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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

AOAC  The Association of Analytical Communities (Az Analitikai Közösségek  

 Egyesülete) 

CBR  Community Bureau of Reference (Közösségi Referencia Hivatal) 

CM  chloroform-methanol (kloroform-metanol) 

CRM  Certified Reference Material (tanúsított referencia anyag) 

2D  két-dimenziós 

3D  három-dimenziós 

DBPCFC  Double-Blind Placebo-Controlled Food Challenge (kettős-vak placebó- 

 kontrollált provokációs teszt) 

DNS  dezoxi-ribonukleinsav 

EAST  Enzyme Allergosorbent Test (enzim allergoszorbens teszt) 

ELISA  Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (enzim-kapcsolt immunszorbens 

  teszt) 

FDEIA  Food-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis (mozgás által kiváltott  

 élelmiszer-függő anafilaxia) 

GMP  Good Manufacturing Practice (Jó Gyártási Gyakorlat) 

HLA  Human Leukocyte Antigen (humán leukocita antigén) 

HMW  High Molecular Weight (nagy molekulatömegű) 

IgE  Immunoglobulin E 

IgG  Immunoglobulin G 

IRM  Incurred Reference Material (olyan referencia anyag, melyben az analit a  

 teljes feldolgozási folyamaton átesik) 

ISO  International Organization for Standardization (Nemzetközi 

 Szabványügyi Szervezet) 

IUIS  International Union of Immunological Societies (Immunológiai 

 Társaságok Nemzetközi Egyesülete) 

IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry (Tiszta és 

 Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója) 

kDa  kilo-Dalton 

LFD  Lateral Flow Device (laterális áramlású tesztcsík rendszer) 

LMW  Low Molecular Weight (kis molekulatömegű) 
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LOAEL  Lowest Observed Adverse Effect Level (az a legalacsonyabb 

 koncentráció, ahol káros reakció tapasztalható) 

LoD  Limit of Detection (kimutatási hatás) 

LoQ  Limit of Quantification (meghatározási határ) 

MoniQA  Monitoring and Quality Assurance in the Food Supply Chain 

N.A.  nincs adat 

NIST  National Institute of Standards and Technology (Nemzeti Szabvány és 

Technológia Intézet) 

NOAEL  No Adverse Effect Level (az a koncentráció, ahol káros reakció nem  

 tapasztalható) 

ppm  parts per million 

PCR  Polymerase Chain Reaction (polimeráz láncreakció) 

PCR ELISA  Polymerase Chain Reaction Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

PR  pathogenesis-related (patogenezissel kapcsolatos) 

PWG  Prolamin Working Group (Prolamin Munkacsoport) 

RAST  Radio-Allergosorbent Test (radio-allergoszorbens teszt) 

RM  Reference Material (referencia anyag) 

RT-PCR  Real-Time Polymerase Chain Reaction (valósidejű polimeráz  

 láncreakció) 

WDEIA  Wheat-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis (mozgás által kiváltott  

 búzafüggő anafilaxia) 

 

 

Aminosavak rövidítései 

 

A  Alanin 

C  Cisztein 

D  Aszparaginsav 

E  Glutaminsav 

F  Fenil-alanin 

G  Glicin 

H  Hisztidin 

I  Izoleucin 

L  Leucin 
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K  Lizin 

M  Metionin 

N  Aszparagin 

P  Prolin 

Q  Glutamin 

R  Arginin 

S  Szerin 

T  Treonin 

V  Valin 

W  Triptofán 

Y  Tirozin 
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1. BEVEZETÉS 

Az élelmiszerekkel szemben jelentkező túlérzékenységi reakciók (pl. allergiák, 

intoleranciák) növekvő jelentőségű élelmiszerbiztonsági problémát képviselnek. A klasszikus 

élelmiszer-allergiák és egyéb típusú egyéni rendellenességek (pl. cöliákia) egyetlen hatékony 

kezelési módja a tüneteket kiváltó élelmiszer-komponenseket elhagyó, élethosszig tartó diéta. 

A diéta betarthatósága, ezáltal az érintett fogyasztók biztonságának szavatolása csak több 

tudományterület eredményeinek összehangolásával és összetett értékelésével lehetséges. 

A klinikai kutatásoknak minél pontosabban meg kell határozniuk azt, hogy melyek 

azok a molekulák, melyek a tünetek kiváltásáért felelősek, valamint, hogy az adott tüneteket 

milyen mechanizmussal és milyen mennyiségben váltják ki. Ezek az adatok elengedhetetlenek 

a területhez kapcsolódó szabályozási környezet kialakításához, valamint egy olyan analitikai 

módszertan létrehozásához, mely a szabályozási környezetet és az élelmiszerbiztonsági 

igényeket kiszolgálva képes a tüneteket kiváltó komponensek megbízható meghatározására. 

Jelenleg erre a célra rutinszerűen a viszonylag egyszerűen kivitelezhető és specifikus 

immunanalitikai elven működő ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) módszer 

terjedt el. Az ELISA módszertan allergénanalitikai alkalmazhatósága azonban korlátozott, 

melynek egyik oka, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható kitek érvényesítése 

akadályokba ütközik. Ez részben a validálás alapját képező referencia anyagok és referencia 

módszerek hiányával, részben egyéb allergénfehérje-specifikus tényezőkkel magyarázható. 

Utóbbiak közül érdemes kiemelni a tüneteket kiváltó molekulák sokféleségét és genetikai-

környezeti változékonyságát, a küszöbdózisokról és a kiváltó élelmiszer-összetevők 

molekuláris jellemzőiről rendelkezésre álló ismeretek elégtelenségét, valamint az élelmiszer-

feldolgozási folyamatok kiváltó molekulákra gyakorolt hatásait leíró adatok hiányosságait. 

Ezek a tényezők mind hatással vannak az analitikai módszerfejlesztésre, valamint a 

módszervalidáláshoz szükséges referencia anyagok fejlesztésére, az analitikai adatokra és 

azok értelmezésére is.  

Az allergénanalitikai módszerek validálási és alkalmazási környezetének javítása 

érdekében doktori munkám fő célja reális élelmiszermátrixú referencia anyagok előállítására 

alkalmas módszertan kidolgozása három jelentős allergén, tej, tojás és búza felhasználásával. 

Célom továbbá az élelmiszer-feldolgozási folyamatok allergén komponensekre gyakorolt 

hatásának vizsgálata, valamint a kapcsolódó analitikai módszertan teljesítményjellemzőinek 

tanulmányozása. A kutatómunka eredményei új eszközöket kínálhatnak az allergénanalitikai 

módszerek validálásához, ezáltal biztonságosabb termékek előállításához. 
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2. ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1.  AZ ÉLELMISZEREKKEL SZEMBEN JELENTKEZŐ TÚLÉRZÉKENYSÉGI 

REAKCIÓK TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐI 

 

Az élelmiszerlánc biztonságának szavatolása során számos olyan tényező vizsgálata 

szükséges, melyek kockázatot jelentenek a fogyasztók számára. A „hagyományos”, főként 

külső forrásokból származó biológiai, kémiai és fizikai veszélyforrások mellett az utóbbi 

évtizedekben egyre növekvő egy olyan speciális élelmiszerbiztonsági terület jelentősége, 

melynél a veszély forrásai az élelmiszerek olyan természetes alkotói, melyek túlérzékenységi 

reakciókat válthatnak ki az emberi szervezetben.  

A túlérzékenységi reakciók több típusa létezik, melyek tünetei hasonlóak lehetnek, 

ugyanakkor a tünetek kiváltásáért eltérő mechanizmusok és adott esetben eltérő élelmiszer-

komponensek lehetnek felelősek. Az egyértelmű fogalomhasználat érdekében az Európai 

Allergia és Klinikai Immunológia Akadémia (European Academy of Allergy and Clinical 

Immunology) egységes nevezéktant és osztályozási rendszert javasolt. Eszerint az 

élelmiszerekkel szemben jelentkező káros reakciók toxikus és nem-toxikus csoportokba 

sorolhatók (1. ábra). A toxikus reakciók bárkinél kifejtik hatásukat, aki az adott élelmiszerből 

a tünetek kiváltásához elégséges mennyiséget elfogyaszt, míg a nem-toxikus reakciók csak az 

arra hajlamos embereknél jelentkeznek. Utóbbiak létrejöhetnek immunológiai (allergia) vagy 

nem-immunológiai mechanizmusok útján (intolerancia). A nem-toxikus reakciók tehát a 

népesség csak egy bizonyos hányadát érintik, így egyéni rendellenességeknek tekinthetők. A 

nem-toxikus reakciók emellett különböző mechanizmussal rendelkező folyamatokat foglalnak 

magukba: elsődleges, IgE- vagy nem-IgE-mediált, valamint vegyes IgE/nem-IgE-mediált 

immunológiai érzékenységeket, nem-immun-mediált élelmiszer-intoleranciákat, valamint 

másodlagos élelmiszerérzékenységeket (Sampson 1999a, Taylor et al. 2001).  

A következő alfejezetekben a legjelentősebb túlérzékenységi reakciókat mutatom be, 

különös tekintettel az élelmiszer-allergiákra. A tárgyalás során kiemelten kezelem a 

dolgozatom szempontjából fontos fehérjékhez (tej, tojás, gabona) kötődő túlérzékenységi 

reakciók elméleti hátterét, valamint az azokat kiváltó komponensek ismertetését és a 

meghatározásukra alkalmazható analitikai módszertan jellemzését. 

 

 

 

 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés  2012 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Az élelmiszerekkel szemben jelentkező káros reakciók csoportosítása (Ortolani et al. 

2001, Taylor et al. 2001, Jackson 2003) 

2.1.1. ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK 

 

Az elsődleges túlérzékenységi reakciók két fő csoportját az immunmediált allergiák 

és a nem-immunmediált intoleranciák alkotják. A valódi élelmiszerallergiák alatt túlzott 

immunválasz értendő egyes élelmiszerkomponensekkel (főként fehérjékkel) szemben. Az 

immunválasz természete alapján az allergiák két csoportba, azonnali (IgE-mediált) és 

késleltetett (nem-IgE-mediált) túlérzékenységi reakciók közé sorolhatók (Taylor et al. 2001, 

Sicherer et al. 2010). 

  

Az IgE-mediált élelmiszer-allergiák (azonnali túlérzékenységi reakció, I-es típusú 

allergia vagy élelmiszer-anafilaxia) tünetei az élelmiszer elfogyasztása után közvetlenül 

(néhány perc- egy óra alatt) jelentkeznek allergén-specifikus IgE ellenanyagok termelődése 

mellett, mely a humorális immunrendszer abnormális válaszreakciója. Bár minden ember 

esetében megfigyelhető egy általános, alacsony IgE-szint, csak az arra hajlamos egyének 

esetében jelentkezik az allergén-specifikus IgE termelődése. Az ilyen típusú allergiás reakció 

mechanizmusának (2. ábra) első lépéseként egy érzékenyítési folyamat játszódik le. Az 
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érzékenyítés során az allergén komponenssel történő első találkozás kiváltja a specifikus IgE 

ellenanyagok termelődését, mely a valódi élelmiszer-allergiák esetében a tápcsatornán 

keresztül, egyéb reakciók esetében a légúton keresztül történik. (Az érzékenyítés nem 

feltétlenül kötődik az adott allergén fehérjével való első találkozáshoz.) Az allergia 

kialakulásában genetikai faktorok is szerepet játszanak, ugyanakkor a kialakuló allergia 

természete nem genetikailag meghatározott. Az érzékenyítés bármely életkorban kialakulhat, 

azonban leggyakrabban kisgyermekekben játszódik le, mivel immunrendszerük kevésbé 

fejlett, így hajlamosabb IgE-válasz kiváltására (az érzékenyítés méhen belül nem játszódik le, 

de már az élet első néhány napja alatt létrejöhet). Ugyanakkor az esetek nagy részében még az 

egyébként erre hajlamos gyermekeknél is tolerancia alakul ki az adott élelmiszer-alkotóval 

szemben, vagyis a túlérzékenységi reakcióktól független, normális immunválasz jelentkezik.  

Az érzékenyítés során keletkezett IgE ellenanyagok hozzákötődnek az egyes szövetekben 

előforduló hízósejtekhez, valamint a vérben lévő bazofil sejtekhez. Ezek a sejtek 

fiziológiailag aktív vegyületekkel telt granulákat tartalmaznak. Az allergén komponenssel 

történő következő találkozások során az allergén molekula keresztkötést alakít ki a 

hízósejtekhez és bazofil sejtekhez kötött IgE ellenanyagok közül kettővel, amely kiváltja az e 

sejtekben található mediátor vegyületek (pl. hisztamin, leukotriének és prosztaglandinok) 

felszabadulását a szövetekbe és a vérbe. Ezen anyagok azonnali gyulladásos választ váltanak 

ki, mely során az adott területen megnő a vérellátottság, valamint a fehérvérsejtek száma, így 

létrehozva az allergiás tüneteket (Sampson 1999a, Taylor et al. 2001, Sicherer 2002, Jackson 

2003, Mills et al. 2005, Sicherer et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Az IgE-mediált élelmiszerallergia mechanizmusa (Taylor et al. 2001) 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés  2012 

13 
 

A nem-IgE vagy sejtmediált (késleltetett túlérzékenység) reakciók esetében a tünetek 

az élelmiszer bevitele után 6-24 órával vagy később lépnek fel. A reakció lassan fejlődik ki, 

körülbelül 48 óra alatt éri el tetőpontját, majd 72-96 óra alatt, lassan csillapodik. A tünetek 

kiváltásáért a celluláris immunrendszer abnormális immunválasza felelős, mely során 

érzékenyített T-sejtek keletkeznek, melyekkel az allergén molekulák kölcsönhatásba lépnek. 

Ennek eredményeképp a T-sejtek gyulladáskeltő mediátor-vegyületeket szabadítanak fel. 

Ebbe a csoportba sorolható pl. a cöliákia (Taylor et al. 2001, Sicherer 2002, Sicherer et al. 

2006, 2010).  

Fontos megjegyezni, hogy egyes élelmiszerek képesek allergia-szerű, mérgezéses 

tünetek kiváltására magas hisztamin-tartalmuk miatt. Míg a hisztamin az allergiás reakciók 

esetében az intracelluláris térből származik, addig a mérgezéses reakciók esetében a hisztamin 

az élelmiszerrel kerül a szervezetbe. Az allergiával szemben a hisztamin-mérgezésnek 

mindenki ki van téve, ugyanakkor a tünetek hasonlósága miatt a két rendellenességet gyakran 

összekeverik (Taylor et al. 2001, Jackson 2003). Emellett ál-allergiás tüneteket válthatnak ki 

kis molekulatömegű vegyületek, mint pl. tartósítószerek, színezékek, stb., bár ezek 

előfordulási gyakorisága rendkívül alacsony (Ring et al. 2001, Sicherer 2002, Sicherer et al. 

2010).  

Az élelmiszer-intoleranciák olyan túlérzékenységi reakciók, melyek kialakulásában 

az immunrendszer nem játszik szerepet, de a valódi allergiákhoz hasonlóan csak a népesség 

egy részét érintik. Az élelmiszer-intoleranciában szenvedők a kiváltó élelmiszerkomponenst 

kis mennyiségben általában tolerálni tudják. Ebbe a csoportba sorolhatók a metabolikus 

rendellenességek, az anafilaxiás reakciók és az idioszinkratikus reakciók. A metabolikus 

reakciókat valamilyen anyagcsere-zavar váltja ki (pl. laktóz-intolerancia). Az anafilaxiás 

reakciókat (pl. eperérzékenység) olyan élelmiszerek elfogyasztása okozza, melyek a 

hízósejtekből hisztamin kiválasztását váltják ki IgE termelődése nélkül. Ennek oka, hogy 

olyan molekulákat tartalmaznak, melyek destabilizálják a hízósejtek membránját, mely a 

mediátorok spontán kiáramlásához vezet. Az idioszinkratikus reakciók (pl. szulfit által 

kiváltott asztma) eredete ismeretlen (Ring et al. 2001, Taylor et al. 2001).  

A másodlagos élelmiszer-érzékenységek valamilyen elsődleges rendellenesség 

mellett vagy után jelennek meg. Például egyes emésztőrendszeri betegségek (pl. Crohn-

betegség) laktóz-intoleranciát válthatnak ki, vagy egyes gyógyszeres kezelések esetében is 

jelentkezhet másodlagos élelmiszer-érzékenység (pl. monoamino-oxidáz-inhibitorok tiramin-

érzékenységet okozhatnak) (Taylor et al. 2001). 
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2.1.2. ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁG, TÜNETEK, DIAGNÓZIS, KEZELÉS 

 

Az IgE-mediált élelmiszerallergia előfordulási gyakorisága 2-4% közé tehető, míg 

gyermekek esetében ez az arány 5-8%. Általánosan elfogadott ténynek tekinthető, hogy az 

azonosított allergiás megbetegedések előfordulása növekszik, a Centers for Disease Control 

and Prevention intézet (Járványkezelési és –Megelőzési Központ) felmérése szerint a 

gyermekek körében 18%-kal nőtt az élelmiszer-allergiás megbetegedések száma 1997-2007 

között. Az egyes élelmiszerallergiák előfordulása változatosságot mutat életkor szerint, 

valamint a különböző étkezési szokásokkal rendelkező populációk között is. Az élelmiszerre 

érzékeny gyermekek kb. 85%-ánál az élet első 3-5 évében tolerancia alakul ki, „kinövik” az 

adott érzékenységet. A felnőttek esetében azonban az allergia hosszantartó is lehet, ez a 

tendencia pedig a gyermekek körében is egyre magasabb (Sampson 1999a, Taylor et al. 2001, 

Jackson 2003, Sicherer et al. 2006, 2010).  

Az egyes túlérzékenységi reakciók tüneteit kiválthatja az élelmiszerrel való közvetlen 

érintkezés, illetve azok bevitele a szervezetbe. A tünetek enyhétől az életveszélyesig 

terjedhetnek. A legegyszerűbben az érintett szerv, illetve szervrendszer szerint 

csoportosíthatók (Ortolani et al. 2001, Ring et al. 2001, Mills et al. 2005): 

 

 Emésztőrendszeri tünetek (akut hányás és hasmenés, hasi görcsök, bélgyulladás, 

gyomor- és bélhurut, gluténszenzitív enteropátia (bélbántalom)) 

 Légzőrendszeri tünetek (orrnyálkahártya-gyulladás, asztma, gégeödéma) 

 Bőrön jelentkező tünetek (csalánkiütéses angioödéma (bőr gyors megdagadása), 

atópiás ekcéma, herpesz-szerű bőrgyulladás, ekcéma) 

 Több szervrendszert érintő (anafilaxia: több szervrendszert érint (bélrendszer, bőr, 

légzőrendszer, keringési rendszer), számos tünet együttesen és gyorsan jelentkezik, a 

légzőrendszer és a keringési rendszer összeomlása esetén pedig halálhoz vezethet) 

Az élelmiszerallergének esetében, jellegüknél fogva az emésztőrendszeri tünetek a 

leggyakoribbak. Emellett a bőrt és légzőrendszert érintő tünetek elsősorban az IgE-mediált 

allergiák esetében jellemzőek, míg a nem-IgE-mediált reakciók általában izolált bélrendszeri 

tünetekkel járnak. Mivel ezek a tünetek több élelmiszerhez kötődő rendellenesség esetében is 

jelentkezhetnek, megkülönböztetésük nehéz lehet (Sampson 1999a, Taylor et al. 2001, 

Sicherer 2002).  

