
serów. W ci¹gu roku na terenie Unii Europejskiej powstaje oko³o 60 mln ton serwatki, zawieraj¹cej oko³o
470 tys. ton czystych bia³ek serwatkowych (31). Dawniej serwatkê uwa¿ano za zbêdny produkt i najczêciej
pozbywano siê go w sposób kosztowny lub przetwarzano na relatywnie niskowartociowe, ma³o od¿ywcze artyku³y spo¿ywcze (3). Obecnie dziêki rozwojowi
technologii, przy stosunkowo niskich kosztach, z serwatki izoluje siê poszczególne bia³ka. Wyizolowane
zwi¹zki wykorzystuje siê na szerok¹ skalê w przemyle spo¿ywczym, g³ównie przy produkcji wysokobia³kowych od¿ywek dla niemowl¹t, rekonwalescentów oraz sportowców (14, 31, 32).
Jako substancje biologicznie aktywne bia³ka te stosowane s¹ w produkcji ¿ywnoci funkcjonalnej, wp³ywaj¹cej pozytywnie na organizm cz³owieka. Wzbudza
ona coraz wiêksze zainteresowanie wród konsumentów poszukuj¹cych produktów, które wykazuj¹ w³aciwoci prozdrowotne, a tym samym przyczyniaj¹ siê do
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Tab. 1. Procentowa zawartoæ aminokwasów w wybranych bia³kach niektórych jonów metali, a przede wszystkim
mleka krowiego (10)
wapnia. Wykazuje tak¿e zdolnoæ wi¹zania jo-

nów cynku, magnezu i kobaltu (3, 6, 10, 20,
21).
a -laktoalbumina b-laktoglobulina
Oprócz powy¿szego, jako czynnik antykancerogenny, bia³ko to towarzyszy apoptozie
Tryptofan
1 ,3
1 ,9
5 ,9
2 ,0
i przekszta³caniu linii komórek nowotworoFenyloalanina
4 ,7
3 ,5
4 ,0
3 ,1
wych (3, 7, 8, 24, 28, 30). Wchodz¹c w interLeucyna
9 ,5
1 0 ,1 1
1 0 ,5 1
1 3 ,6 1
akcjê z kwasem oleinowym, tworzy kompleks
Izoleucyna
5 ,8
6 ,2
6 ,1
6 ,0
bia³kowo-lipidowy, który wykazuje dzia³anie
miercionone przeciwko komórkom nowoTreonina
4 ,6
7 ,3
5 ,0
4 ,8
tworowym. Kompleks ten zosta³ nazwany
Metionina
2 ,5
2 ,2
0 ,9
2 ,8
HAMLET/BAMLET (odpowiednio, dla ludzLizyna
7 ,6
9 ,0
1 0 ,3 1
1 0 ,4 1
kiej/krowiej á-LA). Zarówno á-LA ludzka, jak
Walina
6 ,2
6 ,2
4 ,3
5 ,2
i krowia, wykazuj¹ zdolnoæ do wywo³ywania
apoptozy w stosunku do ró¿nych komórek noH istydyna
2 ,6
2 ,0
2 ,6
1 ,5
wotworowych. Wykazano, ¿e sama á-LA ma
A rginina
3 ,4
2 ,7
1 ,0
2 ,5
znaczenie mniejsz¹ skutecznoæ antykanceroC ysteina
0 ,8
2 ,2
5 ,3
2 ,2
genn¹ ni¿ kompleks HAMLET/BAMLET.
P rolina
9 ,2
4 ,7
1 ,4
4 ,1
Dziêki temu preparaty na bazie wymienionego
kompleksu znajduj¹ zastosowanie jako naturalA lanina
3 ,2
4 ,6
1 ,9
6 ,2
ne rodki w terapii oraz profilaktyce nowotwoK w as asparaginow y
7 ,2
1 0 ,3 1
1 6 ,8 1
1 0 ,0 1
rów (3, 8, 14, 30).
