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O Antigeniciteit

Allergene eiwitten

pr wordt steeds meer zorg besteed aan de samenstelling van diervoeders. Er wordt al volop aandacht besteed aan twee zogenaamcle
-Ltantinutritionele hestanddelen in veevoedergrondstoJfen, de trypsineremmers en lectinen. Trypsineremmers kunnen cle eiwitvertering
belemmeren en lectinen kunnen schade toebrengen aan de darmwand. Op deze wijze kunnen lectinen zelfs de mogelijkheirt tot opname
van voedingsstoffen belemmeren. Deze effecten dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Daarnaast dient er bij voeders voor jonge
dieren ook op de aard van het eiwit gelet te worden. Dit om het ontstaan van een mogelijke voedingsallergie te vermijrlen. Voedingsallergie
is een overgevoeligheidsreactie van het lichaam op bepaalde bestanddelen uit het voedsel. Zelfs lage hoeveelheden van die bestanddelen
kunnen indien ze de darmwand passeren sterke afweerueacties veroorzaken. Hoe zo'n oyergevoeligheicl verkregen w-ordt is nog
niet helemaal duidelijk. Erfeliikheid speelt een rol, maar de overgevoeligheid kan ook verworven wortlen. Met name jonge dieren zoals
ionge kalveren en jonge biggen zijn getoelig in dit opzicht. Melkeiwitvervangende grondstoffin van plantaarclige oorsprong flienen
dan ook veilig ofwel "laag antigeen" te zijn.

l\ ,["t het begrip antigeniciteit wordt gewoonhlk het vermo-
IYIgen van eiwitten of stollen aangeduid om de vorming van
antistoffen te veroorzaken. In het kader van de ontwikkeling
van veevoeders wordt er mee bedoeld: het vermogen van eiwit-
ten om via de voeding in een dier een immunologische reactie
te veroorzaken. In figuur 1 wordt een voorbeeld gegeven van
de reactie van een kalfop een antigeen voeder. De figuur geeft
de stijging in de tijd weer van de hoeveelheid antistof in het
kalverplasma gericht tegen soja-eiwitten. Aan de dieren werd
licht getoaste soja verstrekt. Dit voer geldt als hoog-antigeen.
Het is duidelijk dat al na heel korte termijn het kalf ztch gaat
'beschermen' tegen dit voedsel door antistoflen aan te maken.
Hoewel dit in principe niet ongewenst hoeft te zijn, kan deze
immunologische reactie zich ontwikkelen tot een allergische re-
actie. Dit laatste is zeer ongewenst. Er wordt dan ook door de
veevoederindustrie veel aandacht besteed aan het 'laag-anti-
geen' maken van melkeiwitvervangende grondstoffen. Het is
gebleken dat (bio-)technologische behandelingen die het eiwit
denatureren of gedeeltelijk hydrolyseren de'antigeniciteit' van
een grondstof kunnen verlagen.
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Aan kalveren werd licht getoaste sojabloem verstrekt. In de figuur
is weergegeven hoe het gehalte aan anti-soja antistoffen in het
serum van een kalf stijgt. (-l - *) serum van 17-5-1988,
( L- L) serumvan6-6-1988, (a - a) serumvan 16-6-1988.
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Ontwikkelingvanlaag-antigeneprodukten Electroforeseenimmunoblotting

L_f et Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO helpt de vec-

I Ivoederindustrie bij de ontr.rikkeling van laag-antigene
produkten. Op basis van dier- en biochemisch onderzoek zijn
hiertoe een aantal testen ontwikkeld. In het onderstaande wordt
een kort overzicht gegeven van deze testen. Als voorbeeld wor-
den steeds produkten uit soja genomen en als diersoort het
vleeskalf.

De ELISA-techniek

l\ 7f et behulp van enzymimmunoassays, zoals de ELISA-
lVIt.cnniet. kun h.t gehalte aan bepaalde voederbestand-
delen specifiek gemeten worden. Wat gemeten wordt is afhan-
kelijk van het gebruikte antiscrum. Wanneer wc ccn antiserum
gebruiken dat in eenjong kalfis opgcwekt door dit een rantsocn
met een hoog 'antigcne' grondstof te verstrckken kan dit serum
later gebruikt worden om uit die grondstol gemaakte produk-
ten op hun 'antigenicitcit' te testen. Een voorbeeld hiervan
wordt in figuur 2 gegevcn.

Onbehandclde sojabloem (:'hoog-antigeen') gcelt duidelijk
een hoge respons. Daarentegcn werd nauwelijks een signaal
waargenomen met een technologisch bewerkt sojaprodukt (:
'laag-antigeen'). Een ander produkt geeft een tussenliggend re-

sultaat. De resultaten wordcn meestal niet in ccn grafiek weer-
gegeven, maar uitgedrukt als percentage ten opzichte van on-
behandelde standaard so.jabloem. Deze is op 100% gesteld.
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Figuur 2: "lndirckte ELISA vurt so.iuproduktatt .

Verschillende concentraties van extracten van sojaprodukten
v)orden getest op de aanwezigheid van antigenen. ( t - + ) sttja-
bloem, ( L - L ) laag antigeen sojaprodukt, ( a - a ) interme-
diair anrigeen so japrodukt.

De El-lSA-techniek kan een eerste indruk geven omtrent de

antigeniciteit van een produkt. Dit is belangrijk voor produkt-
ontwikkeling en produktcontrole. Uiteindelijk beslist echter het
dier. Definitieve resultaten worden dan ook verkregen door ge-

selecteerde produkten in het dier te testen. Hierbij wordt dan
niet alleen naar gezondheid en groei gekeken, maar wordt ook
onderzocht of het dier antistolfen gaat aanmaken tegen het ge-

teste produkt.

ryoals gcstcld zullen niet allc eiwitten in soja even antigeen
/ ,ziin. Meer kennis omtrent de identiteit van antigene eiwil-
ten opent mogelijkheden tot gerichte ontwikkeling van laag-
antigene produkten en gerichte produktcontrole. Hiertoe werd
door de biochemici van het Instituut een zogenaamde immuno-
blottingtechniek ontwikkeld. Deze tcchniek is een combinatie
van electrolorese (scheiding van eiwitten in een elektrisch veld)
cn immunologischc detectie.
Figuur 3 geelt de electroloresepalronen weer van verschillende
gczuiverde sojaeiwitten en van een aantal sojaprodukten. De
aanwczigheid van sommigc van de gezuiverde eiwitten kan in
de produkten herkend wordcn. Met behulp van het kalveranti-
serum en de immunoblottingtcchniek kan nu bestudeerd wor-
den welke van deze eiwitten of hun fragmenten door het kalver-
antiserum herkend worden. Dit is weergegeven in figuur 4.

Vcrgclijking van de patronen uit figuur 3 en uit figuur 4 geeft

aan dat nict alle eiwitten even 'antigeen' ztjn. Zo wordt het tryp-
sineremmer eiwit niet herkend, tcrwijl betaconglycinine en een

nog onbekend laag moleculair eiwit (pijltjes) wel door het anti-
serum worden herkend.

Op naar betere produkten

f_f et is duidelijk dat deze technieken de industrie nreuwe en

I Ielfectievc mogetijkheden gcvcn om laag-antigcne produk-
ten te ontwikkelen. Series van nieuwe produkten kunnen eerst

gescreend worden met de beschreven biochemische tcsts, waar-
na gerichte dierproeven kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast
zijn zowel producent als afnemer nu in staat produkten te laten
controleren voordat ze aan het dier verstrekt worden.
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