Az élelmiszerekhez kapcsolódó túlérzékenységi reakciók diagnózisának négy 

alapköve a kórtörténet vizsgálata, bőrtesztek elvégzése (pl. karcolásos próba), in vitro 
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diagnosztikai eljárások használata, valamint provokációs tesztek (nyílt, egyszeres vak, 

valamint kettős-vak placebo-kontrollált (DBPCFC), mely a diagnózis arany standardjének 

számít) alkalmazása. A diagnózis hasznos eszközei lehetnek továbbá az étrend-naplók, 

valamint az allergén-eliminációs diéták (Sánchez-Monge et al. 2005, Chapman et al. 2006). 

Az allergiás tünetek kezelhetők bizonyos gyógyszerekkel (pl. antihisztaminok, 

kortikoszteroidok, leukotrién-inhibitorok, epinefrin). Az antihisztaminok alkalmazása változó 

hatékonyságú tüneti kezelés, a kortikoszteroidok pedig általában hatékonyan kezelik az IgE- 

és a nem-IgE-mediált reakciókat is, viszont használatukkor mellékhatások jelentkeznek. Az 

epinefrin az anafilaxiás sokk sürgősségi kezelésére használható, így minden allergiás 

betegnek javallott magánál hordani önmaguknak beadható injekció formájában (pl. Epi-Pen). 

A gyógyszeres kezelések egyik ígéretes ága az ún. immunterápiás stratégia, mely során az 

immundomináns fehérjeszakaszt aminosav-szubsztitúcióval megváltoztatják, így csökkentve 

annak IgE-kötő képességét. Egy másik megközelítés szerint pedig hasznosnak bizonyulhat ún. 

kimérafehérjék alkalmazása (pl. Ara h2-Fcγ), melyek komplexet képeznének az IgE-

molekulákkal, így akadályozva a tünetek kialakulását. A legújabb kutatások különböző 

vakcinák előállításán dolgoznak, pl. módosított fehérje; átlapoló peptid vagy plazmid DNS-

kódolt vakcinák, illetve az IgE-t blokkoló anti-IgE-ellenanyagok kialakítására is zajlanak 

kísérletek. 

Jelenleg az egyetlen hatékony megelőző jellegű kezelés olyan diéta betartása, mely a 

tüneteket kiváltó fehérjét tartalmazó élelmiszereket nem foglalja magába. A diéta 

összeállításánál nagy gondot kell fordítani arra, hogy az adott élelmiszer(ek) elhagyása ne 

vezessen hiányos táplálkozáshoz vagy táplálkozási zavarhoz (Ring et al. 2001, Sampson 

2004, Sicherer et al. 2006, 2010).  

A megelőzés tekintetében a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nincs 

bizonyíték arra, hogy a terhesség és a szoptatás ideje alatti allergénmentes étrend csökkenti az 

atópia valószínűségét, ugyanakkor utóbbit összefüggésbe hozták az atópiás ekcéma 

kockázatának csökkenésével (Sicherer et al. 2010). Az atópia ugyanakkor nem feltétlenül 

vezet allergia kialakulásához, annak csupán egyik kockázati tényezője. 

 

2.2.  A TEJ, A TOJÁS ÉS A BÚZA ÁLTAL KIVÁLTOTT TÚLÉRZÉKENYSÉGI 

REAKCIÓK ÉS FŐBB JELLEMZŐIK 

 

A következő alfejezetekben a dolgozatom tárgyát képező tej, tojás és búza fehérjéihez 

kötődő túlérzékenységi reakciókat szeretném részletesebben ismertetni. Mivel e 
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rendellenességek tünetei, valamint diagnózisuk az előző fejezetben bemutatottakkal egyeznek, 

ezekre ebben a fejezetben már nem térek ki. 

 

2.2.1. A TEJJEL ÉS A TOJÁSSAL SZEMBEN JELENTKEZŐ TÚLÉRZÉKENYSÉGI 

REAKCIÓK  

 

A tejallergia a gyermekek körében leggyakrabban (2,5%) előforduló 

élelmiszerallergia, előfordulása a teljes populációra nézve 0,3-7,5% között alakul különböző 

országokban. Emlősök (pl. tehén, kecske, juh, stb.) tejfehérjéivel szemben jelentkező káros 

reakció, melynek hátterében IgE-mediált és sejtmediált mechanizmusok állnak (lsd. 2.1.1. 

alfejezet). Ugyanakkor a tejallergiát számos más élelmiszer is kiválthatja, mivel a 

tejfehérjéket sok helyen gyártási segédanyagként használják. Az összes, tejjel szemben 

jelentkező túlérzékenységi reakció 60%-át az IgE-mediált allergia teszi ki. Gyermekeknél tej 

hatására jelentkezhet még nem IgE-mediált vastagbél-gyulladás, továbbá allergiás gyomor- és 

bélhurut. Utóbbi minden korcsoportot érinthet, mechanizmusa pedig IgE- és nem-IgE-mediált 

elemeket is tartalmaz. Említést érdemel még a laktóz-intolerancia, mely nem allergiás reakció, 

kialakulása a laktáz-enzim hiányára vezethető vissza. (Monaci et al. 2006, El-Agamy 2007).  

A tejallergia kezelési módja a tejmentes diéta. Mivel keresztreakció figyelhető meg a 

tehéntej és egyéb emlősök, pl. birka, kecske, bivaly, kanca, szamár tejével, ez utóbbiak nem 

alkalmazhatók a diéta kialakítása során. (Shek et al. 2005, Monaci et al. 2006, El-Agamy 

2007).  

A tojásallergia becsült előfordulása 1,6-3,2%, gyermekek körében a második 

leggyakoribb élelmiszer-allergia, IgE-mediált mechanizmussal működik (lsd. 2.1.1. alfejezet). 

A tojásallergia általában az élet első két évében alakul ki és iskoláskorra elmúlik. Az allergia 

jelentkezhet a tojással való első közvetlen találkozás előtt is, mely arra utal, hogy a 

tojásallergia kialakulhat a szoptatás során, az anyatejbe kerülő kis dózisú allergén fehérjék 

hatására. Ugyanakkor jelenleg nem bizonyított, hogy a terhesség és szoptatás alatt tartott 

tojásmentes diéta csökkenti az érzékenyítés lehetőségét. Jelenleg a tojásallergia egyetlen 

hatékony kezelési módja a tojásmentes diéta. A tyúktojás fehérjéi keresztreagálhatnak egyéb 

tojások fehérjéivel, pl. pulyka, kacsa, liba és sirály, így a diétában ezek sem alkalmazhatók 

(Mine et al. 2004, 2008). 

 

 

 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés  2012 

17 
 

2.2.2. A BÚZÁVAL SZEMBEN JELENTKEZŐ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK  

 

A búza fehérjéi több különböző típusú túlérzékenységi reakciót okozhatnak, melyek 

közül a legjelentősebbek a következők (Chapman et al. 2006, Sapone et al. 2012): 

- IgE-mediált reakciók (klasszikus allergia, WDEIA, pékasztma) 

- sejt-mediált reakció (pl. cöliákia) 

2.2.2.1. A BÚZAALLERGIA 

 

A búza felelős az élelmiszerallergiás reakciók legnagyobb hányadának kiváltásáért. A 

teljes élelmiszerallergiás populáció 14-20%-a búzaallergiás. A búzaallergiás reakciók az 

allergéneknek való kitettség és az immunológiai mechanizusok alapján a következő 

csoportokba sorolhatók: klasszikus allergia (lsd. 2.1.1. alfejezet), mozgás által kiváltott 

búzafüggő anafilaxia, pékasztma (a kiváltó komponensek belégzése váltja ki) és érintkezéses 

csalánkiütés. Ezen reakciók kialakulásában az IgE ellenanyagok játszanak központi szerepet. 

A betegek IgE-kötő profilja változatosságot mutat a kor és megjelenő tünetek függvényében 

(Battais et al. 2005a, Hischenhuber et al. 2006, Kozai et al. 2006, Sapone et al. 2012). 

A betegség kezelési módja, hasonlóan a következő alfejezetben ismertetett 

cöliákiához, a betegségeket kiváltó fehérjéket elhagyó diéta. A legtöbb búzaallergiás tolerálja 

a természetszerűleg gluténmentes gabonákat, pl. a kukoricát, a rizst és a zabot, annak ellenére, 

hogy ezek a gabonák a búzával keresztreagálhatnak (Hischenhuber et al. 2006).  

2.2.2.2. A CÖLIÁKIA 

 

A cöliákia (gluténszenzitív enteropátia) olyan autoimmun, krónikus, gyulladásos 

rendellenesség, mely a vékonybél nyálkahártyájának elváltozásával jár. A betegség hatására a 

vékonybél nyálkahártyája ellaposodik a bélbolyhok felépítésének változása miatt (3. ábra), 

mely felszívódási problémákhoz vezet. A nyálkahártya-elváltozás mértéke változatos lehet, az 

enyhébb, részleges bélboholy-sorvadástól a teljes bélboholy-hiányig. A betegség előfordulási 

gyakorisága 1%. A betegséget genetikai és környezeti tényezők is befolyásolják. A cöliákiás 

betegek elsőfokú családtagjai között a rendellenesség előfordulási gyakorisága 10-15% 

(Taylor et al. 2001, Ciclitira et al. 2005, Polgár 2005, Periolo et al. 2006, Briani et al. 2008, 

Gendel 2008). 
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3. ábra: Egészséges (bal) és cöliákia miatt károsodott (jobb) bélbolyhok (Tkoub 2008) 

A cöliákia környezeti, genetikai és immunológiai faktorok komplex kölcsönhatása 

során alakul ki. A cöliákiát egy gliadin-specifikus T-sejt-válasz okozza, amit a szöveti 

transzglutamináz enzim által deamidált gliadin vált ki (4. ábra). Az antigén-prezentáció fontos 

faktor, mivel a betegek több mint 95%-a pozitív HLA DQ2/DQ8-ra nézve (Sicherer 2002, 

Briani et al. 2008, Tkoub 2008, Cabrera-Chávez et al. 2010, Sollid et al. 2012). A cöliákia 

mechanizmusa összetett, pontos molekuláris háttere még nem teljesen ismert (Periolo et al. 

2006). A jelenleg ismert mechanizmus részletesebb leírása, valamint a betegség bővebb 

ismertetése a 7.1. Mellékletben található. 

 

4. ábra: A cöliákia mechanizmusának egyszerűsített sémája (Gendel et al. 2008) 

A tünetek súlyosságától függetlenül a betegség kezelési módja az élethosszig tartó, 

szigorú gluténmentes diéta, mely kizárja a búza, a rozs és az árpa fogyasztását is. Vitás 
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ugyanakkor a zab szerepe, melyet egyes cöliákiás betegek képesek tolerálni. Azonban a zab 

étrendbe illesztését is gonddal kell kezelni, mivel a zabliszt előállítása során búzával 

szennyeződhet (Martucci et al. 2002, Thompson 2003, Ciclitira et al. 2005). (Egy tanulmány 

során vizsgált zabtermékek 61%-a több mint 200 ppm glutént tartalmazott (Hernando et al. 

2006).) A cöliákiás betegek ugyanakkor biztonsággal fogyaszthatják a kukoricát, a rizst, az 

amarantot, a hajdinát, a quinoát, a kölest, valamint a cirkot (Gendel et al. 2008).  

2.3. A TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK KIVÁLTÁSÁÉRT FELELŐS KOMPONENSEK 

A következő alfejezetben a túlérzékenységi reakciók kiváltásáért felelős 

komponenseket mutatom be. Mivel a dolgozatom tárgyát képező analitikai fejlesztések 

fehérje célmolekulái elsősorban immunmediált reakciók kiváltásáért felelősek, az ezeket 

kiváltó molekulákkal, az ún. élelmiszer-allergénekkel foglalkozom részletesebben.  

2.3.1. AZ ÉLELMISZER-ALLERGÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 

Az élelmiszer-allergének azok a molekulák, melyek képesek arra, hogy kiváltsák az 

IgE ellenanyagok termelődését, valamint az adott egyén szervezetének érzékenyítését a 

kérdéses fehérjével szemben. Az IgE-mediált élelmiszer-allergia esetében az allergének 

általában az élelmiszerekben természetszerűleg előforduló fehérjék, illetve glikoproteinek. Az 

egyetlen ismert kivétel egy garnélarákban található transzfer RNS, mely szintén rendelkezik 

allergén hatással, illetve 2009-ben először találtak olyan allergén glikoproteint, melynek 

szénhidrát része (galaktóz-α-1,3-galaktóz) reagált az IgE ellenanyaggal és váltotta ki a 

tüneteket (Sicherer et al. 2010). Bár az élelmiszerek több millió egyedi fehérjét tartalmaznak, 

ezeknek csak igen kis hányada képes túlérzékenységi reakciót kiváltani. Ezek a molekulák 

általában az élelmiszerekben előforduló olyan fehérjék (illetve glikoproteinek) közül kerülnek 

ki, melyek az esetek többségében ellenállnak az emésztésnek és a feldolgozási 

folyamatoknak, főként a hőkezelésnek. 

Egy fehérje immunogenicitása alapvetően aminosav-szekvenciájával és 3D 

szerkezetével áll összefüggésben. Az allergén fehérje specifikus IgE ellenanyagokhoz való 

kötődése több feltétel együttes bekövetkezése esetén valósulhat meg. Egyrészt, a fehérjének 

megfelelő méretűnek kell lennie, hogy hidat képezhessen két IgE molekula között, másrészt 

egynél több IgE-kötő résszel kell rendelkeznie. Utóbbiaknak megfelelő távolságra kell 

lenniük egymástól ahhoz, hogy a két ellenanyag közötti hidat kialakíthassák. Ugyanakkor 

nem kell egyformának lenniük, amely elméletileg lehetővé teszi, hogy nagyon sok fehérje 

válhasson antigénné. Az allergén molekula megfelelő méretét három tényező is befolyásolja: 
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a fehérje immunogenicitása, a bélrendszer áteresztőképessége és az említett hídképzési 

követelmény. Ezek alapján az allergén molekulák mérete 10 és 70 kDa között található, mivel 

a 10 kDa-nál kisebb fehérjék immunogén hatása alacsony (hacsak nem kapcsolódnak nagyobb 

fehérjemolekulákkal), a 70 kD-nál nagyobbak pedig kisebb valószínűséggel jutnak át a 

bélnyálkahártyán (Taylor 1992, Sampson 1999a, 2004, Sicherer et al. 2010).  

A fehérjemolekula azon immunreaktív szakaszát, melyet az ellenanyagok felismernek, 

epitópnak nevezzük. Beszélhetünk konformációs, illetve szekvenciális (v. lineáris) 

epitópokról. A szekvenciális epitópok kialakításában csak a fehérje elsődleges szerkezete 

játszik szerepet, a fehérjelánc összefüggő részét képezik, így nagyrészt hőstabilak. A 

konformációs epitópokat a fehérjemolekula harmadlagos szerkezetének kialakulása miatt 

egymás mellé kerülő molekularészek alakítják ki, melyek az aminosav-szekvenciában 

alapvetően egymástól távol is elhelyezkedhetnek. Ebből kifolyólag a molekula szerkezetének 

változása az allergenicitás elvesztését eredményezheti. (Jackson 2003, Mills et al. 2003). 

Azoknál az egyéneknél, akiknél az IgE-mediált reakciót szekvenciális epitóp váltja ki, az 

élelmiszer minden formája (nyers vagy feldolgozott) kiváltja a tünetek megjelenését, míg 

azok, akiknél az IgE-mediált reakció konformációs epitóppal szemben jelentkezik, jól 

tolerálják a hőkezelt vagy részlegesen hidrolizált élelmiszereket, mivel a fehérje 

szerkezetének változása miatt az epitóp megsemmisül (5. ábra). Az is bebizonyosodott 

továbbá, hogy az IgE-kötő epitópok specifikus reakciókészsége jobban korrelál a klinikai 

reaktivitással, mint a teljes fehérje által kiváltott kvantitatív IgE-értékek. Az epitópok 

meghatározása segíthet az allergiás reakció súlyosságának becslésében is, ugyanis kimutatták, 

hogy azok a betegek, akik IgE ellenanyagai több epitóppal is reagálnak, komolyabb 

tünetekkel számolhatnak (Sampson 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: A konformációs és szekvenciális epitópok stabilitása (Sampson 2004) 
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2.3.2. AZ ÉLELMISZER-ALLERGÉNEK FORRÁSAI, FŐBB CSOPORTJAI 

Az allergén komponensek növényi és állati eredetűek is lehetnek. Az allergiát kiváltó 

élelmiszerek gyakran több allergén fehérjét is tartalmaznak, ám ezeknek csak egy része főbb 

allergén (olyan allergén, mely a betegek legalább 50%-nál kiváltja az allergiás reakciót), a 

többi minor allergén (Taylor et al. 2001, Ring et al. 2001).  

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy az allergiás reakciók túlnyomó többségéért hasonló 

típusú állati és növényi fehérjék felelősek, melyek a számos fehérjecsalád közül csak 

néhányban fordulnak elő (a több mint 9000 fehérjecsaládnak csupán 2%-ában találhatók 

allergén fehérjék).  Ez ellentmond annak a feltételezésnek, hogy bármely élelmiszer-fehérje 

potenciális allergén lehet. A növényi allergének többségükben a kupin és prolamin 

szupercsaládokban, valamint a növény védekező-rendszerében szerepet játszó 

fehérjecsaládokban (Bet v1 szupercsalád) és a profilinek között találhatók (Sampson 2004, 

Breitender 2008).  