S e ry n a
5 ,1
4 ,7
4 ,5
4 ,0
á-laktoalbumina wykazuje równie¿ w³aciK w as glutaminow y
1 9 ,8 1
1 7 ,0 1
1 1 ,5 1
1 7 ,1 1
woci antybakteryjne. Badania kliniczne dowiod³y, ¿e od¿ywki dla niemowl¹t wzbogacoG licyna
1 ,9
2 ,0
3 ,3
1 ,2
ne w á-LA wykazywa³y aktywnoæ przeciwko
T y ro z y n a
4 ,8
3 ,2
4 ,7
3 ,4
Escherichia coli O127 oraz redukowa³y liczbê
przypadków wyst¹pienia biegunki. Dzia³anie to
zmniejszenia podatnoci na choroby cywilizacyjne (12). mo¿e byæ wynikiem uwalniania przez enzymy antybakDzia³anie prozdrowotne mog¹ wykazywaæ nie tylko teryjnych peptydów podczas trawienia á-LA. Peptydy
nienaruszone cz¹steczki bia³ek serwatkowych, ale tak- te wp³ywaj¹ na zahamowanie rozwoju patogenów, a do¿e uwalniane z nich podczas trawienia bioaktywne pep- datkowo stymuluj¹ rozwój po¿¹danej mikroflory jelitydy i poszczególne aminokwasy (3, 32).
towej (3, 23).
á-laktoalbumina (á-LA) jest hydrofilow¹, trójwymiaDieta bogata w á-LA mo¿e poprawiaæ zdolnoæ orrow¹ albumin¹ o masie cz¹steczkowej oko³o 14,2 kDa. ganizmu do radzenia sobie ze stresem. Jest to zwi¹zane
Pojedynczy ³añcuch peptydowy á-LA zbudowany jest z du¿ym udzia³em w cz¹steczce á-LA tryptofanu bêd¹ze 123 aminokwasów, wród których nale¿y wymieniæ cego prekursorem serotoniny, która, wystêpuj¹c w ducysteinê i tryptofan (bêd¹ce, odpowiednio, prekursora- ¿ych stê¿eniach w mózgu, poprawia nastrój, zdolnoci
mi glutationu i serotoniny), a tak¿e lizynê (tab. 1). Struk- poznawcze i pokonywanie sytuacji stresowych oraz
tura tego bia³ka wykazuje wysoki stopieñ homologii obni¿a uczucie lêku. Ponadto u³atwia zasypianie osób
u wiêkszoci ssaków, w tym u cz³owieka. W mleku kro- doros³ych, cierpi¹cych na zaburzenia snu (3, 9).
wim á-LA stanowi oko³o 20% bia³ek serwatki, a jej stê¿enie wynosi 1-1,5 g·L1 Tab. 2. Biologiczna aktywnoæ á-LA i â-LG oraz wybranych ich peptydów
(3, 6, 14, 21). Wy¿sz¹ zawartoci¹ tego (17, 24, 25, 30)
bia³ka wyró¿nia siê mleko pozyskiwane
B ia³ ko serw atkow e
S truktura
B ioaktyw no æ
od krów korzystaj¹cych z pastwiska (18, (prekursor) lub peptyd
19, 28).