A kupin szupercsalád igen változatos fehérjék csoportja, melyek közös vonása, hogy 

két azonos szekvencia-motívummal, valamint egyforma alapszerkezettel (kétszeresen 

felcsavarodott α-hélix) rendelkeznek. Két fő csoportját a 7S (vicillinek) és 11S (leguminok) 

globulinok alkotják, melyek hüvelyesek és magvak tartalékfehérjéiként fordulnak elő. A7S 

globulinok 50 kDa tömegű monomerekből felépülő trimerek, míg a 11S globulinok 60 kDa 

tömegű monomerek hexamerjei. A 7S globulinok a szója, a földimogyoró, a dió és a lencse, 

míg a 11S globulinok a földimogyoró, a szója és a mogyoró fő allergénjei (Mills et al. 2003).  

A prolamin szupercsalád tartalmazza a legtöbb allergén fehérjét, tagjait a ciszteinben 

gazdag 2S albuminok, a nem-specifikus lipidtranszfer proteinek, az α-amiláz- és proteáz-

inhibitorok, valamint a gabona tartalékfehérjék (prolaminok) alkotják. A 2S albuminok fő 

allergének a mustár, a repce, a ricinus, a dió, a földimogyoró, a napraforgó és a szezámmag 

esetében. A nem-specifikus lipidtranszfer proteinek a 2S albuminoknál is elterjedtebbek, a 

barack, az alma és a kukorica fő allergénjei. Bár a 2S albuminokkal nem mutatnak 

szekvenciális hasonlóságot, mindkét fehérjecsoportra jellemző a kis molekulatömeg (7-16 

kDa) és a diszulfidhidakkal stabilizált szerkezet. A prolaminok a gabonák, pl. a búza, árpa, 

rozs fő allergénjei (lsd. 2.4.4.3. alfejezet). A prolamin és a kupin szupercsalád tagjai is 

ellenállóak a denaturációval és a proteolízissel szemben, mely összefüggésben lehet allergén 

tulajdonságukkal (Mills et al. 2003, Breitender et al. 2005b, Salcedo et al. 2011). 

A növények védekező-rendszerének számos tagját azonosították fő allergénként, pl. 14 

PR (pathogenesis-related) fehérjét, proteázokat és proteáz-inhibitorokat. A PR fehérjéket a 
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növények egyes patogénekkel (vírusok, penészgombák, paraziták), valamint környezeti 

stresszel szemben termelik, ezáltal egy adott növényfaj tagjaiban eltérő mennyiségben 

lehetnek jelen. A Bet v 1 szupercsalád ezzel a fehérjecsoporttal mutat homológiát (Sampson 

2004, Breitender et al. 2005b, Breitender 2008).  

Az állati fehérjék esetében az immunaktivitást befolyásolja az emberi fehérjékkel 

mutatott homológia, minél inkább hasonlítanak az emberi fehérjékhez, annál kisebb a 

valószínűsége, hogy allergénként fognak viselkedni. A leggyakoribb állati eredetű allergének 

a tropomiozinok (izomfehérjék), a parvalbuminok (izmokban előforduló fehérjék, főként 

halakban) és a kazeinek (kizárólag emlősök tejében fordulnak elő) (Breitender 2008). 

Bár az emberi étrend több száz különböző élelmiszert tartalmaz, ezeknek csak egy 

része vált ki allergiás reakciót. Gyermekek esetében a túlérzékenységi reakciók 90%-áért a 

tej, a tojás, a mogyoró, a szója és a búza felelős, míg felnőttek esetében a tünetek 85%-át a 

mogyoró, halak, diófélék, a kagyló és a diófélék váltják ki (Sampson 1999, Sicherer 2002, 

Sicherer et al. 2006). Az IgE-mediált élelmiszerallergiák 90%-áért nyolc élelmiszercsoport 

felelős („The Big Eight”), ez a lista szerepel a Codex Alimentarius-ban (lsd. 2.3. fejezet 

allergénlistájának első nyolc tagja). Ezek mellett még több mint 160 olyan élelmiszer van, 

melyek bizonyítottan képesek allergiás reakció kiváltására, de a fentieknél sokkal kisebb 

gyakorisággal (Taylor et al. 2001).  

A túlérzékenységi reakcióban szenvedők gyakran keresztreakciót tapasztalhatnak a 

közeli rokonságban álló élelmiszerek között. Például egy rákokra érzékeny betegben tüneteket 

válthat ki a garnélarák, a tarisznyarák és a homár is. Létezik továbbá keresztreakció 

különböző fajoktól származó tejek között és különböző madarak tojásai között is. Az 

élelmiszerallergének (főként a zöldségek és a gyümölcsök) keresztreagálhatnak továbbá egyes 

pollenekkel (pl. nyírfa-alma, parlagfű-dinnye, üröm-zeller) és latexszel (pl. banán, kiwi, 

avokádó). Mivel az ilyen típusú keresztreakciókért felelős fehérjék hő vagy enzimes emésztés 

hatására elveszítik allergén hatásukat, a legtöbb érintett csak a száj és a garat nyálkahártyáján 

érzékel tüneteket (Taylor et al. 2001, Sampson 2004).   

2.3.3. A TEJ, A TOJÁS ÉS A BÚZA ALLERGÉN FEHÉRJÉI 

2.3.3.1. A TEJ ALLERGÉN FEHÉRJÉI 

A tehéntej literenként kb. 30-35 g fehérjét tartalmaz. Enzimes vagy savas kezelés 

hatására a tej két frakcióra, savóra (20%) és koagulumra (aludttej) (80%) bontható. A savó 

alapvetően globuláris fehérjéket tartalmaz: β-laktoglobulint, α-laktalbumint, marha szérum 
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albumint, laktoferrint és immunoglobulinokat. A koagulum kazein fehérjékből (αS1-, αS2-, β- 

és κ-kazeinek) áll (Wal 1998, Shek et al. 2005, Monaci et al. 2006, El-Agamy 2007).  

A tejallergia kialakulhat a β-laktoglobulin (Bos d 5
1
), a kazein (Bos d 8), az α-

laktalbumin (Bos d 4), a marha szérum albumin (Bos d 6), a laktoferrin és az 

immunoglobulinok (pl. IgG nehéz lánc) (Bos d 7) hatására is. Az IgE-válaszok nagy 

változatosságot mutatnak, a fő allergének a kazein, a β-laktoglobulin és az α-laktalbumin 

(Sharma et al. 2001, Monaci et al. 2006, El-Agamy 2007) (1. táblázat).  

 

Mennyisége a tej 

fehérjetartalmán 

belül (rel. 

m/m%) 

 
Mennyisége a tej 

fehérjetartalmán 

belül (rel. m/m%) 

Savó 20 Kazeinek 80 

β-laktoglobulin 10 αS1-kazein 32 

α-laktalbumin 5 αS2-kazein 10 

Marha szérum 

albumin 
1 β-kazein 28 

Immunoglobulinok 3 κ-kazeinek 10 

Laktoferrin <1 γ-kazein <1 

1. táblázat: A tejben található allergén fehérjék (Demeulemester et al. 2006) 

A β-laktoglobulin (6/A. ábra) 36 kDa méretű dimerek és 18 kDa méretű monomerek 

keverékének formájában van jelen a tejben. (Az emberi tejben nem fordul elő.) A monomerek 

162 aminosavból épülnek fel. A molekula két diszulfid-híddal és egy szabad ciszteinnel 

rendelkezik. Ez a szerkezet felelős a fehérje fizikai-kémiai tulajdonságaiért és a hőkezelés 

során kazeinnel kialakuló kölcsönhatásáért. Mivel a fehérje viszonylag ellenálló savas és 

enzimes kezeléssel szemben, változatlanul szívódik fel a bélnyálkahártyában. A β-

laktoglobulin lipidkötő fehérje (retinol, β-karotin, zsírsavak, alifás szénhidrogének 

megkötésére képes), a lipokalin fehérjecsaládba tartozik, melynek számos allergén 

tulajdonsággal rendelkező tagja van. Diszulfid-hídjainak felszakadása és ezáltal 

konformációjának megváltozása során sem veszíti el immunreaktivitását, mely lineáris 

epitópok jelenlétére utal, hét ilyen típusú ismert epitóppal rendelkezik (Taylor 1992, Aalberse 

1997, Wal 1998, Mills et al. 2005, Monaci et al. 2006, El-Agamy 2007).   

Az α-laktalbumin (6/B. ábra) négy diszulfid-híddal rendelkező monomer globuláris 

fehérje, 123 aminosavból épül fel, molekulatömege 14,4 kDa. A laktóz szintéziséért felelős 

galaktozil-transzferáz enzimrendszer egyik regulátor-molekulája. Kalciumkötő régióval 

rendelkezik, a fémionnal kialakított kötés pedig stabilizálja másodlagos szerkezetét. 

                                                           
1
 Az allergén fehérje elnevezése az IUIS nomenklatúra alapján a forrás latin nevéből ered (jelen esetben Bos 

domesticus). 
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Aminosav-szekvenciája nagyfokú homológiát mutat a tyúktojásban található lizozimmal és az 

emberi α-laktalbuminnal. Mivel natív és fragmentált formában is képes az IgE-hez kötődni, 

valószínűleg konformációs és lineáris epitópokkal is rendelkezik (Taylor 1992, Aalberse 

1997, Wal 1998, Mills et al. 2005, Monaci et al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A β-laktoglobulin (A) és az α-laktalbumin (B) szerkezete. A piros szakasz 

allergén epitópot jelöl (Sharma et al. 2001) 

A marha szérum albumin molekulatömege 66,4 kDa. Fő funkciója ligandumok 

szállítása és metabolizmusa, valamint a szabad gyökök elleni védelem. A fehérje három 

homológ domain-ből áll, melyeket 17 diszulfid-híd tart össze. Ezek legtöbbje a molekula 

központi részében található, így nehezen hozzáférhető. Ez magyarázza még denaturáló 

körülmények között is viszonylag stabil negyedleges szerkezetét. A diszulfid-hidak fontos 

szerepet játszanak a fehérje antigéndetermináns régióinak fenntartásában is (Taylor 1992, 

Aalberse 1997, Mills et al. 2005, Monaci et al. 2006).  

A laktoferrin 76,1 kDa tömegű, tejspecifikus vaskötő fehérje. A fehérje egyetlen 

polipeptidláncból épül fel, mely két globuláris szakaszba rendeződik, melyek mindegyike 

vaskötő régióval rendelkezik. Feladata, hogy megvédje a szervezetet a fertőzésektől és a 

gyulladástól azáltal, hogy eltávolítja a bakteriális növekedéshez szükséges vasat. A savó 

további minor komponensei az immunoglobulinok (Taylor 1992, Aalberse 1997, Mills et al. 

2005, Monaci et al. 2006). 

A kazein frakciót alkotó αS1-, αS2-, β- és κ-kazeinek önálló struktúrával rendelkeznek, 

de egymással való keresztkötések kialakítása során aggregátumokat, ún. micellákat hoznak 

létre. Arányuk a micellákon belül konstans, rendre 37, 37, 13, 13%. A micellák egy központi 

A B 
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hidrofób részből és egy külső hidrofil részből állnak, amely biztosítja a fehérjék kalciumkötő 

és transzferfehérje tulajdonságait. A kazein fehérjék foszforilált fehérjék, hidratált, laza 

negyedleges szerkezettel rendelkeznek. Emiatt a szerkezet miatt, és annak köszönhetően, 

hogy a proteázok gyorsan lebontják, allergén hatásukat valószínűleg főként lineáris epitópok 

segítségével fejtik ki (feltehetőleg ezek az epitópok felelősek a tartós tejallergia 

kialakulásáért). A hőhatásnak jól ellenállnak. Ugyanakkor az αS-kazeinekben vannak olyan 

epitópok, melyek a molekula hidrofób régiójában találhatók, ahol az ellenanyagok számára 

nem hozzáférhetők, csak akkor, ha a kazein denaturálódott vagy emésztődött (Taylor 1992, 

Aalberse 1997, Mills et al. 2005, Wal 1998, Monaci et al. 2006).  

A tej azonosított IgE-kötő aktivitással rendelkező epitópjait a 7.2. Mellékletben 

foglaltam össze. A táblázatban látható, hogy egy adott fehérjén belül is több allergén epitóp 

van jelen, melyek mérete és aminosav-összetétele igen változatos. A különböző fehérjéken 

azonosított epitópok között szekvenciális hasonlóságok nem láthatók. 

2.3.3.2. A TOJÁS ALLERGÉN FEHÉRJÉI 

A tojás fehérjéinek (2. táblázat) vizsgálatakor allergén fehérjéket mind a 

tojásfehérjében mind a –sárgájában azonosítottak, bár a fő allergének (ovalbumin, ovomukoid 

(7. ábra), lizozim) a tojásfehérjében találhatók. Az ovotranszferrint és az ovomukoidot főként 

olyan betegek IgE-ellenanyagai ismerik fel, akiknek volt már anafilaxiás reakciójuk, míg az 

atópiás betegek IgE-ellenanyagai inkább az ovalbumint és az ovomukoidot ismerik fel. Az 

allergén fehérjék szekvenciális és lineáris epitópokkal egyaránt rendelkezhetnek. 

Keresztreakció kialakulása lehetséges a tojásfehérje és a tojássárgája fehérjéi között (pl. 

apovitellenin I és ovalbumin), illetve az ovotranszferrin és az ovalbumin között is (Taylor 

1992, Aalberse 1997, Mills et al. 2005, Mine et al. 2004, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: Az ovalbumin (A) és az ovomukoid (B) szerkezete.
2
  

                                                           
2
http://chemistry.umeche.maine.edu/CHY431/1ova-1.gif, 

http://www.chemistryviews.org/SpringboardWebApp/userfiles/chem/image/2012_February/Focus_Egg/Box1_6_resized.jpg 
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Tojásfehérje 

Mennyisége a 

fehérje 

fehérjetartalmán 

belül (rel. m/m%) 

Tojássárgája 

Mennyisége a 

sárgája 

fehérjetartalmán 

belül (rel. m/m%) 

Ovalbumin  

(Gal d 2) 
54 Apovitelleninek I-VI 37,3 

Ovotranszferrin 

(Gal d 3) 
12 

Lipovitellenin 

apoproteinek 

α-lipovitellenin 

β-lipovitellenin 
40 

Ovomukoid  

(Gal d 1) 
11 Livetinek 

α-livetin 

(Gal d 5) 
9,3 

β-livetin 

γ-livetin 

Ovomucin 3,5 Foszvitin 13,4 

Lizozim  

(Gal d 4) 
3,4 

Biotinkötő fehérje nyommennyiség 

G2 globulin 4 

G3 globulin 4 

Ovoinhibitor 1,5 

Ovoglikoprotein 1 

Ovoflavoprotein 0,8 

Ovosztatin 0,5 

Cisztatin 0,05 

Avidin 0,05 

2. táblázat: A tojásban található fehérjék (szürke háttérrel az allergénként azonosított 

fehérjék láthatók) (Mine et al. 2004, 2008) 

Az ovomukoid (Gal d 1) 28 kDa tömegű, 186 aminosavból álló, erősen glikozilált 

fehérje, melynek tripszin-inhibitor hatása van. A molekula három szerkezetileg független 

tandem homológ domain-ből (Gal d 1.1, 1.2 és 1.3) áll, 9 intramolekuláris diszulfid-híddal és 

20-25% szénhidrát résszel. A Gal d 1.3 domain az immundomináns frakció, a szénhidrát 

részeknek az IgE-kötésben nincs szerepük.  

Az ovalbumin (Gal d 2) 45 kDa molekulatömegű, 385 aminosavból álló 

foszfoglikoprotein. Szerkezeti homológiát mutat a szerpin szupercsaláddal (szerin-proteáz-

inhibitor). Amellett, hogy fő aminosav-forrásként szolgál, egyéb biológiai funkciót még nem 

tulajdonítottak neki. 

Az ovotranszferrin (Gal d 3) 77 kDa tömegű monomer glikoprotein. A transzferrin 

fehérjecsaládba tartozik, fő funkciója a vastranszport. Antimikrobiális, immunmoduláló és 

antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik.  

A lizozim (Gal d 4) 14,3 kDa molekulatömegű, négy diszulfid-híddal rendelkező 

glikozidáz. Baktériumölő hatással rendelkezik.  

Az ovomucin 165 kDa tömegű, glikozilált fehérje, mely vízzel hidrogénkötéseket 

kialakítva gélszerű szerkezetet hoz létre.  
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A tojássárgájában található foszvitin 35 kDa tömegű, egyedi aminosav-összetétellel 

(50% szerin) rendelkező fehérje. Az ismert fehérjék közül a foszvitin a legerősebben 

foszforilált, 3-10% foszfor és 6% szénhidrát részt tartalmaz. Ez a speciális szerkezet az egyik 

legerősebb fémkötő ágenssé teszi, a tojás vastartalmának több mint 90%-a a sárgájában, 

foszvitinhez kötve található. Antibakteriális és emulgeátor tulajdonsággal rendelkezik (Mine 

et al. 2004, 2008).  

Az ovomukoid és az ovalbumin főbb allergén epitópjai a 7.3. Mellékletben láthatók. A 

tejhez hasonlóan ezen fehérjék esetében is számos allergén epitópot azonosítottak egy adott 

fehérjén. Bár a különböző tanulmányok által szolgáltatott adatok kismértékben eltérnek a 

pontos aminosav-szekvencia tekintetében, többnyire a molekula azonos régióit találták 

felelősnek az allergén hatás kiváltásáért. 

2.3.3.3. A BÚZA ALLERGÉN ÉS TOXIKUS FEHÉRJÉI 

A búzaszem három fő alkotója a korpa, a csíra és az endospermium. Az 

endospermium a teljes szem tömegének 70-72%-át teszi ki. Beltartalmi szempontból a 

búzaszem három fő összetevője a keményítő, a fehérjék és a rostok (sejtfal-poliszacharidok). 

A fehérjék a búzaszem szárazanyag-tartalmának 8-15%-át teszik ki (Battais et al. 2005a, 

Tatham et al. 2008, 2012).  

A búzafehérjék csoportosításának hagyományos módja az Osborne-frakcionálás, mely 

szerint megkülönböztethetünk vízoldható albuminokat, híg sóoldatban oldódó globulinokat, 

alkohol-oldható prolaminokat és híg savban oldódó glutelineket. (A különböző gabonák 

prolaminjainak elnevezése eltérő: gliadinok (búza), szekalinok (rozs), hordeinek (árpa), 

aveninek (zab) és zeinek (kukorica)). Bár ez a csoportosítási mód még mindig széles körben 

elterjedt, ma már általános a fehérjék szerkezet és funkció, illetve egyéb tulajdonságok 

szerinti osztályozása is. A magfehérjék közel 80%-a tartalékfehérje. Ezek a fehérjék a 

sejtekben diszkrét fehérjetestekben helyezkednek el és csírázás során felhasználódnak, hogy 

tápanyagot biztosítsanak a növekvő növény számára. A búzaliszt vízzel való keverésekor ezek 

a fehérjék folytonos hálózatot alkotnak, mely a keményítő kimosásával izolálható. Az így 

kinyert frakciót sikérnek (glutén) nevezzük, mely gliadin és glutenin frakciókból épül fel (8-9. 

ábra) (Battais et al. 2005a, Ciclitira et al. 2005, Hischenhuber et al. 2006, Tatham et al. 2008, 

2012, Khan et al. 2010).  
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8. ábra: A prolamin fehérjék csoportosítása (Shewry 2003) 

A gliadinok alkohol-oldható monomer fehérjék, melyek nemkovalens kötőerőkkel 

(higrogén-hidak) állnak kapcsolatban egymással. Elektroforetikus mozgékonyságuk alapján a 

következő csoportokba oszthatók: α/β-gliadinok (gyors), γ-gliadinok (közepes) és ω-gliadinok 

(lassú), molekulatömegük 32-58 kDa között változik. Az ω-frakció tovább osztható ω1, ω2 és 

ω5 komponensekre. A híg savban vagy lúgban oldható gluteninek láncközi diszulfid-hidak 

által összetartott polimer fehérjék. Redukció és SDS-PAGE elválasztás alapján nagy 

molekulatömegű (HMW, 70-90 kDa) és kis molekulatömegű (LMW, 20-45 kDa) 

alegységekre bonthatók (D’Ovidio et al. 2004). A glutén fehérjéi glutaminban, prolinban, 

glicinben és fenil-alaninban gazdagok, melyek rövid, ismétlődő peptidszakaszok jelenlétéből 

erednek. A gliadin aminosav-tartalmának 35%-a glutamin, melynek központi szerepe lehet a 

cöliákiában betöltött toxikus tulajdonságában. Minden kénben gazdag prolamin és HMW 

glutenin rendelkezik prolinban és glutaminban gazdag ismétlődő domain-nel és ciszteinben 

gazdag nem-ismétlődő domain-nel. Az ω-gliadinok kénben szegények, és más gliadinokkal 

ellentétben szinte kizárólag prolinban, glutaminban és fenil-alaninban gazdag szakaszokból 

épülnek fel és ciszteinmentesek. Így intra- és intermolekuláris diszulfidhidakat nem alakítanak 

ki (Seilmeier et al. 2001, D’Ovidio et al. 2004, Battais et al. 2005a, Ciclitira et al. 2005, 

Hischenhuber et al. 2006, Bittner et al. 2008, Tatham et al. 2008, 2012). 

A búzamag proteomikai vizsgálatával további több mint 1000 fehérjét azonosítottak, 

melyek nagyrészt szerkezeti és metabolikus fehérjék. Egyes fehérjecsoportok jelentős 

mennyiségben vannak jelen a búzaszemben. Idetartoznak pl. a β-amiláz, hidrolitikus enzimek 

inhibitorai (főként α-amiláz inhibitor) és felületaktív fehérjék (pl. nem-specifikus 
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lipidtranszfer proteinek). Az α-amiláz inhibitorok két csoportja ismert. Az egyik a két 

funkcióval rendelkező amiláz/szubtilizin inhibitor, melynek allergén szempontból nincs 

jelentősége. A másik az ún. CM (kloroform-metanol) fehérjék, melyek monomer, dimer és 

tetramer formák keverékéből állnak, 11 alegységük különböztethető meg, tömegük 12-16 

kDa. A különböző formák aktivitási spektrumukban térnek el, viszont mindegyik az emlősök 

és a rovarok α-amiláz enzimjének működését gátolja (Tatham et al. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: Egy α-gliadin egy (A) egy HMW glutenin alegység részletének (B) szerkezete.
3
  

A gabonafehérjék számos tagját azonosították, mint a búzaallergia vagy a cöliákia 

tüneteit kiváltó komponenseket, melyeket a 7.4. Mellékletben foglaltam össze.  

A mellékletben feltűntetett adatokból látható, hogy a búzaallergia fő allergén fehérjéi 

a glutén fehérjék, továbbá az albumin és globulin frakció is tartalmaz igazoltan allergén 

fehérjéket. A pékasztma esetében különös jelentőséggel bírnak az α-amiláz inhibitorok és a 

lipidtranszfer-proteinek. Emellett számos olyan fehérjét azonosítottak, melyek képesek 

allergiás reakciót kiváltani, illetve az IgE-molekulákhoz kötődni, ezek azonban kisebb 

jelentőséggel bíró, ún. minor allergének (Palacin et al. 2007, Tatham et al. 2008, Takács et al. 

2010a). A cöliákia esetében a betegség kialakulásáért főként a gliadin és a glutenin fehérjék 

felelősek, ugyanakkor a rendellenesség mögött álló pontos molekuláris mechanizmusok nem 

teljesen ismertek, mely részben a gliadin szerkezeti összetettségével magyarázható. A reakciót 

kiváltó összes peptid még nem feltárt, ugyanakkor valószínűnek látszik, hogy az 

immundomináns epitóp egy proteolízisnek ellenálló, 33 aminosavból álló α-gliadin 

                                                           
3
http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=12828&pf=1&cg_id=0  
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(LQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPF) peptid (lsd. 7.4. Melléklet) (Shan et al. 

2002). Ugyanakkor Tye-Din és munkatársai egy ω-gliadin szekvencia formájában 

azonosították az immundomináns epitópot. Megállapították továbbá, hogy in silico 

vizsgálatok alapján több mint 100 glutén peptid van, amely tulajdonságai alapján várhatóan 

toxikus epitóp (Petersen et al. 2011, Tye-Din et al. 2010, Juhász et al. 2012, Tatham et al. 

2012).  

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a búzaallergia és a cöliákia kialakulásáért 

részben más és más epitópok felelősek (Battais et al. 2005b, Takács et al. 2010a, Juhász et al. 

2012). Ez jól látható a 7.4. Mellékletben összefoglalt adatokból is, főként az allergiát, illetve 

cöliákiát kiváltó azonosított gliadin epitópok esetében (a gliadin epitópok jelenleg a legtöbbet 

vizsgált és legjobban leírt epitópok). Megfigyelhető, hogy bár a gliadin mindkét 

rendellenesség esetében kiemelt szerepet játszik, a cöliákia esetében főként prolinban, 

glutaminban és leucinban gazdag, ismétlődő szekvenciákból álló epitópokkal kell számolni, 

míg az allergia esetében rövidebb, glutaminban gazdag epitópokat azonosítottak.  

A rendellenességeket kiváltó fehérjék sokfélesége, illetve az epitópok nagy száma és a 

betegségek között mutatott variabilitása a gabonák által kiváltott túlérzékenységi reakciókat 

kiemelten nagy kihívást jelentő területté teszi. 

2.4. AZ ALLERGÉN FEHÉRJÉK STABILITÁSA 

 

Mivel az allergén fehérjék emésztéssel szembeni ellenállósága igen fontos szerepet tölt 

be a tünetek kiváltásában, valamint, mivel az élelmiszereket az esetek többségében 

valamilyen feldolgozási folyamatot követően fogyasztjuk el, melyek immunogenecitásukat 

befolyásolhatják, fontos, hogy stabilitásukat minél jobban megismerjük.  

A fehérjék stabilitása azt a tulajdonságukat jelöli, hogy mennyire képesek natív 3D 

szerkezetük megőrzésére fizikai és kémiai kezelések, valamint enzimes bontás hatására. 

Ahogy korábban említettem, az élelmiszerekben található, túlérzékenységi reakciót kiváltó 

fehérjék allergenicitásukat általában hőkezelés hatására is megőrzik. (Kivételt képeznek egyes 

gyümölcs- és zöldség-allergének, melyek kapcsolatban állnak a már szintén említett pollen 

keresztreakciókkal, ezek hőkezelés hatására elveszítik allergén aktivitásukat.) Az allergén 

fehérjék többnyire a proteolízisnek is ellenállnak, így allergén hatásukat többnyire a 

fermentáció sem képes megszűntetni (Taylor et al. 2001, Breitender et al. 2005a).   

Az allergén fehérjeepitópok alacsony pH-n is stabilak maradnak. A hőkezelés 

csökkentheti egyes fehérjék allergenicitását (pl. pollenfüggő gyümölcs- és zöldségallergének), 
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egyes fehérjék esetében azonban növelheti is azt kovalens fehérjemódosulások kiváltása által, 

ami új antigének megjelenéséhez vagy stabilabb molekulaszerkezethez vezethet (pl. mogyoró 

pörkölése). A hőkezelés további eredménye lehet az allergén fehérjék kölcsönhatása más 

mátrixkomponensekkel, pl. szénhidrátokkal, mely szintén befolyásolhatja az allergén 

aktivitását. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a genetikailag módosított élelmiszerek 

potenciális allergén hatása. A genetikai módosítás során új allergén fehérjék kerülhetnek az 

élelmiszerekbe, illetve a módosítás felülírhatja a potenciálisan allergén fehérjék expresszióját 

(Sicherer 2002, Jackson 2003).  

Az emlősök normál emésztése során a fehérjék 8 aminosavnál rövidebb peptidekké 

bomlanak, melyekre az immunrendszer elemei nem reagálnak. Ugyanakkor az 

emésztőrendszer zavarainak eredményeképpen az emésztési folyamat nem játszódik le 

tökéletesen, ami a tünetek kialakulásához vezethet (Untersmayr et al. 2008). Az allergia 

kialakulását magyarázhatja az is, hogy az allergén fehérjék ellenállók az emésztési 

folyamattal szemben, így elég immunológiailag aktív fehérje érheti el a bélrendszert intakt 

formában (Astwood et al. 1996, Moreno 2007). Fu és munkatársai szerint azonban az 

allergenicitás és az emészthetőség között nincs világos kapcsolat (Fu et al. 2002).  

2.4.1. A STABILITÁST BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

Az allergén fehérjék egy része képes bizonyos ligandumok, pl. fémionok vagy lipidek 

megkötésére. A ligandumok csökkenthetik a polipeptid gerinc mobilitását, így ellenállóvá 

téve a molekulát a hőkezeléssel és a proteolízissel szemben (a proteázok gyakran igénylik a 

szubsztrát flexibilitását). Ilyen hatás figyelhető meg pl. a nem-specifikus lipidtranszfer 

proteinek (pl. gabonákban) esetében, ahol a lipid ligandum bekötődése megnövekedett 

hőstabilitáshoz vezet. A ligandum elveszítése tehát a stabilitás csökkenését okozhatja 

(Breitender et al. 2005a, b). 

A stabilitással egyik legszorosabb kapcsolatban álló molekulatulajdonság a diszulfid-

hidak jelenléte, bár a kapcsolat összetett lehet. A fehérjeláncon belüli és fehérjeláncok 

közötti diszulfid-hidak stabilizálják a molekula 3D szerkezetét, így a hő vagy kémiai ágensek 

hatása limitált és gyakran visszafordítható. A prolamin szupercsaládba tartozó allergén 

fehérjék között több is van, melyben gyakori a diszulfid-hidak előfordulása (pl. nem-

specifikus lipidtranszfer proteinek, 2S albuminok, α- amiláz- és tripszin-inhibitorok), mely 

megnövekedett hőstabilitással és proteolízissel szembeni ellenállással párosul (Breitender 

2005a, b). 
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A reomorfikus fehérjék nagyméretű, rendezetlen struktúrájú régiókkal rendelkeznek. 

Ezen molekulák dinamikusak, egymással egyensúlyban lévő másodlagos szerkezeteket 

vesznek fel, szerkezetüket tekintve a denaturált fehérjékhez hasonlítanak. Dinamikus 

természetükből adódóan hőkezelés során konformációs átmeneteik nem olyan élesek, így 

számos potenciálisan hőstabil epitópot tartalmazhatnak. Ebbe a csoportba sorolhatók a 

kazeinek és a mag tartalékfehérjék, pl. a sikér (Breitender et al. 2005a, Mills et al. 2009). 

Az extracelluláris fehérjék az endoplazmatikus retikulumon áthaladva gyakran 

glikozilálódnak. Ez befolyásolhatja immunaktivitásukat, valamint molekulaszerkezet-

stabilizáló hatása is lehet. Az ismétlődő struktúrák jelenléte és az aggregálódásra való hajlam 

szintén hatással lehet a fehérje allergén aktivitására, általában az immunogenicitás növelése 

által, mely abból adódik, hogy az aggregátumok méretüknél fogva több IgE-epitópot 

tartalmazhatnak, így hatékonyabban képesek kiváltani az immunválaszt, mint monomer 

formáik (Breitender et al. 2005a, b). 

2.4.2. A FELDOLGOZÁS ÉS AZ ÉLELMISZERMÁTRIX HATÁSAI 

 

Mivel leggyakrabban feldolgozott élelmiszereket fogyasztunk, fontos tudni, hogy egy 

adott élelmiszermátrix, illetve egy adott feldolgozási folyamat hogyan befolyásolja a 

túlérzékenységi reakció kiváltását. A mátrix és a feldolgozás hatását külön-külön vizsgálni 

nem könnyű, hiszen a feldolgozási folyamat hatását alapvetően meghatározza, hogy azt 

milyen élelmiszermátrixon hajtják végre. A legjellemzőbb mátrixkomponensek, melyekkel a 

fehérjék feldolgozás során reakcióba léphetnek, a lipidek, a szénhidrátok és a polifenolok, a 

leggyakoribb reakció pedig a hőhatás következtében lejátszódó Maillard-reakció. A Maillard-

reakció során aminosavak és szénhidrátok aldehid- vagy ketocsoportjai között jön létre 

reakció, mely során az emésztésnek ellenálló aggregátumok, illetve új allergén epitópok is 

keletkezhetnek. A mátrixkomponensekkel kialakuló reakciók befolyásolhatják a fehérjék 

allergén aktivitását, valamint oldhatóságát és ezáltal extrahálhatóságát, így az analitikai 

módszerek eredményeire is hatással lehetnek (Tatham et al. 2008, Mills et al. 2009). 

Minden olyan folyamat, mely megváltoztatja a fehérjék szerkezetét várhatóan hatással 

lesz azok ellenanyagokhoz történő kötődésére is. Az élelmiszer-feldolgozási folyamatok 

számos olyan fizikai, kémiai és biokémiai változást okoznak, melyek hatással lehetnek egy 

fehérje allergén tulajdonságaira. A feldolgozás növelheti, csökkentheti vagy változatlanul 

hagyhatja a fehérjék allergén hatását a fehérje tulajdonságaitól, a feldolgozási művelet 
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típusától, időtartamától és intenzitásától, illetve a mátrixtól függően (Sathe et al. 2005, 

Thomas et al. 2007, Gendel et al. 2008).  

Feldolgozás hatására a fehérjék különböző módosulásokon eshetnek át (10. ábra), 

melyek magukba foglalják a denaturációt, a peptid kötések hidrolízisét, az aggregációt, 

valamint az egyéb élelmiszer-komponensekkel történő reakciót. Ezek a változások több 

szempontból is nagy jelentőséggel bírnak. Egyrészt, az allergén hatás változása 

befolyásolhatja a káros reakciók kiváltásához szükséges küszöbdózisokat, így mind az 

allergén-menedzsment, mind az ipar számára fontos információt hordoznak az ilyen irányú 

vizsgálatok. További kapcsolódási pont, hogy a fehérjemódosulások hatással vannak a 

jelenleg az allergén fehérjék meghatározására szolgáló immunanalitikai módszerek által 

szolgáltatott eredményekre is (Tatham et al. 2008, Mills et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: Feldolgozás során lehetséges fehérjemódosulások főbb típusai (Mills et al. 2009) 

 

A leggyakoribb és allergén szempontból a legnagyobb jelentőséggel bíró feldolgozási 

folyamatok a hőkezelés és a hidrolízis (lsd. 2.5.3.1. és 2.5.3.2. alfejezetek). További 

feldolgozási folyamatok, melyek befolyásolhatják egy fehérje allergén hatását: fermentáció, 

olajok finomítása, nagynyomású kezelés, sugárzás, mikropartikuláció, valamint ultraszűrés 

(Poms et al. 2004, Sathe et al. 2005).  
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2.4.2.1. HŐKEZELÉS 

A hőkezelés számos allergén fehérje IgE-reaktivitását csökkenti azáltal, hogy hatására 

olyan változások állhatnak be a fehérje szerkezetében, melyek az allergén epitópok 

megszűnéséhez vezethetnek. A negyedleges szerkezet elvesztése, majd a másodlagos 

szerkezet (gyakran reverzibilis) módosulása 55-70 °C-on következik be. 70-80 °C-on a 

diszulfid-hidak felszakadnak, míg 80-90 °C-on új intra- és intermolekuláris kötések jönnek 

létre, a diszulfid-hidak újrarendeződnek. Végül 90-100 °C-on aggregátumok alakulhanak ki. 

A hőkezelés hatása igen gyakran jelentkezik olyan hőlabilis fehérjék esetében, melyek 

konformációs epitópokkal rendelkeznek, mivel ezek az epitópok a molekula szerkezetének 

kismértékű változása során is eltűnhetnek (pl. gyümölcsök, répa). Ugyanakkor beszélhetünk 

hőstabil (pl. tej, tojás, hal, mogyoró és az ezekből készült termékek), valamint részben 

hőstabil (pl. szója, gabonák, zeller, diófélék és az ezekből készült termékek) allergén 

élelmiszerekről is.  A hőkezelés intenzitásától függően a fehérjék egy bizonyos része natív 

állapotban maradhat, mely elégséges lehet az IgE-immunválasz kiváltásához. Emellett a 

reomorfikus fehérjék speciális szerkezete meggátolhatja a hőkezelés IgE-kötő képességre 

gyakorolt hatását. A hőkezelés hatására intermolekuláris diszulfid-hidak alakulhatnak ki, mely 

a fehérjék aggregációjához vezet, ezáltal befolyásolva az IgE-hez való kötődést (Wal 2003, 

Poms et al. 2004, Thomas et al. 2007, Mills et al. 2009).  

A hőkezelés hatással lehet a fehérjék oldhatóságára is, valamint magasabb 

hőmérsékleten (100-125 °C) kölcsönhatásba léphetnek egyéb mátrixkomponensekkel (lsd. 

2.5.2. alfejezet).  A hőkezelés hatását befolyásolja a kezelés ideje és hőmérséklete. Emellett 

az egyéb jelenlévő komponensek (pl. lipidek, szénhidrátok) is hatással vannak a fehérje-

denaturáció és –aggregáció kialakulására (Wal 2003, Poms et al. 2004, Sathe et al. 2005, 

Thomas et al. 2007, Mills et al. 2009, Monaci et al. 2011).  