U czestniczy w biosyntezie laktozy; no nik
C a2+; czynnik antykancerogenny,
Frakcja ta pe³ni w organizmie rozmaite a -laktoalbumina
antybakteryjny, immunologiczny
funkcje biologiczne (tab. 2). Niew¹tpliwie
i w spomagaj¹cy w sytuacjach stresow ych
stanowi ona jedn¹ z dwóch podjednostek
x x x a -laktorfina
Tyr-G ly-Leu-P he·N H 2
A gonista opioidow y, inhibitor A C E
enzymatycznego kompleksu, który kataN
o nik retinolu i kw asów t³ uszczow ych;
lizuje koñcowy etap biosyntezy laktozy
b-laktoglobulina
aktyw no æ antyoksydacyjna,
w komórkach gruczo³owych ssaków. Dlaantykancerogenna i przeciw w irusow a
tego te¿ odgrywa istotn¹ rolê w kontroli
A gonista opioidow y, inhibitor A C E,
T y r- L e u - L e u - P h e · N H 2
laktacji i sekrecji mleka (1, 3, 6, 10, 14, x x x b-laktorfina
oddzia³ yw uje na miê nie g³ adkie
20, 21, 28). á-LA spe³nia w organizmie
x x x b-laktotensyna
H is-Ile-A rg-Leu
A ktyw no æ hypocholesterolemiczna
równie¿ funkcje transportowe jako nonik
A minokw asy

B ia³ ko
ogólne

B ia³ ka
serw atkow e
ogó³ em

Frakcje bia³ ek serw atkow ych
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Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e á-LA mo¿e chroniæ organizm przed problemami
gastrycznymi (wrzody ¿o³¹dka) powodowanymi przez
stres lub etanol. W tym przypadku rola á-LA sprowadza siê do zwiêkszania poziomu prostaglandyn (PGE2),
które wykazuj¹ dzia³anie ochronne na luzówkê ¿o³¹dka poprzez stymulowanie sekrecji luzu i hamowanie
wytwarzania kwasu mlekowego (3, 14). á-LA pe³ni
równie¿ rolê czynnika immunologicznego, co jest szczególnie istotne w diecie noworodków, wp³ywaj¹c na
wzrost ich odpornoci (17, 30).
Wród biofunkcjonalnych peptydów w sekwencjach
á-laktoalbuminy wyró¿nia siê á-laktorfina (tab. 2), której dzia³anie (zbli¿one do dzia³ania morfiny) polega na
umierzaniu bólu lub hamowaniu jego wystêpowania
poprzez pobudzanie receptora opioidowego. Mlekopochodne opioidy, stymuluj¹c sekrecjê somatostatyny i insuliny, reguluj¹ transport aminokwasów w jelitach oraz
prolonguj¹ czas tranzytu jelitowego (25, 29). Ponadto
peptydy o w³aciwociach opioidowych wykazuj¹ silny wp³yw na wydzielanie mucyny jelitowej i dlatego
te¿ mog¹ uczestniczyæ w kszta³towaniu jednej z barier
odpornociowych organizmu. Jednoczenie á-laktorfina pe³ni funkcjê inhibitora ACE (angiotensin converting enzyme), powoduj¹c zmniejszenie cinienia krwi
(3, 28, 30).
W nieustannie rozwijaj¹cych siê badaniach wykazano, ¿e nowo narodzone dzieci maj¹ czasowo ograniczon¹ zdolnoæ katabolizmu niezbêdnych aminokwasów. Zatem kiedy matka nie karmi piersi¹, sk³ad aminokwasowy mleka zastêpczego jest niezwykle istotny.
Prowadzone s¹ badania nad ujednoliceniem sk³adu
aminokwasowego w preparatach z mleka krowiego 
w stosunku do mleka ludzkiego (humanizacja mleka).
Bia³kiem o najwy¿szym stopniu homologii z mlekiem
matki jest á-laktoalbumina (72-78%). Od¿ywki dla niemowl¹t wzbogacane s¹ zatem w tê bioaktywn¹ frakcjê
mleka w celu zapewnienia prawid³owego rozwoju m³odego organizmu (3, 10, 21, 29, 32).
â-laktoglobulina (â-LG) jest globularn¹ albumin¹,
o masie cz¹steczkowej 18,4 kDa, stanowi¹c¹ ok. 50%
bia³ek serwatkowych. Jej pojedynczy ³añcuch peptydowy zbudowany jest ze 162 aminokwasów, sporód których nale¿y wymieniæ metioninê (tab. 1), nieodzowny
sk³adnik racjonalnego ¿ywienia (4, 16, 22, 26). Stê¿enie â-LG w mleku krowim wynosi ok. 3,2-3,5 g·L1,
przy czym jej zawartoæ wzrasta w mleku krów korzystaj¹cych z pastwiska (15, 18, 19, 28). W badaniach
Król i wsp. (18) stê¿enie â-LG wynosi³o w sezonie
zimowym 3,34-3,50 g·L1, a w letnim (pastwisko) 
3,93-3,96 g·L1.