2.4.2.2. HIDROLÍZIS 

Az enzimes hidrolízis az egyik leghatékonyabb módja a szekvenciális és lineáris 

epitópok megsemmisítésének, így ezt a módszert igen gyakran alkalmazzák hipoallergén 

termékek előállítására. A proteolízis hatásfoka függ a fehérje aminosav-összetételétől, 

valamint másodlagos szerkezetétől (pl. diszulfid-hidak jelenléte) és poszttranszlációs 

módosulásaitól (pl. glikoziláció) is. A hidrolízis hatásfoka nem feltétlenül hozható 

összefüggésbe az allergén hatással, mivel a hidrolizációs módszerek nem standardizáltak, a 

hidrolízisen átesett termékek peptid-összetétele nagyban különbözhet. További kezelések, pl. 
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hőkezelés vagy ultraszűrés tovább csökkenthetik a fehérjék allergenicitását (Thomas et al. 

2007, Gendel et al. 2008). A módszer legnagyobb kihívásai a következők (Poms et al. 2004, 

Sathe et al. 2005): 

 A megfelelő epitóp-enzim párosítások kialakítása. 

 Egy fehérje több allergén epitópot tartalmazhat. 

 Olyan fehérjestruktúrák is megsemmisülhetnek, melyek fontosak az élelmiszer 

tulajdonságainak kialakításához (pl. kedvezőtlen vagy elfogadhatatlan változás áll be 

az érzékszervi, illetve egyéb tulajdonságokban). 

 Az epitópok a fehérjében vagy a fehérjén nem hozzáférhetők. 

 

2.4.3. A TEJ-, A TOJÁS- ÉS A BÚZAFEHÉRJÉK STABILITÁSA 

2.4.3.1. A TEJFEHÉRJÉK STABILITÁSA 

A tej hőkezelése a tejfehérjék negyedleges szerkezetének változásához, 

megszűnéséhez vezethet, ez azonban nem minden esetben csökkenti az allergén hatást. 10 

perces főzés 50, illetve 66%-kal csökkentette az α-laktalbumin és a kazein IgE-kötő 

képességét, és megszűntette a β-laktoglobulin és a szérum albumin reaktivitását (Poms et al. 

2004, Gendel et al. 2008). Egy másik tanulmány szerint azonban a tej melegítése 120 °C-on 

15 percig nem volt hatással a kazeinek antigenicitására. Ugyanakkor a marha szérum albumin 

és az immunoglobulinok 70-100 °C-on elveszítik allergén hatásukat, mely a korábban 

leírtakkal egyezést mutat. A kazein tehát hőstabil, míg a β-laktoglobulin (denaturációs 

hőmérséklete: 70,5-81,5 °C) és a marha szérum albumin hőlabilis fehérjék, bár előbbi képes 

kazeinekhez kötődni, ami ellenállóbbá teszi a hőhatással szemben. Az α-laktalbumin 

denaturációs hőmérséklete 58,6-61,0 °C, hőkezelés hatására először denaturálódik, majd 

aggregátumokat képez, amely csökkent allergén aktivitással jár együtt (Monaci et al. 2006, 

El-Agamy 2007, Thomas et al. 2007, Mills et al. 2009). 

A β-laktoglobulin hő hatására először monomerekké disszociál, majd 50 nm átmérőjű 

fonálszerű aggregátumokká alakul, melyek nagy fehérjekoncentrációnál zsinórszerű 

aggregátumokat képeznek, végül gélhálózattá alakulnak. További hőhatásra a szerkezete úgy 

módosul, hogy egy felszabaduló cisztein segítségével más fehérjékhez, pl. kazeinekhez képes 

kapcsolódni diszulfid hidak képzésével. A hőkezelés csökkenti az allergén hatását, de az 

teljesen nem szűnik meg (Thomas et al. 2007, Mills et al. 2009). Egyes tanulmányok arról 

számoltak be, hogy a hőkezelés hatására a fehérje allergén hatása nőtt (Monaci et al. 2006). 
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A tej részleges pepszines vagy tripszines emésztése olyan peptideket (főleg β-

laktoglobulin) eredményez, melyek továbbra is képesek IgE-hez kötődni. Szója tripszin 

inhibitorral való 1 órás kezelés csökkentette a β-laktoglobulin és az α-laktalbumin 

antigenicitását, míg a marha szérum albumin és az immunoglobulinok ellenállónak 

mutatkoztak (Monaci et al. 2006, El-Agamy 2007). A tejallergiások csak a nagymértékben 

hidrolizált termékeket képesek tolerálni. Hődenaturált és enzimesen hidrolizált kazeinekből és 

egyéb savófehérjékből készült gyermektápszerek csökkent allergén hatást mutattak, 

ugyanakkor egyes esetekben súlyos reakciókat váltottak ki (Poms et al. 2004, Gendel et al. 

2008).  

Feldolgozás hatására a tej allergenicitása növekedhet is aggregátumok vagy 

neoallergének kialakulásának eredményeképpen, melyek a komplex élelmiszermátrixban 

fizikai-kémiai reakciók (100 °C felett: Maillard reakció, hőkezelés és tárolás alatt: reakció 

oxidált lipidekkel, diszulfid-hidak módosulása, aminosavak dezaminációja) során jönnek 

létre.  (Monaci et al. 2006) 

A tej fermentációja alig hatott az allergén aktivitására, míg a γ-sugárzás és a 

nagynyomású kezelés alkalmazása csökkentette az kazeinek és a β-laktoglobulin allergén 

hatását (Poms et al 2004, Monaci et al. 2006). 

2.4.3.2. A TOJÁSFEHÉRJÉK STABILITÁSA 

Az ovomukoid igen hőtűrő és ellenáll egyéb denaturáló ágenseknek, pl. karbamidnak 

és triklór-ecetsavnak, valamint az emésztésnek is, mely valószínűleg erős diszulfid-kötéseinek 

köszönhető. Allergén hatása pepszines emésztés hatására növekedést mutat. Az ovomukoid 

allergenicitása csökkent, ha a tojásfehérjét búzaliszt jelenlétében melegítették. Ennek oka 

valószínűleg az, hogy intermolekuláris diszulfid-hidak kialakulása miatt az ovomukoid és a 

búza egyes fehérjéi aggregátumokat képeztek (Poms et al. 2004, Mine et al. 2008).  

Az ovalbumin karbamid hatására könnyen denaturálódik, valamint kevésbé hőtűrő, 

mint az ovomukoid, ugyanakkor bizonyos körülmények között allergén hatása a hőkezelésnek 

ellenáll, mely lineáris, hőstabil epitópok jelenlétére utal. Egy tanulmány szerint azonban az 

ovalbumin 3 perces, 80 °C-on történő hőkezelése 90%-kal csökkentette IgE-kötő aktivitását. 

A tripszines emésztésnek ellenáll, a pepszinre viszont érzékeny. A γ-sugárzás szignifikánsan 

csökkenti az allergenicitását (Poms et al. 2004, Gendel et al. 2008, Mine et al. 2008).  

A lizozim denaturációs hőmérséklete 3,5-5-ös pH-n 75-80 °C, mely a pH 

csökkentésével rohamosan csökken (pH=2 esetében 52-56 °C). Ellenálló a pepszines 

emésztéssel szemben. Az ovotranszferrin hőlabilis fehérje, de fémionokkal hőstabil 
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komplexet képezhet. A tojás fehérjéinek allergén hatását befolyásolhatja továbbá az 

élelmiszermátrix egyéb komponenseivel lezajló reakció, illetve kölcsönhatás (pl. Maillard-

reakció) (Mine et al. 2008).  

2.4.3.3. A BÚZAFEHÉRJÉK STABILITÁSA 

A búzaliszt 80-120 °C-on 10-60 percig történő melegítése csökkent IgE-kötő aktivitást 

eredményezett. A melegített tészta allergén aktivitása alacsonyabb volt, mint a melegített 

liszté. Azonban egyetlen feldolgozási mód sem szűntette meg az IgE-kötést teljes mértékben. 

Ugyanakkor a sütési folyamat megnövelte a búzaallergének proteolízissel szemben való 

ellenálló-képességét, így azok a bélrendszerben képesek voltak kiváltani az immunválaszt. 

Kimutatták továbbá, hogy az α-, β- és γ-gliadinok oldhatósága hőkezelés hatására csökken 

(Denery-Papini et al 1999, Poms et al. 2004, Tatham et al. 2008).  

Sütés hatására az α-amiláz-inhibitorok IgE-kötése megszűnik. Ugyanakkor a sütés 

nincs hatással a búza prolaminokra, azok továbbra is képesek búzaallergiások IgE 

ellenanyagaihoz kötődni. (Gendel et al. 2008).  

Hidrolizált búzafehérjék, valamint árpából és búzából készült sörök is kiválthatnak 

allergiás reakciót egyes IgE-kötő fehérjék pedig keresztkötést alakíthat ki Maillard-

termékekkel (Tatham et al. 2008, Mills et al. 2009). 

A búza allergén hatásának csökkentésére kísérletet tettek enzimes kezeléssel (IgE-kötő 

epitópot vágó proteáz, illetve kétlépéses cellulázos és aktinázos kezeléssel), illetve 

sugárzással. A sugárzással kezelt gliadinok nagyobb allergenicitást mutattak. Emellett a 

besugárzott lisztből extrahált gliadin allergén hatása nagyobb volt, mint az ugyanakkora 

dózissal besugárzott gliadin izolátumé (Poms et al. 2004).  

2.4.3.4. STABILITÁS- ÖSSZEGZÉS 

Az előző alfejezetekben bemutatott példákon látható, hogy az allergén fehérjék 

stabilitását vizsgáló tanulmányok eredményei eltérőek lehetnek az alkalmazott kezelés, annak 

intenzitása, valamint a vizsgált mátrix szerint, illetve egyes esetekben az azonos körülmények 

között végzett vizsgálatok is ellentmondó eredményeket szolgáltatnak. Emellett sok esetben a 

tapasztalt jelenségekre nem áll rendelkezésre biztos magyarázat, a szakirodalomban található 

ilyen irányú adatok leginkább leíró jellegűek, nincsenek általánosítható szabályok arra nézve, 

hogy különböző allergén fehérjék hogyan fognak viselkedni azonos feldolgozási folyamat 

során. Mindezen okok miatt a feldolgozott fehérjék immunogenicitása nehezen becsülhető, 
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mely megnehezíti a kiváltó küszöbdózisok meghatározását, így hatással van a törvényi 

szabályozásra, az élelmiszer-gyártókra és a fogyasztókra is. 

2.5. KIVÁLTÓ DÓZIS 

 

A túlérzékenységi reakciók klinikai és élelmiszer-biztonsági kezeléséhez a kiváltó 

komponensek azonosítása mellett az azok kiváltásához szükséges küszöbdózisok 

meghatározása is szükséges. Utóbbit megnehezíti, hogy egy adott élelmiszer esetében több 

fehérje is kiválthatja a rendellenességeket, illetve egy adott fehérjén belül is több epitóp lehet 

felelős a tünetekért. A problémát tovább bonyolítja, hogy a feldolgozási folyamatokon átesett 

fehérjék immunreaktivitásának esetleges változását nehéz megjósolni.  

A fehérjekémiai okok mellett a kiváltó dózisok meghatározása azért is nehézkes, mert 

ezek az értékek jelentős egyéni változatosságot mutatnak (Taylor et al. 2001, Hischenhuber et 

al. 2006). Bizonyos egyénekben a reakció kiváltásáért felelős fehérje igen kis mennyisége is 

súlyos tüneteket vált ki, míg mások esetében nagyobb mennyiség bevitele is csak csekély 

tünetekkel jár. A kiváltó küszöbdózis megállapításának legjobb módja a részletes 

esettanulmányokkal összekötött kettős-vak provokációs teszt. Ugyanakkor ezek a 

tanulmányok nem adnak információt arról a küszöbdózisról, mely a tünetmentes 

érzékenyítéshez szükséges, és ami alacsonyabb lehet annál, ami a későbbiekben a tüneteket 

kiváltja. Mindkét küszöbdózis pontosabb meghatározása viszont mindenképpen szükséges 

ahhoz, hogy támpontot szolgáltassanak az élelmiszergyártók és a törvényalkotók számára 

(Jackson 2003). A provokációs tesztekkel kapott eredmények torzak lehetnek továbbá amiatt, 

hogy azokat a betegeket, akiknek már volt anafilaxiás reakciója, vagy magas IgE-titerrel 

rendelkeznek, automatikusan kizárják a vizsgálatokból. Ennek hatására a kapott küszöbdózis 

érték magasabb lehet a ténylegesnél. Továbbá az egyéni érzékenység idővel változhat. 

További problémát jelent, hogy a provokációs tesztekkel kapott eredmények megadása nem 

következetes. Az eredményeket ugyanis megadhatják úgy, mint az elfogyasztott élelmiszer 

mennyisége, mint az elfogyasztott teljes fehérje-mennyiség, vagy mint az elfogyasztott 

allergén fehérje mennyiség (ez a tendencia megfigyelhető a tej, a tojás és a búza esetében is, 

3. táblázat). Az utóbbi tudományos szempontból a legkorrektebb megközelítés, viszont 

alkalmazása nehézkes, mivel nem minden beteg ugyanarra a fehérjére allergiás, illetve 

lehetséges, hogy egyes allergén fehérjéket még nem is azonosítottak (Gendel et al. 2008).  

A glutén határértékek meghatározásánál cöliákia esetében a potenciális napi bevitelt 

érdemes megadni, míg búzaallergia esetében a határértéknek egy-egy adag ételre kellene 

vonatkoznia. Ennek az értéknek cöliákia esetén napi 10-100 mg glutén között kellene lennie 
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(10-50 mg napi gliadin-bevitel tolerálható). Búzaallergiás gyerekek esetén a küszöbdózis 

néhány mg glutén, felnőtteknél ennél szignifikánsan magasabb. A területen folytatott 

tanulmányok eredményeiből az következik, hogy a cöliákiások által fogyasztható maximális 

napi gluténdózis jó alapul szolgál a búzaallergiások számára megállapítandó, egy-egy adag 

ételre vonatkozó felső határnak is. (Hischenhuber et al. 2006, Gendel et al. 2008).  

Rendellenesség 

A reakciót kiváltó 

élelmiszer 

mennyisége 

A reakciót kiváltó 

fehérje mennyisége 
Forrás 

Tejallergia 

N.A. 1 µg-6 g Taylor et al. 2001 

1-2 mg 0,6-180 mg Monaci et al. 2006 

1 ml tej 362 mg 

Gendel et al. 2008 0,5 g fagyasztva 

szárított tej 
187 mg 

Tojásallergia 

N.A. 10-190 mg ovalbumin Taylor et al. 2001 

0,5 g teljes tojáspor 0,42 mg 
Gendel et al. 2008 

25 mg teljes tojás 1 mg 

1 g teljes tojás 260 mg 

Mine et al. 2008 

65 mg tojás 6,5 mg 

10 mg tojás 1 mg 

2 mg tojás 0,2 mg 

N.A. 0,13 mg 

Búzaallergia 

10 g búzaliszt 1,2 g fehérje 

Hischenhuber et al. 

2006 N.A. 

<1g (gyermek) 

<2g (gyermek) 

<10 mg (gyermek) 

3 mg (gyermek) 

1-6 g (felnőtt) 

100 mg-25 g 

<2 g búzaliszt N.A. 

Gendel et al. 2008 
N.A. 

≤1,8 mg (gyermek) 

≤52,8 mg (felnőtt) 

15 mg 

≤240 mg 

Cöliákia N.A. 

10 mg frakcionálatlan 

gliadin nem okozott 

elváltozást 
Hischenhuber et al. 

2006 
100 mg gliadin: 

minimális elváltozás 

500 mg gliadin: 

jelentős elváltozás 

>50 mg gliadin: 

elváltozás 

tapasztalható 

Gendel et al. 2008 

3. táblázat: Néhány példa a tej-, tojás- és búzaallergiás, valamint a cöliákiás tünetek 

kiváltáshoz szükséges küszöbdózisra (N.A. nincs adat) 
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Az adatok hiányossága és a hiányos adatok alapján történő döntéshozatal elutasítása 

vezetett ahhoz a gyakorlathoz, hogy az élelmiszerallergiát kvantitatív küszöbdózisok nélkül 

próbálják meg kezelni. Ennek egyik következménye, hogy nincsenek egységes 

kockázatkezelési irányelvek, így a jelölési rendszer sem következetes és áttekinthető. Mindez 

az érintett egyének bizonytalanságához vezet, mely életminőségükre is kihat. Emellett 

megrendül az élelmiszerbiztonságba fektetett általános bizalom is, mely megnövekedett 

kockázatvállaláshoz vezet. Ennek feloldására szükséges lenne egy elfogadható kockázati szint 

definiálása, melynél a káros reakció kialakulásának valószínűsége a legalacsonyabb, valamint 

ezeket a tényezőket a törvényi szabályozás kialakításakor is figyelembe kellene venni 

(Madsen et al. 2010).  

2.6. A KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS 

Mint a korábbi fejezetekből látható, az élelmiszerekkel szemben jelentkező 

túlérzékenységi reakciók, különösen az allergiák, a társadalom jelentős hányadát érintik, 

jelentős élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi problémát jelentenek, melyek társadalmi 

szintű kezelése elengedhetetlen. Az élelmiszer-allergiák menedzselése több érdekcsoport 

bevonásával történik, úgymint fogyasztók, élelmiszer-gyártók, beszállítók, hatóságok és 

analitikai laboratóriumok (Kerbach et al. 2009).  

Mivel a kedvezőtlen reakciókat már a kérdéses fehérje nyommennyisége is kiválthatja, 

az allergénmentes diéta megvalósítása igen nehézzé válhat az érintett fogyasztók számára. A 

betegeknek az élelmiszerek címkézésére kell támaszkodniuk, hogy megállapíthassák, a 

számukra problémát okozó összetevő jelen van-e a termékben, mely gyakran a címkék 

hosszadalmas és igen alapos vizsgálatát igényli. A széles körben elterjedt ún. 

„elővigyázatossági” címkézés is komoly problémát jelent. Ezt a fajta jelölést az esetleges 

keresztszennyezések kockázata és a jelenlegi szabályozási környezet (lsd. lentebb) alakította 

ki, mely egy allergénre sem ad meg biztonsági határértéket, pedig nyilvánvalónak tűnik, hogy 

bizonyos dózis alatt az allergén-fogyasztás kockázata igen alacsony (glutén esetében létezik 

rendeletben szabályozott határérték, de ez a kérdést nem allergia, hanem cöliákia 

szempontjából vizsgálja). Az ilyen típusú jelölés félrevezető azok számára, akiknél súlyos 

tünet kialakulására kicsi az esély, így nagyon leszűkül a számukra elérhető termékválaszték. 