Autorzy dotychczasowych publikacji potwierdzaj¹,
¿e â-LG niew¹tpliwie wykazuje zdolnoæ wi¹zania retinolu (tab. 2), substancji niezbêdnej do w³aciwego
rozwoju noworodków oraz w procesie prawid³owego
widzenia. Ponadto wi¹¿e witaminê D, d³ugo³añcuchowe kwasy t³uszczowe, cholesterol, chlorek rtêci oraz
stymuluje aktywnoæ lipaz (6, 16, 22). Wykazano, ¿e
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wzrost koncentracji witaminy D3 w organizmie ludzkim zwi¹zany jest ze spadkiem iloci zachorowañ na
raka piersi, jajnika, jelita grubego i prostaty, a tak¿e z³amañ koñczyn wywo³anych osteoporoz¹ (13). Jednak¿e
po podgrzaniu mleka do temperatury 70-80°C â-LG traci zdolnoæ aktywnego wi¹zania kwasu palmitynowego, witaminy D i retinolu (22).
â-laktoglobulina odgrywa kluczow¹ rolê antyoksydacyjn¹ w mleku, pomimo ¿e wykazuje umiarkowan¹
aktywnoæ przeciwutleniaj¹c¹ w porównaniu do zwi¹zków o wysokim statusie antyoksydacyjnym, tj. witaminy E lub probukolu (5, 11). W³aciwoæ ta wynika
z obecnoci aminokwasów siarkowych oraz mo¿liwoci
syntezy glutationu. Wykazano, ¿e istotn¹ rolê w kszta³towaniu statusu â-LG odgrywaj¹ tak¿e wolne grupy tiolowe przy Cys-121, które prawdopodobnie uczestnicz¹
w zahamowaniu procesu oksydacji frakcji LDL cholesterolu. Mleko pozbawione tego bia³ka ma oko³o 50%
mniejsz¹ ogóln¹ aktywnoæ antyoksydacyjn¹ w porównaniu do mleka surowego. Ponadto istotn¹ utratê w³aciwoci przeciwutleniaj¹cych wykazano w mleku poddanym obróbce cieplnej, na skutek denaturacji â-LG
(22).
Równie istotn¹ funkcj¹ â-LG jest jej aktywnoæ antykancerogenna, któr¹ warunkuje du¿a zawartoæ aminokwasów siarkowych, a przede wszystkim metioniny. Poprzez oddzia³ywanie na proces metylacji komórek,
metionina i cysteina wykazuj¹ pozytywny wp³yw na
stabilnoæ DNA (3, 24). â-LG, jako jedyna wród
bia³ek serwatkowych, wykazuje dodatkowo zdolnoæ
wi¹zania mutagennych, heterocyklicznych amin, przez
co hamuje ich aktywnoæ rakotwórcz¹. Wyniki badañ
McIntosha i wsp. (24) wskazuj¹, ¿e diety uzupe³niane
w â-LG zapewniaj¹ ochronê przeciwko rozwojowi prekursorów nowotworów tylnej ciany jelita.
â-laktoglobulina wykazuje równie¿ dzia³anie wspomagaj¹ce w infekcjach wirusowych. Uzupe³nienie diety
w to bia³ko prowadzi do znacznego wzrostu poziomu
glutationu w plazmie, a co za tym idzie  do poprawy
zdrowia osób zaka¿onych wirusem HIV oraz rzadszego pojawiania siê infekcji towarzysz¹cych (26). â-LG
chemicznie modyfikowana bezwodnikiem 3-hydroftalowym okaza³a siê efektywnym inhibitorem infekcji
wirusem HIV-1 u ludzi (3, 9). W przysz³oci daje to
nadziejê na zmniejszenie zachorowalnoci na AIDS.
W badaniach klinicznych przeprowadzonych na 25 pacjentach zainfekowanych wirusem HBV (chroniczne zapalenie w¹troby) wykazano, i¿ dieta wzbogacona w to
bia³ko przyczyni³a siê do poprawy ich zdrowia (33).
â-LG uczestniczy tak¿e w przeciwdzia³aniu infekcjom bakteryjnym. Jego rola polega na hamowaniu adhezji patogenów i zapobieganiu ich kolonizacji (3, 27).