A betegek hatékony tájékoztatásához tehát szükséges az allergén fehérjék karakterizálása és a 

küszöbdózisok meghatározása (Takács et al. 2005, Kerbach et al. 2009, Worm et al. 2010).  

Az élelmiszer-gyártás és a fogyasztók tájékoztatása közötti kapcsolatot a törvényi 

szabályozás teremti meg, mely meghatározza a címkéken feltüntetendő élelmiszer-csoportok 
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körét. Az általános élelmiszerszabályozás mellett az élelmiszer-allergének szabályozására az 

EU érvénybe léptette a 2000/13/EC direktívát. Ennek kiegészítései (2003/89/EC, 

2006/142/EC, 2007/68/EC direktívák) tartalmazzák azt a 14 élelmiszer-csoportot, melyek az 

allergiás reakciók kialakulásának leggyakoribb forrásai és jelölésük az élelmiszerek 

csomagolásán kötelező: 

 Glutént tartalmazó gabonák (búza, rozs, árpa, zab, tönköly-, kamut búza vagy ezek 

hibridizált változatai) és azokból készült termékek.  

 Rákfélék és azokból készült termékek. 

 Tojás és abból készült termékek. 

 Hal és azokból készült termékek. 

 Földimogyoró és abból készült termékek. 

 Szójabab és abból készült termékek. 

 Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt is). 

 Diófélék és azokból készült termékek. 

 Zeller és abból készült termékek. 

 Mustár és abból készült termékek. 

 Szezámmag és abból készült termékek. 

 Csillagfürt és abból készült termékek. 

 Puhatestűek és azokból készült termékek. 

 Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter 

koncentrációt meghaladó mennyiségben. 

Azon összetevők felsorolása, melyek mentesülnek a jelölési kötelezettség alól, a 

2005/26/EC és a 2007/68/EC direktívákban található. Ez a szabályozási rendszer azonban 

csak a szándékosan hozzáadott összetevőkre vonatkozik, a keresztszennyezéssel kiemelten 

nem foglalkozik, valamint küszöbdózisokat nem fogalmaz meg (Kerbach et al. 2009). 

A direktívákban foglalt, jelölendő allergén élelmiszer-csoportokra tehát a direktívák 

határértéket nem szabnak meg. A cöliákiával kapcsolatban a glutén esetében található 

törvényi határérték, ez azonban a fenti allergén listától elkülönítendő, és azoktól eltérően nem 

direktíva, hanem rendelet szabályozza (41/2009). A rendelet értelmében gluténmentes 

jelöléssel látható el az a kifejezetten gluténcsökkentés céljával előállított termék, melynek 

gluténtartalma nem haladja meg a 20 mg/kg értéket. A rendelet emellett definiál még egy 

„nagyon alacsony gluténtartalmú” kategóriát is, mely azokon a termékeken tűntethető fel, 
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melyek gluténtartalma kisebb, mint 100 mg/kg. Ezek a határértékek megegyeznek a Codex 

Alimentarius által javasolt értékekkel (Codex Stan 118-1979 rev. 2008).  

2.7. AZ ALLERGÉNANALITIKA MÓDSZERTANA, LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK 

2.7.1. AZ ALLERGÉNANALITIKAI MÓDSZERTAN ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

A túlérzékenységi reakciókat kiváltó fehérjekomponensek és főbb tulajdonságaik a 

klinikai szempontok mellett a kimutatásukra és mennyiségi meghatározásukra szolgáló 

analitikai módszerek fejlesztésében és a módszerek teljesítményjellemzőinek alakításában is 

fontos szerepet játszanak. Robosztus és megbízható analitikai módszertan alkalmazására a 

teljes élelmiszer-láncban szükség van, beleértve az allergén összetevők ellenőrzését is mind 

az alapanyagokban, mind a gyártás során, mind a termékek gyártói és hatósági ellenőrzése 

során. Különösen nagy igény van gyors és könnyen elvégezhető tesztekre, melyek 

segítségével a termékek az üzemben vagy a piacra kerülve is egyszerűen ellenőrizhetők 

(Krska et al. 2004).  

Az allergén fehérjék meghatározására alkalmas módszerekkel szemben alapvetően a 

következő követelményeket támasztják (Besler 2001, Goodwin 2004, Krska et al. 2004): 

 Legyenek specifikusak és érzékenyek. 

 Legyenek képesek az allergén fehérjék alacsony koncentrációban történő 

meghatározására, mivel azok már kis mennyiségben is képesek súlyos tüneteket 

kiváltani (ajánlott LoD: 1-100 ppm) 

 Az allergén fehérjéket összetett, feldolgozott mátrixból is képesek legyenek kimutatni. 

 Gyors, könnyen használható eszközöket igénylők legyenek, hogy tapasztalatlan 

személy is el tudja végezni a mérést. 

 Legyenek megbízhatóak, robosztusak és költséghatékonyak.  

 Legyenek validáltak. 

Jelenleg több, alapelveikben különböző, a túlérzékenységi reakciókat kiváltó fehérjék 

meghatározására alkalmas módszercsoport áll rendelkezésre. A módszerek vagy közvetlenül a 

problémát okozó fehérje kimutatását célozzák, vagy egy olyan markerét (pl. specifikus fehérje 

vagy DNS fragmentum), mely jelzi a tüneteket kiváltó fehérjét tartalmazó élelmiszer 

jelenlétét. A fehérje alapú módszerek általában az immunanalitikai teszteket foglalják 

magukba, mint pl. a kvalitatív (vagy szemikvantitatív) rakéta-immunelektroforézis, az 

immunblotting, valamint a mennyiségi meghatározásra is alkalmas EAST (Enzyme 

Allergosorbent Test), RAST (Radio-Allergosorbent Test) és ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) eljárásokat. Eddig rutinmódszerként leginkább az ELISA terjedt el 
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specifikussága, érzékenysége, viszonylagos pontossága, egyszerű kivitelezhetősége és a 

standardizálás lehetősége miatt. A DNS alapú módszerek közül a PCR (polimeráz 

láncreakció), a real time PCR és a PCR-ELISA használatos. Ugyanakkor a DNS alapú 

módszerek allergénanalitikában történő alkalmazása ellentmondásos, mivel a valódi allergén 

komponens fehérje, így a módszer nem közvetlenül a potenciális allergén hatást méri. 

Emellett a feldolgozási folyamatok is máshogyan hathatnak a fehérjékre, mint a 

nukleinsavakra. Ugyanakkor a PCR megfelelő megerősítő módszerként szolgálhat a direkt 

technikák által szolgáltatott eredményekhez (Goodwin 2004, Krska et al. 2004, Poms et al. 

2004). (Az ELISA és a PCR technikák összevetése a 7.5. Mellékletben látható.) A fenti 

módszerek mellett elterjedőben vannak az antigén-antitest kapcsolaton alapuló LFD (Lateral 

Flow Device) tesztcsíkok és bioszenzorok is (Krska et al. 2004). 

Az allergénanalitika területén is egyre nagyobb teret hódító modern módszertan a 

proteomika. A módszertan a fehérjék több lépésben történő elválasztásából, majd 

tömegspektrometriai meghatározásából, végül az adatok bioinformatikai eszközökkel történő 

értékeléséből épül fel. Az élelmiszer-allergénekkel kapcsolatban a proteomika főbb 

alkalmazási területei a következők (Camafelita et al. 1998, González-Buitrago et al. 2007, 

Janáky et al. 2009, Sancho et al. 2010): 

 Az allergén fehérjék genetikai és fenotípusos változékonyságának meghatározása. 

 Allergén fehérjék karakterizálása. 

 Allergén fehérjék kimutatása és mennyiségi meghatározása, natív és feldolgozott 

formában egyaránt. 

 Ellenanyagra épülő módszerek esetében keresztreagáló fehérjék megkülönböztetése 

(pl. gabona prolaminok). 

 Új allergének azonosítása. 

 Tisztított allergén fehérjék hitelesítése. 

 Diagnosztikai hasznosítás. 

A proteomika módszertanán belül az allergén fehérjék meghatározásának legújabb 

módszere az ún. allergenomikai megközelítés. Az allergenomika több egymást követő 

módszer ötvözése, melynek célja egy élelmiszer összes allergén fehérjéjének meghatározása. 

Először az allergénforrás összes fehérjéjét oldatba viszik erős nemionos detergensek és 

karbamid segítségével, majd a fehérjéket 2D gélelektroforézis segítségével elválasztják. Ezt 

követően az IgE-aktivitással rendelkező fehérjék detektálása történik betegek vérszérumából 

izolált IgE-molekulákat felhasználó immunblotting segítségével. Végül az allergén fehérjék 
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azonosítása a fehérjék fragmentálását követő tömegspektrometriai meghatározással történik 

(Akagawa et al. 2007). Az allergén fehérjék mennyiségi meghatározása standardok 

segítségével történik, melyek lehetnek intakt fehérjék, illetve az enzimes emésztéssel nyert 

peptidek is. A módszertan jelenleg igen költséges és rutinszerű alkalmazhatósága még nem 

biztosított. Azonban várhatóan a műszerek fejlődésével a költségek csökkeni fognak, mely az 

automatizálás lehetőségével együtt megteremtheti egy gyors, nagy áteresztő-képességgel 

rendelkező módszercsalád kialakulását (Sancho et al. 2010).  

2.7.2. IMMUNANALITIKAI MÓDSZEREK SPECIFIKUS ALLERGÉNANALITIKAI 

VONATKOZÁSAI 

Az immunanalitikai módszerek fejlesztésének egyik kulcsfontosságú lépése a 

megfelelő ellenanyag kiválasztása. Az ellenanyagok két fő típusa a monoklonális (csak egy 

adott epitóppal reagáló) és a poliklonális (több allergén epitópot is felismerő) ellenanyag. Az 

olyan módszereknél, melyek magát az allergén fehérjét határozzák meg (allergén assay) az 

ellenanyagokat az adott fehérje ellen termeltetik. Ehhez nagy tisztaságú fehérje-

extraktumokra van szükség. Az ilyen jellegű tesztek kialakításához a legideálisabb a 

feldolgozási folyamatoknak ellenálló fehérjék használata. Az egyes allergén élelmiszerekből 

nyert, több allergén fehérjét tartalmazó extraktum ellen termeltetett ellenanyagok az ún. 

fehérje assay-kben használatosak. Míg az előbbi módszerek specifikusan az allergén fehérjét 

határozzák meg, így az analitikai eredmények értelmezése egyszerűbb, addig az utóbbiak több 

allergént (epitópot) is képesek detektálni egyidőben. A módszerek fejlesztésekor, mint 

minden immunanalitikai módszer esetében, különös gondot kell fordítani az esetleges 

keresztreakciók vizsgálatára (Goodwin 2004, Krska et al. 2004). Mivel az ellenanyagok nem 

az egész fehérjemolekulát, hanem annak csak allergén/toxikus peptidjeit ismerik fel, az 

ellenanyag specifikussága az epitóp egyediségétől függ. Ha egy adott epitóp több fehérjében 

is jelen van, még a monoklonális ellenanyagok is több fehérjét felismerhetnek (Becker et al. 

2001). Fontos kiemelni továbbá, hogy a natív fehérjék ellen termeltetett ellenanyagok 

várhatóan nem, vagy csak csökkent mértékben lesznek képesek felismerni a feldolgozási 

folyamaton átesett fehérjéket (Besler 2001). Az ELISA módszer egyik fő korlátja tehát, hogy 

a kitekben használt különböző ellenanyagok eltérő specifitásuk miatt eltérő analitikai 

eredményeket szolgáltathatnak egy adott fehérje esetében (Gendel et al. 2008). 

Az immunanalitikai vizsgálatok másik sarkalatos pontja a mintaelőkészítés, 

különösen a mintavételezés és az extrakció. Az allergének meghatározásához olyan 

mintavételezési protokollt kell létrehozni, mely statisztikailag meghatározza annak 
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valószínűségét, hogy minden allergén komponens detektálásra kerül, így biztosítva, hogy a 

teljes allergéntartalom pontosan mérhetővé váljon (Kerbach et al. 2009). Az extrakció 

különösen nagy jelentőséggel bír, mivel az allergén fehérje sok esetben a komplex mátrixnak 

csupán egy igen kis hányadát képviseli. Az allergének meghatározására általában egyszerű 

oldószeres extrakciót használnak, kiegészítve sókkal vagy detergensekkel bonyolultabb 

mátrixok, pl. csokoládé esetében. A kis koncentráció-tartományban történő munkavégzés 

fokozottan megköveteli továbbá a minták és laboratórium tisztaságának biztosítását a 

keresztszennyeződések elkerülésének érdekében (Goodwin 2004, Krska et al. 2004, Gendel et 

al. 2008).  

A fentiek mellett a módszerfejlesztés és -alkalmazás nehézséget okozó főbb tényezői 

a következők (Gendel et al. 2008, Kerbach et al. 2009): 

 Az élelmiszermátrix hatásának becslése és beépítése a módszerbe. 

 Különböző forrásból származó élelmiszerek eltérő allergén fehérje-mennyiséggel, 

valamint eltérő immunaffinitással rendelkezhetnek, mivel a fehérjetartalom változhat 

érés, valamint genetikai, környezeti, szezonális és termesztési faktorok miatt. 

 Az alkalmazott analitikai módszerek eltérők (más ellenanyagokat, más extrakciós 

módszereket, más célepitópokat alkalmaznak), így az általuk szolgáltatott 

eredményekben is eltérések mutatkozhatnak. 

 Klinikai küszöbdózisok hiánya, mely hatással van a törvényi szabályozásra, ezáltal az 

analitikai módszerektől elvárt teljesítményre. 

 Validált és robosztus analitikai módszertan hiánya. 

 Általánosan elfogadott referencia anyagok hiánya. 

Mivel a glutén fizikai-kémiai tulajdonságainál és rendkívüli összetettségénél fogva 

kiemelkedően bonyolult feladatot jelent analitikai szempontból, az immunanalitika fő 

problémáinak gyakorlati megnyilvánulásait a gabonafehérjék (glutén) meghatározására 

alkalmas ELISA módszerek evolúciójának bemutatásával szeretném szemléltetni. 

2.7.2.1. A GABONAFEHÉRJÉK, MINT TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓT KIVÁLTÓ 

KOMPONENSEK, MEGHATÁROZÁSÁRA ALKALMAS IMMUNANALITIKAI MÓDSZEREK 

FEJLŐDÉSE 

A glutén tesztek fejlesztésekor (csakúgy, mint a többi túlérzékenységi reakciót kiváltó 

fehérje esetében) kezdetben három olyan kérdést kell megválaszolni, melyek alapvetően 
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határozzák meg az analitikai módszer teljesítményjellemzőit, alkalmazhatóságát (Denery-

Papini et al. 1999): 

 Mely fehérjét/epitópot határozzuk meg (a toxikus/allergén fehérjét/epitópot vagy egy 

olyan fehérjét, illetve epitópot, mely közvetlenül nem vált ki túlérzékenységi reakciót, 

viszont a gabonafehérjék jelenlétét jól jelzi; natív vagy feldolgozott formában; hogyan 

vegyük figyelembe a fehérje polimorfizmus analitikai eredményekre gyakorolt hatását)? 

 Milyen mátrixban határozzuk meg a kiválasztott fehérjét? 

 A feldolgozási folyamatok milyen hatással vannak a meghatározandó komponensre (a 

mátrix hatásával együttesen)? 

 Mi legyen a kimutatási határ (klinikai, törvényi határértékek), illetve egyéb 

teljesítményjellemzők (pl. méréstartomány, pontosság, precizitás)?  

A korábbi fejezetekből látható, hogy egyik kérdés megválaszolása sem triviális feladat 

a túlérzékenységi reakciókat kiváltó fehérjék és epitópok sokfélesége, a mátrix és a 

feldolgozás komplex hatásai és a határértékek hiányából adódóan. Így a módszerfejlesztés 

minden túlérzékenységi reakciót kiváltó komponens esetében kihívást jelentő feladat, mely a 

gabonák esetében hatványozottan jelentkezik a túlérzékenységi reakciókat kiváltó fehérjék 

sokfélesége és variabilitása miatt. Ez magával vonja azt, hogy a módszerekkel kapott 

analitikai eredmények értékelése során számos kérdés merül fel. A gabonafehérjék minőségi 

és mennyiségi meghatározására alkalmas tesztek fejlődésének áttekintésével ezek a 

nehézségek jól nyomon követhetők. 

Mivel a gliadin fehérjék a cöliákiában és a búzaallergiában is szerepet játszanak, jó 

alapot nyújthantnak a glutén és a gabonafehérjék kimutatásához. Az eddig glutén-

meghatározásra kifejlesztett ELISA tesztek gyakorlatilag kivétel nélkül gliadin, illetve egyéb 

prolaminok meghatározását célozzák (a kidolgozott módszerekről összefoglaló táblázat 

látható a 7.6. Mellékletben).  

Az ezirányú módszerfejlesztés kezdetén (1980-90-es évek) az egyik fő problémaként 

az alkalmazott ellenanyag megválasztását azonosították. A monoklonális ellenanyagokkal 

szemben az a kritika merült fel, hogy erős specifikusságuk miatt nem képesek meghatározni 

az összes olyan gabonát, melyek kiváltják a túlérzékenységi reakciókat. A poliklonális 

ellenanyagok pedig, bár több gabona jelenlétét is képesek voltak detektálni, keresztreakciót 

mutattak a rizs és a kukorica prolaminjaival. Emellett a tesztek érzékenysége sem volt 

kielégítő. 1990-ben Skerritt és Hill kifejlesztettek egy ω-gliadinok meghatározására 

alkalmas, monoklonális ellenanyagot alkalmazó szendvics ELISA-t, melyet az AOAC is 
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jóváhagyott és több kereskedelmi forgalomban kapható ELISA kit alapja (Bermudo Redondo 

et al. 2005). A módszer lehetővé teszi a glutén extrahálását és detektálását erősen hőkezelt 

termékekből is, melyre a korábbi, α-gliadinra specifikus tesztek esetén csak korlátozottan volt 

lehetőség. A klasszikus 60%-os etanolos extrakciós oldat a nagyrészt hőstabil ω-gliadin 

frakciót, mely –SH csoportokat nem tartalmaz, kioldja a hőkezelt mátrixból, míg a 

fennmaradó gliadin frakciók oldhatatlan aggregátumot képeznek. Az ω-gliadinok specifikus 

kinyeréséhez 40%-os etanolos oldószert javasolnak. Ezzel a módszerrel kapcsolatban fő 

negatívumként az merült fel, az ω-gliadinok a teljes gliadin-tartalomnak csak egy kisebb 

hányadát képviselik és koncentrációjuk nagy változékonyságot mutat (a teljes gliadintartalom 

6-20%-a) fajtától és termesztési körülményektől függően. Így a kalibráló anyagtól függően a 

módszer túl- vagy alábecsülheti a tényleges gliadin-tartalmat a használt kalibráló anyagtól és 

a minta eredetétől függően (Sorell et al. 1998, Denery-Papini et al. 1999).  