Podobnie jak w sekwencjach á-LA, tak¿e w cz¹steczce â-LG wyodrêbniono peptydy wykazuj¹ce ró¿norodne dzia³anie na organizm cz³owieka (tab. 2). Jednym
z nich jest â-laktorfina, która spe³nia funkcjê agonisty
receptorów opioidowych. Zwi¹zane jest to z obecnoci¹ tyrozyny. Peptyd ten wykazuje równie¿ w³aciwo-
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ci ACE-inhibitorowe. ACE jest to enzym katalizuj¹cy
powstawanie angiotenzyny II, czyli hormonu podnosz¹cego cinienie krwi. Istniej¹ szanse, i¿ zastosowanie â-laktorfiny, jak równie¿ á-laktorfiny, jako rodków
leczniczych przyczyni siê do przeciwdzia³ania powstawaniu choroby wieñcowej serca. W ci¹gu ostatnich kilku lat odkryto, ¿e â-laktorfina oddzia³ywuje tak¿e na
miênie g³adkie, usprawniaj¹c przep³yw krwi u osób
dotkniêtych zespo³em w¹trobowo-nerkowym (SHR) (3,
25, 29). â-laktotensyna, peptyd bêd¹cy agonist¹ neurotensyny, wykazuje aktywnoæ hypocholesterolemiczn¹.
Mechanizm jej dzia³ania jest zwi¹zany z inhibicj¹ rozpuszczalnoci cholesterolu (3). Z cz¹steczki â-LG po
czêciowym nadtrawieniu proteolitycznym wyizolowano równie¿ peptydy o dzia³aniu bakteriobójczym. Dzia³aj¹ one zarówno na bakterie Gram-dodatnie (tj. Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus), jak i Gram-ujemne (tj. E. coli, Bordetella bronchiseptica) (3, 27).
Oprócz wy¿ej omówionych w³aciwoci bia³ka serwatkowe stanowi¹ unikalny materia³ sk³adnikowy dla
przemys³u spo¿ywczego. Dziêki mo¿liwociom pianotwórczym mog¹ byæ wykorzystywane do produkcji
ciast, np. ciasta bezowego lub jako mniej kosztowne
substytuty bia³ka jaja kurzego. â-LG, ze wzglêdu na
swoje doskona³e w³aciwoci ¿eluj¹ce, a tak¿e pianotwórcze, znalaz³a równie¿ zastosowanie w bran¿ach,
gdzie istotne jest wi¹zanie wody i zdolnoci teksturotwórcze. Jako przyk³ad mo¿na podaæ miêsne produkty
gotowe czy rybne (3, 17). W³aciwoci â-LG u³atwiaj¹
jej u¿ycie jako aktywnego czynnika w ró¿nych napojach wzbogacanych tym bia³kiem, tj. soki owocowe
i napoje dla sportowców (3).
Prozdrowotne w³aciwoci á-LA i â-LG, chocia¿
jeszcze nie do koñca poznano dok³adne mechanizmy
ich dzia³ania, powinny stanowiæ zachêtê dla konsumentów do spo¿ywania produktów mlecznych oraz innych
wzbogaconych w te bia³ka. Oswobodzenie biofunkcjonalnych peptydów z alfa-laktoalbuminy i beta-laktoglobuliny umo¿liwia zastosowanie ich w ¿ywnoci jako
sk³adników o w³aciwociach reguluj¹cych, o aktywnoci zbli¿onej do aktywnoci hormonów. W przysz³oci zwi¹zki te mog¹ byæ wykorzystywane na szersz¹ skalê
jako sk³adniki ¿ywnoci funkcjonalnej. Pojedyncze z nich
znajd¹ równie¿ zastosowanie w farmakologii (15, 32).
Dzia³ania bioaktywne bia³ek serwatkowych s¹ niezwykle interesuj¹ce i dostarczaj¹ mo¿liwoci w³¹czenia á-LA i â-LG jako aktywnych sk³adników w szerokiej gamie ¿ywnoci funkcjonalnej, jednak¿e niektóre
w³aciwoci tych bia³ek wymagaj¹ potwierdzenia.
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