Emellett nagy változékonyság volt megfigyelhető az ω-gliadin teszt és a más 

gliadinfrakciókra specifikus tesztek eredményei között, mely egyrészt a vizsgált termékek ω-

gliadin-tartalmának változatosságából ered, részben az egyes kitekhez használt eltérő 

referencia anyagok alkalmazásával magyarázható. Az ω-gliadinok ellenanyaghoz való 

affinitása ugyanis eltérő különböző búzafajtákból származó gliadinok esetében. Emellett a 

módszer további problémája, hogy az ellenanyagok érzékenysége az egyes ellenanyag-

sarzsok között eltérést mutatott, valamint, hogy egyes esetekben az α-gliadinokkal való 

keresztreakció mértéke meghaladhatja a specifikus ω-gliadinnal való reakciókét (Seilmeier et 

al. 2003, Hischenhuber et al. 2006).  

A glutén ELISA-k újabb típusát képviseli a Valdés és munkatársai által kifejlesztett 

R5 monoklonális ellenanyagot alkalmazó módszer (Valdés et al. 2003). Az R5 a QQPFP 

pentapeptid epitópot ismeri fel, mely kétszer van jelen az α-gliadinokban, 11-szer a γ-

gliadinokban és 14-szer az ω-gliadinokban. Az ellenanyag előnye, hogy az említett epitóp 

konzerváltan jelen van különböző búzafajtákban, valamint az árpában és a rozsban is. A 

módszer így kiküszöböli a fajták közötti variabilitásból adódó esetleges eltéréseket a mért 

gliadin-tartalomban. Az ellenanyag a QQPFP epitóp mellett, kisebb reaktivitással ugyan, de 

felismeri az LQPFP, QLPYP, QLPTF, QQSFP, QQTFP, PQPFP, QQPYP és PQPFP 

peptideket is. Ezek közül három (LQPFP, QLPYP és PQPFP) jelen van a 2.4.3.4. alfejezetben 

említett, cöliákiában immundomináns 33 aminosavból álló gliadin-epitópban. A módszer 

szabadalmaztatott extrakciós módszert alkalmaz a glutén hőkezelt termékekből történő 

kivonásához, mely guanidium-hidroklorid és 2-merkaptoetanol használatát foglalja magába. 

Az extrakció során az aggregálódott α- és ω-gliadinok oldatba kerülnek és meghatározásuk az 
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R5 ellenanyaggal továbbra is lehetséges, mert a QQPFP epitóp hő hatására is intakt marad. 

Standardként a Prolamin Working Group (Prolamin Munkacsoport) által kifejlesztett 

referencia anyagot (van Eckert et al. 2006) alkalmazzák (lsd. 2.7.2.3. alfejezet). A teszt 

felismeri búza, árpa és rozs prolamin fehérjéit is (Valdés et al. 2003). A Skerritt-féle 

ellenanyag mellett az R5 ellenanyag is megtalálható kereskedelmi forgalomban kapható 

kitekben. A módszer a Codex Alimentarius által javasolt eljárás gluténtartalom 

meghatározására. A két ellenanyag összehasonlítása a 4. táblázatban látható. 

Szempontok ω-gliadin ELISA R5 ELISA 

A mért fehérje 
Búza ω-gliadin frakciója 

(monoklonális ellenanyag) 

Búza, rozs és árpa 

prolaminokban jelenlévő 

QQPFP epitóp (monoklonális 

ellenanyag) 

LoQ 

150 ppm glutén (hivatalos AOAC 

módszer, nagy érzékenységű 

változat is elérhető) 

5 ppm glutén 

Rendeltetésszerű 

használat 

Hőkezelt és nem hőkezelt 

élelmiszerek glutén-tartalmának 

meghatározása 

Hőkezelt és nem hőkezelt 

élelmiszerek glutén-

tartalmának meghatározása 

Extrakciós módszer 40%-os etanol 
Koktél oldat (extrakciós 

ágensek keveréke) 

Erősségek 

-Az ω-gliadin hő hatására nem 

denaturálódik 

-Képes natív és hőkezelt fehérjék 

meghatározására is 

-A QQPFP epitóp 

hőkezelésnek ellenáll 

-Képes natív és hőkezelt 

fehérjék meghatározására is 

-A búza gliadinok, árpa 

hordeinek és rozs szekalinok 

minden frakcióját felismeri 

Gyengeségek 

-Az árpa prolamin-mennyiséget 

alábecsüli 

-Hidrolizált glutént nem képes 

meghatározni 

-A használt standardtől függően 

túl- vagy alábecsülheti a 

gluténtartalmat 

-Az árpa prolamin-

mennyiséget túlbecsüli 

(PWG gliadin standard 

mellett) 

-Hidrolizált glutént nem 

képes meghatározni 

 

4. táblázat: Az ω-gliadin és az R5 ELISA-k összehasonlítása (Thompson et al. 2008) 

A fenti két ELISA módszer hidrolizált gliadint nem képes mérni, erre a célra Ferre és 

munkatársai egy kompetitív elven működő ELISA módszert, míg Mena és munkatársai az R5 

ellenanyagot alkalmazó, szintén kompetitív ELISA kitet fejlesztettek ki. Utóbbi esetében, 

mivel az eredeti, koktél oldatos extrakció a kompetitív tesztnél nem alkalmazható, új, 

szabadalmaztatott extrakciós módszert is kidolgoztak (UPEX extrakció: trisz-2-karboxietil-

foszfin és anionos felületaktív anyag (Sarkosyl) PBS pufferben) (Hischenhuber et al. 2006, 

Mena et al. 2012).  
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A glutén meghatározására alkalmas ellenanyagok legújabb generációja a G12 

monoklonális ellenanyag, mely a 2.4.3.4. alfejezetben említett 33 aminosavból álló toxikus 

gliadin epitópra specifikus. Az ellenanyag előnye, hogy kifejezetten egy immundomináns 

epitópot céloz, így jobb eredményeket érhet el a minta tényleges toxicitásának becslésében, 

valamint képes a zab toxicitását is mérni. A hidrolizált termékek gluténtartalmának méréséhez 

a szendvics formátumú teszt mellett létezik kompetitív ELISA módszer is (Morón et al. 

2008). Az ellenanyag kereskedelmi forgalomban kapható kitben is elérhető. 

Az említett tesztek esetében kérdéses lehet az a gyakorlat, mely szerint a mért gliadin 

glutén értékekké történő átszámítása egy egyszerű kétszeres szorzás segítségével történik a 

gliadin/glutenin arány változékonysága miatt. Emellett megkérdőjelezhetővé teszi a gliadin 

meghatározásán nyugvó módszerek eredményeit az, hogy a cöliákia és a búzaallergia 

kialakulásában a glutenineknek is szerepe van, míg az allergia esetében az albuminok és 

globulinok is részt vesznek a reakció kialakulásában (Valdés et al. 2003, Wieser et al. 2009). 

2.7.2.2. AZ ELISA MÓDSZERFEJLESZTÉS- ÉS ALKALMAZÁS FŐBB PROBLÉMÁINAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA A GLUTÉN PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 

Az immunanalitikai tesztek teljesítményjellemzőit több tényező befolyásolja, melyek 

többsége minden túlérzékenységi reakciót kiváltó, illetve egyéb fehérje esetében jelentkezik. 

Ezek a tényezők több szempontból is megközelíthetők a probléma „forrását” tekintve: az 

érintett fogyasztók, a kiváltó fehérjék és maguk az analitikai eljárások szempontjából, melyek 

egymással átfedést is mutathatnak. Ezek a tényezők a glutén-meghatározásra alkalmas 

analitikai módszerek példáján keresztül bemutatva a következők: 

 Az érintett fogyasztók szempontjából 

 

- Az adott rendellenességtől függően más és más fehérjék, illetve epitópok váltják ki a 

tüneteket, így nehéz meghatározni az analitikai módszerfejlesztés célmolekuláit (analit, 

ellenanyag). 

- A kiváltó küszöbdózis igen nagy egyéni változatosságot mutat, így az élelmiszer-

gyártók és módszerfejlesztők számára támpontul szolgáló klinikai és törvényi határértékek 

meghatározása sem egyszerű feladat. A gabonákkal szemben jelentkező túlérzékenységi 

reakciók példáját tekintve az allergia esetében nincs határérték, „csupán” a búza vagy 

egyéb gabonát jelenlétét kell jelölni a csomagoláson. Cöliákia esetében viszont jól 

definiált határérték áll rendelkezésre, melynek meghatározására az analitikai 

módszereknek képesnek kell lenniük. 
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 Kiváltó és egyéb fehérjék szempontjából (Wieser 2000; Hishenhuber et al. 2006): 

 

- A glutén fehérjék komplex keveréke, melynek fehérjeprofilja változatosságot mutat a 

fajta, az évjárat, a földrajzi eredet, stb. függvényében. Ezt az analit és a kalibráló 

anyagok kiválasztásánál, valamint az analitikai eredmények interpretálása során is 

figyelembe kell venni.  

- A feldolgozási folyamatok, főként a hőkezelés, úgy módosíthatják a fehérjék, epitópok 

szerkezetét, hogy az immunaffinitásuk változásához vezet, így a fehérjék 

oldhatóságára és immunanalitikai detektálhatóságára jelentős hatással lehetnek. 

- A jelenleg alkalmazott tesztek főként a cöliákiában szenvedőknek előállított termékek 

ellenőrzésére alkalmasak. Mivel az allergia kiváltásában az albumin és globulin 

frakciók is részt vesznek, melyek a glutén eltávolítása után a termékben maradhatnak, 

a fejlesztések további irányvonala lehet az ezen frakciók meghatározására alkalmas 

módszerek fejlesztése.  

 

 Az analitikai módszertan szempontjából (Denery-Papini et al. 1999, Valdés et al. 2003, 

Bermudo Redondo et al. 2005, Takács et al. 2010b): 

 

- A módszernek képesnek kellene lennie arra, hogy minden, búzaallergia és/vagy 

cöliákia kiváltásában érintett, natív vagy feldolgozott formában lévő epitópot 

detektáljon. Ezt elsősorban az analit és az ellenanyag kiválasztása szabja meg. 

- Az ellenanyag kiválasztása és termelésének módja befolyásolja a teszt specifikusságát 

és bizonyos mértékben érzékenységét is. 

- Az analit és az ellenanyag megválasztásánál kérdéses lehet továbbá, hogy a módszer 

egy valóban allergén/toxikus fehérjét vagy epitópot határozzon-e meg (így 

pontosabban becsülve a túlérzékenységi reakció kialakulásának kockázatát) (pl. G12 

ellenanyag) vagy egy olyan, nem feltétlenül allergén/toxikus epitópot, mely jól jelzi a 

prolaminok jelenlétét a mintában (pl. R5 ellenanyag). 

- A prolaminok polimorfizmusa miatt fontos annak megállapítása, hogy az ellenanyagok 

által meghatározott epitópok mennyiben hozhatók összefüggésbe a teljes 

gliadintartalommal, valamint, hogy ezek az epitópok konzerváltak-e az egyes fajták 

között, illetve, hogy előfordulási gyakoriságuk hogyan alakul. Ennek a 

polimorfizmusnak a vizsgálata tehát elengedhetetlen a tesztekhez használt standardek 

kiválasztásához.  
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- Az extrakciós módszer megválasztása szintén a módszerfejlesztés sarkalatos pontja, 

különösen bonyolultabb élelmiszer-mátrixok és hőkezelt minták esetében. A hő 

hatására aggregálódott prolaminok kioldására gyakran redukáló és disszociáló 

ágenseket alkalmaznak, melyek azonban hátrányosan befolyásolják az immunológiai 

reakciót. Olyan extrakciós eljárások kidolgozására van tehát szükség, melyek a 

fehérjéket natív és feldolgozott formájukban is képesek kinyerni, miközben az 

immunológiai tesztek lefolyását nem zavarják meg. 

- Az élelmiszer-feldolgozási folyamatoknak, különösen a hőkezelésnek jelentős hatása 

van a fehérjék oldhatóságára és detektálhatóságára. Szükség van tehát olyan érzékeny 

és megbízható tesztekre is, melyek a natív fehérjék mellett a hőkezelt fehérjék 

meghatározására is képesek az élelmiszer-mintákban. 

- A teszt érzékenységére hatással van a teszt formája (szendvics, kompetitív), a 

detektálás módja (direkt vagy indirekt), valamint az alkalmazott szubsztrát és 

kromogén is. 

Az analitikai eredmények összehasonlíthatóságának biztosításához validált 

módszerekre és nemzetközileg elismert referencia anyagokra lenne szükség. Utóbbiak 

feldolgozott élelmiszer-mátrixban nem állnak rendelkezésre, ez pedig, az összes többi fent 

említett tényezővel együtt gátat szab a módszervalidálásnak.  

2.7.2.3. MÓDSZERVALIDÁLÁS ÉS REFERENCIA ANYAGOK AZ ALLERGÉNANALITIKÁBAN 

Az allergénanalitikai módszerek validálásáról kevés összehasonlítható adat áll 

rendelkezésre. Ez részben a különböző validálási protokollok alkalmazásával, részben a 

referencia anyagok hiányával magyarázható. 2002-ben az AOAC, a IUPAC és az ISO 

publikált egy harmonizált módszervalidálási protokollt (Thompson et al. 2002). Ez a protokoll 

azonban nem vesz figyelembe olyan, allergén-meghatározásra szolgáló, ELISA-alapú 

módszerekhez kapcsolódó különleges követelményeket, mint pl. a mátrix kiválasztása, illetve 

az allergén komponens hozzáadásának módszere. A MoniQA konzorcium és az AOAC 

felvállalta, hogy létrehoz egy olyan harmonizált útmutatót, mely az allergének mennyiségi 

meghatározására szolgáló, ELISA-alapú módszerek validálását segíti, figyelembe véve 

specifikus tényezőket (Abbott et al. 2009, Kerbach et al. 2009): 

 

 Ellenanyagok karakterizálása. 

 Kalibráló anyagok és fehérje-tartalmuk. 

 Feldolgozási folyamatok hatása. 
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 Mintaelőkészítés (pl. kvantitatív extrakció). 

 Keresztreakciók. 

 A valóságot modellező élelmiszer-mátrixok. 

 Allergén-addíció módszertana. 

 Validálás paraméterek (LoD, LoQ, vizsgált körvizsgálatokban vizsgálandó allergén-

koncentrációk (pl. 0, 2xLoQ, 5xLoQ), élelmiszermátrixonkénti ismétlések száma 

(min. 10), résztvevő független laborok száma (min. 3), elfogadási kritériumok). 

 

A mennyiségi meghatározásnak korlátot szab a módszer által használt standard 

(kalibráló) anyagok és a referencia anyagok hiánya. Az ideális standard a lehető leginkább 

kell, hogy hasonlítson a meghatározandó komponensre/anyagra, megfelelő mennyiségben 

rendelkezésre kell állnia, és jól karakterizálhatónak kell lennie. A túlérzékenységi reakciókat 

kiváltó komponensek analíziséhez reprodukálható minőségű standard anyagot választani 

nehéz feladat, mivel az analit olyan tulajdonságokkal rendelkezhet, melyek a meghatározást 

megnehezítik (pl. heterogenitás, fiziológiai aktivitás, rossz oldhatóság). A standardek 

létrehozását tovább nehezíti, hogy előállításukra nincsenek meghatározott protokollok. A 

glutén esetében ez a folyamat különösen nehéz, részben azért, mert a glutén különböző 

fehérje-alegységek komplex keveréke, másrészt genetikai-környezeti variabilitása is jelentős. 

Egy lehetséges megközelítés a lisztből készített gluténizolátumok alkalmazása, mely során két 

alapvető probléma merül fel: az anyag utánpótlásának nehézsége és a tárolás során esetleg 

felmerülő olyan hatások, melyek az anyag karakterizálását megnehezítik (Chambers et al. 

2001).  

A validálási problémák megoldásának legégetőbb lépése tehát referencia anyagok 

létrehozása különböző élelmiszer-mátrixokban a validálási adatok összehasonlíthatóságának 

érdekében. A referencia anyag (Reference material, RM) olyan anyag vagy vegyület, melynek 

egy vagy több jellemzője megfelelően homogén és alkalmas egy készülék kalibrációjára, 

módszerfejlesztésre, valamint egyéb mintákból nyert mérési adatok referenciaértékkel történő 

összehasonlítására. A referencia anyagok egyik csoportját a tanúsított referencia anyagok 

(Certified reference material, CRM) képezik, melyek esetében az anyag egy vagy több 

tulajdonságának értéke olyan nyomonkövethető módszerrel tanúsított, mely megadja az adott 

tulajdonság pontos értékét, valamint annak bizonytalanságát egy adott konfidenciaszinten. A 

referencia anyagok létrehozásával lehetőség nyílna a kapcsolódó analitikai módszertan 

validálására, standardizálására és harmonizálására, melynek segítségével az analitikai adatok 
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nemzetközi összehasonlíthatósága és nyomonkövethetősége megvalósulhatna (Poms et al 

2006). 

A referencia anyagoknak számos követelményt kell teljesíteniük, pl. homogenitás, 

stabilitás szállítás és tárolás alatt, az analit mennyiségének megadása bizonytalansági 

adatokkal együtt, stb. Allergénanalízisre alkalmas referencia anyagok fejlesztése során 

számos, az előző alfejezetben felsorolt kérdést kell figyelembe venni. Ezek mellett az 

allergén-addíció módszere is befolyásolhatja a mérési eredményeket. A feldolgozott mátrixba 

kevert natív fehérje segítségével előállított anyagok (spiked RM) mesterségesen magasabb 

visszanyerési értékeket mutathatnak, mint az olyan referencia anyagok, melyekben a fehérjék 

átestek a teljes feldolgozási folyamaton (incurred RM, IRM) (Kerbach et al. 2009).  

Kifejezetten allergének analíziséhez fejlesztett referencia anyag rendkívül kevés áll 

rendelkezésre. Ilyen referencia anyag kidolgozására tett kísérletet a Prolamin Munkacsoport 

(ProlaminWorking Group) a 28 legjellemzőbb európai búzafajtából nyert gliadin izolátum 

létrehozásával (PWG gliadin). Az anyag jó immunkémiai érzékenységet mutatott különböző 

ELISA tesztekben, valamint jó oldhatósággal, homogenitással és stabilitással rendelkezik, így 

megfelelő jelöltnek tekintették univerzális referencia anyagként történő alkalmazáshoz (van 

Eckert et al. 2006). Ugyanakkor azt is megállapították, hogy különböző ellenanyagok eltérő 

reaktivitást mutattak a készítménnyel szemben (van Eckert et al. 2010). A PWG gliadint, 

valamint árpa és rozs prolamin frakciókat felhasználva Gessendorfer és munkatársai 

hidrolizált referencia anyagot hoztak létre részlegesen hidrolizált glutén mennyiségi 

meghatározásához (Gessendorfer et al. 2009).  

Ezek az anyagok kifejezetten allergén-meghatározáshoz készültek. Ezeken felül 

elérhetők a piacon különböző búza, tej és tojás alapú referencia anyagok, ezeket azonban nem 

allergén-meghatározásokhoz fejlesztették ki. Olyan referencia anyagok pedig, melyek az 

allergén vagy toxikus fehérjéket (glutén, tej, tojás és minden egyéb allergén esetében) 

feldolgozott mátrixban tartalmazzák (IRM) doktori munkám megkezdésekor még nem álltak 

rendelkezésre. 
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2.8. CÉLKITŰZÉSEK 

Az élelmiszerekkel szemben jelentkező túlérzékenységi reakciók komoly 

közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági problémát jelentenek. Az érintett fogyasztók 

biztonsága több tudományterület hatékony együttműködésével biztosítható. 

Egyrészt a klinikum részéről szükséges a túlérzékenységi reakciók mechanizmusának 

minél pontosabb feltárása, valamint az azokat kiváltó molekulák azonosítása. A klinikai 

kutatások további kiemelkedő fontosságú iránya a kiváltó küszöbdózisok meghatározása, 

mely alapot nyújthatna egy hatékonyabb szabályozási környezet kialakításához. Utóbbi 

létrehozásához a klinikai kutatások eredményei mellett szükség van azokat kiegészítő 

fehérjekémiai eredményekre és olyan analitikai módszerek kialakítására, melyek képesek a 

mérendő molekulákat pontosan meghatározni. 

A validált, megbízható analitikai módszertan képezi a gyártásközi- és 

termékellenőrzés, valamint a hatósági ellenőrzés alapját, így a fogyasztók megbízható 

informálásához elengedhetetlen. A módszerek validálása azonban jelenleg akadályokba 

ütközik, melyek legfontosabbja, hogy a módszerfejlesztés –és validálás egyik pillérét képező, 

kifejezetten allergénanalitikában használható referencia anyagok nem állnak rendelkezésre. 

Ez a probléma több tényező együttesével magyarázható. Egyrészt pillanatnyilag nincs 

egységes megállapodás arra nézve, melyek legyenek azok a molekulák vagy epitópok, 

melyekre az analitikai meghatározást fel kellene építeni. Ez részben a kiváltó molekulák 

sokféleségéből, valamint ezzel összefüggésben abból adódik, hogy a törvényi szabályozás 

megfogalmazása sem kellően pontos.  Kérdéses továbbá, hogy az élelmiszer-feldolgozási 

folyamatok hogyan hatnak az egyes fehérjék immunaktivitására. Ezek a tényezők mind 

hatással lehetnek az immunanalitikai módszerek által szolgáltatott eredményekre, így a 

módszerfejlesztés, -validálás és ez által a referencia anyagok fejlesztése során is figyelembe 

kell venni őket. 

A probléma megoldásán számos nemzetközi kutatócsoport dolgozik. A munkában 

Tanszékünk is részt vesz az Európai Unió 6. Keretprogramja által támogatott MoniQA 

Kiválósághálózat Allergén Munkacsoportjában. A Munkacsoport tevékenységének részét 

képezi doktori munkám is, melynek célkitűzései a következők: 

 Olyan referencia anyagok fejlesztése, melyek a tej, tojás és glutén fehérjéit 

feldolgozott, reális élelmiszer-mátrixban tartalmazzák (IRM) és jelenleg nem állnak 

rendelkezésre. Ilyen referencia anyagok létrehozása lehetőséget teremtene arra, hogy 

az allergénanalitikai módszerek fejlesztésekor és érvényesítésekor jelentkező, fentebb 
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ismertetett problémák legalább részben kezelhetővé váljanak, így megteremtve egy 

megbízhatóbb analitikai módszertan létrehozását. 

 A fejlesztett referencia anyagok segítségével a kereskedelmi forgalomban kapható 

ELISA módszerek teljesítményjellemzőinek vizsgálata, összehasonlítása és 

értelmezése, mely az ilyen irányú vizsgálatok újszerűségeként először történik IRM 

segítségével. Így az eddigieknél megalapozottabb háttérrel történhet meg a mérési 

adatok változatosságának hátterében álló tényezők feltárása. 

 A feldolgozási folyamaton átesett fehérjék meghatározásakor kapott analitikai adatok 

összevetése a natív állapotban lévő fehérjék által szolgáltatott eredményekkel ily 

módon becsülve a feldolgozási folyamatok által okozott analitikai bizonytalanság 

mértékét, valamint az ennek hátterében álló fehérjeszintű változásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés  2012 

56 
 

3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

3.1. KÍSÉRLETTERV 

Az előző fejezetben megfogalmazott célkitűzések megvalósításához kísérlettervet 

dolgoztunk ki, melynek meghatározó elemeit a 11. ábra szemlélteti. Az egyes fázisokhoz 

tartozó rész-kísérletterveket az adott lépést tárgyaló alfejezetben mutatom be. 

Első lépésként a referencia anyag előállításához szükséges recept kiválasztása és 

optimalizálása történt meg tej- és tojásfehérjék, mint allergén komponensek vizsgálatához (a 

részleteket lsd. 3.2. és 4.1. alfejezetek). A recept optimalizálását követően végrehajtottuk a tej 

és tojás referencia anyagok kidolgozását a megfelelő homogenizálási módszer kialakításával 

(lsd. 4.1. alfejezet). A modelltermékek analitikai vizsgálata (3.4. alfejezet) során ELISA 

módszerrel elemeztük a kérdéses fehérjék visszanyerés-értékeit, a fehérje-tartalom homogén 

eloszlását, valamint az alkalmazott módszerek egyes analitikai teljesítményjellemzőit a 

feldolgozás hatásának függvényében. 

Következő lépésként a recept optimalizálását (lsd. 4.1. fejezet) és a referencia anyag 

fejlesztés lépéseit (különös tekintettel a homogenizálási módszer fejlesztésére) elvégeztük a 

glutén fehérjéinek esetében is. A fejlesztett modellterméket szintén ELISA módszerrel 

vizsgáltuk (3.4. alfejezet) a gliadin-tartalom homogén eloszlásának igazolása, az alkalmazott 

módszer teljesítményjellemzőinek vizsgálata, valamint a feldolgozás mérhető fehérje-

tartalomra gyakorolt hatásának ellenőrzése érdekében. A kifejlesztett referencia anyagot 

felhasználtuk továbbá hét kereskedelmi forgalomban kapható glutén ELISA kit összehasonlító 

vizsgálatára (3.3. alfejezet).  
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11. ábra: A kutatás fő kísérletterve 

 

3.2. A TEJ, TOJÁS ÉS GLUTÉN REFERENCIA ANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA 

A felhasznált anyagok és eszközök: 

 

 Margarin (Accento 80%-os sütőmargarin, tejmentes, 5 kg) 

 Liszt (Gyermelyi BL55 búza finomliszt, Gyermely Zrt., 1 kg) 

 Zsírmentes szójaliszt (SojaVita, Bóly Rt., 300 g) 

 Gluténmentes liszt (Schär Mix C) 

 Porcukor (Mester konyha, Salt-Image Kft., 500 g) 

 Só (vákuumsó, Pro-team Kft., 1 kg) 

 Étkezési szódabikarbóna (Horváth Rozi, R-Coop 3 Kft., 50 g) 

 Etanol (96 V/V%) 

 Csapvíz 
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 Desztillált víz 

 Tejpor (Milkquick, INSTANTPACK Kft.) 

 Teljes tojáspor (Capriovus) 

 Referencia tejpor (Reference Material no. 380R, Whole Milk Powder, Sample 

Identification number: 0046, Community Bureau of Reference BCR, 100 g) 

 Referencia tojáspor (Reference Material 8415, Whole Egg Powder, US Department of 

Commerce National Institute of Standards and Technology, 35 g) 

 Gliadin izolátum (Sigma G3375) 

 Gliadin izolátum (PWG gliadin) (van Eckert et al. 2006) 

 Táramérleg (RADWAG WPS 360/C/2, gyártási szám: 117449104, Lab-Intern Kft.) 

 Analitikai mérleg (6110 Balance, gyártási szám: 36060212, Tecator; Pioneer, gyártási 

szám: 8730478205, Ohaus) 

 Valorigráf (METEFÉM FQA-205, gyártási szám: 98/106-003) 

 Alveográf nyújtáshoz használt alkatrészei (sín, nyújtóhenger, szaggató; Chopin) 

 Homogenizátor (IKA ULTRA-TURRAX T25, Janke&Kunkel GmbH&Co.) 

 Légkeveréses sütő (EKA 640 VEIU, gyártási szám: 2708060215, Technoeka S.r.l.) 

 Mintamalom (CEMOTEC 1090 Sample Mill, gyártási szám: 14551, Tecator) 

 Mintadaráló (Retsch Grindmix 6M20) 

 Liofilező (Christ LOC-1m 10041, gyártási szám: 10660, Martin Christ 

Gefriertrocknungsanlager GmbH) 

 Automata pipetta (1000 µl, 5 ml, Biohit) 

 50 ml, 100 ml, 400 ml-es főzőpoharak 

 Petricsészék 

 Kanalak, kés, spatulák 

 Háztartási sütőpapír (PROFI, Kelly 2000 Zrt.) 

A referencia anyagok előállításának alapjául egy, Scaravelli és munkatársai (2008) 

által létrehozott modelltermék receptje szolgált, melyet eredetileg mogyoró meghatározására 

alkalmas PCR módszerek fejlesztéséhez alakítottak ki. A recept összetevői az 5. táblázatban 

láthatók. A recept szerint a kívánt mogyoró-koncentrációnak megfelelő összetételben 

elegyítünk mogyoróport és vajat 35 °C-on 2 percig, majd ezt összekeverjük a recept többi 

összetevőjével. Végül a tésztát sütőformákban egyenletesen elosztva 16 percig, 180 °C-on 

sütjük.   
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Összetevő Részarány (m/m%) 

Mogyoró-vaj keverék 17,64 

Búzaliszt 48,98 

Tiszta vaj 1,96 

Porcukor 18,37 

Sovány tejpor 5,88 

Só 0,29 

Szódabikarbóna 0,12 

Ammónium-hidrogén-szulfát 0,15 

Víz 6,61 

Összesen 100 

 

5. táblázat: A Scaravelli-féle eredeti recept összetevői 

 

Mint az 5. táblázatból látható, a recept tej és glutén referencia anyag előállításához 

történő felhasználásra eredeti formájában nem alkalmazható tejpor-, vaj- és búzaliszt-tartalma 

miatt. A referencia anyagok elkészítéséhez tehát a recept módosítására volt szükség, valamint 

a tej-, tojás és glutén-fehérjék mátrixban történő homogenizálását is optimalizálnunk kellett. 

Ennek megfelelően a kísérleteinkben alkalmazott referencia anyagok kialakítása is a 

kutatómunka részét képezte. A szükséges kísérleti lépéseket a kapcsolódó analitikai 

eredményekkel együtt a 4.1. alfejezetben mutatom be. 

 

3.3. GLUTÉN ELISA ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT 

Az általunk fejlesztett modelltermék segítségével elvégeztük hét, kereskedelmi 

forgalomban kapható ELISA teszt (6. táblázat) összehasonlítását. 

Az összehasonlító vizsgálat során 0, 10 és 50 ppm-es modelltermékeket, tésztákat, 

valamint gliadinos porkeverékeket vizsgáltunk mérésenként min. 3 párhuzamossal. Az ELISA 

módszereket, valamint azok kivitelezését a 3.4. fejezetben mutatom be. 

 

3.4. AZ ELISA MÉRÉSEK KIVITELEZÉSE 

Jelen alfejezetben a munka során alkalmazott tej, tojás és glutén ELISA módszereket 

(6. táblázat), valamint azok kivitelezését ismertetem.  

A módszereket minden esetben a gyártók által a kithez mellékelt használati útmutató 

szerint hajtottuk végre. A mérések során a kalibráló oldatsor tagjaiból 2, a mintákból min. 3 

párhuzamos mérést végeztünk. Azokban az esetekben, ahol a minták koncentrációja 

meghaladta a legmagasabb koncentrációjú standard oldat töménységét, a minta-extraktumot 

szükség szerint hígítottuk. A minták és standard oldatok ELISA lemezre történő felhelyezése 

minden esetben random módon történt.  
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Az ELISA mérések általános kivitelezési sémája a 12. ábrán látható. A szükséges 

anyagok és eszközök, valamint az egyes mérések kivitelezésének részletes ismertetése a 7.7. 

Mellékletben található. A mérések során különös gondot kell fordítani a minták megfelelő 

homogenizálására, a keresztszennyezések elkerülésére a munkafelületek- és eszközök alapos 

etanolos tisztításával, valamint a mérési lépések kitleírás szerinti kivitelezésére (beleértve a 

vegyszerek megfelelő, keresztszennyezés-mentes kezelését, valamint a mérési körülmények, 

pl. hőmérséklet állandó értéken tartását).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra: Az ELISA mérések főbb lépései
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Kit Gyártó  Típus Ellenanyag Célfehérje LoD LoQ 
Meghatározási 

tartomány 

Kalibráló 

anyag 

BIOKITS Casein 

Assay Kit 
Tepnel  

Indirekt 

kompetitív 
N.A. kazein 1 ppm kazein 

1,6 ppm 

kazein 

1,6-25,6 ppm 

kazein 

NIST 

SRM8435 

teljes 

tejpor 

RIDASCREEN Fast 

Ei/Egg Protein 
R-Biopharm  Szendvics Poliklonális 

Tojásfehérje 

fehérjéi 

0,6 ppm 

tojásfehérje 

fehérje 

1 ppm 

tojásfehérje 

fehérje 

1-27 ppm 

tojásfehérje 

fehérje 

N.A. 

RIDASCREEN Fast 

Ei/Egg Protein 

(módosított) 

R-Biopharm  Szendvics Poliklonális 
Tojásfehérje 

fehérjéi 

0,27 ppm 

teljes tojáspor 

(0,044 ppm 

tojásfehérje 

fehérje)  

0,5 ppm 

teljes 

tojáspor 

(0,082 ppm 

tojásfehérje 

fehérje) 

0,5-13,5 ppm 

teljes tojáspor  

NIST 

SRM8445 

teljes 

tojáspor 

AgraQuant Gluten 

Assay 
Romer Labs  Szendvics N.A. gliadin 

0,6 ppm 

glutén 

4 ppm 

glutén 

4-120 ppm 

glutén 
N.A. 

BIOKITS Gluten 

Assay Kit 
Tepnel  Szendvics 

monoklonális 

ellenanyag 

(401/21) 

glutenin és 

gliadin 
1 ppm glutén 

3 ppm 

glutén 

3-50 ppm 

glutén 

Búzasikér-

extraktum 

Gliadin ELISA 
ELISA 

Systems 
 Szendvics N.A. ω -gliadin 

2,5 ppm 

gliadin 

2,5 ppm 

gliadin 

2,5-25 ppm 

gliadin 
N.A. 

HAVen Gluten-Check 

ELISA kit 

Diagnostic 

Innovations 
 Szendvics Skerritt&Hill  ω-gliadin 1 ppm glutén 

7,5 ppm 

glutén 

7,5-120 ppm 

glutén 
N.A. 
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Kit Gyártó  Típus Ellenanyag Célfehérje LoD LoQ 
Meghatározási 

tartomány 

Kalibráló 

anyag 

RIDASCREEN 

Gliadin 
R-Biopharm  Szendvics 

R5 

monoklonális 

gliadin, rozs 

és árpa 

prolaminjai 

1,5 ppm 

gliadin (3 

ppm glutén) 

2,5 ppm 

gliadin (5 

ppm 

glutén) 

5-80 ppb 

gliadin 

PWG 

gliadin 

Veratox Quantitative 

Gliadin Test 
Neogen  Szendvics N.A. gliadin N.A. 

5 ppm 

gliadin 

5-50 ppm 

gliadin 
N.A. 

Wheat protein ELISA 

kit (Gliadin) II 
Morinaga  Szendvics N.A. gliadin 

0,3 μg 

búzafehérje/g 

élelmiszer 

(érzékenység) 

0,78 ng/ml 

búzafehérje 

0,78-25 ng/ml 

búzafehérje 

NIST 

SRM-

1567a 

búzaliszt 

 

6. táblázat: A kutatás során alkalmazott tej, tojás és glutén ELISA kitek legfontosabb jellemzői (N.A.: a kitleírásban nincs erre vonatkozó adat) 
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3.5. AZ EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 

Az ELISA mérések kiértékelése a standard oldatok átlagos abszorbancia adataira 

illesztett kalibrációs görbe segítségével történik. A tej és tojás ELISA-k esetében a kalibrációt 

és a koncentrációk számítását Microsoft Excelben végeztük, míg a glutén ELISA-k esetében a 

Microplate Manager 6 szoftvert (BioRad) alkalmaztuk. Az egyes módszerek során illesztett 

görbéket, valamint az esetlegesen szükséges egység-átalakításokat (pl. glutén  gliadin) a 7. 

táblázat foglalja össze. 

Gyártó Kit 

Illesztett 

kalibrációs 

görbe 

Mért 

egység 

Átszámított egység és az 

átszámítás módja 

Tepnel 

BIOKITS 

Casein Assay 

Kit 

Exponenciális ppm kazein - 

R-

Biopharm 

RIDASCREEN 

Fast Ei/Egg 

Protein 

Négyzetes 

ppm 

tojásfehérje 

fehérjéi 

- 

R-

Biopharm 

RIDASCREEN 

Fast Ei/Egg 

Protein 

(módosított) 

Négyzetes 
ppm 

tojáspor 

*0,49*0,163= ppm 

tojásfehérje fehérjéi
4
 

Romer 

Labs 

AgraQuant 

Gluten Assay 
Négyzetes ppm glutén /2=ppm gliadin

4
 

Tepnel 

BIOKITS 

Gluten Assay 

Kit 

Lineáris ppm glutén /2=ppm gliadin
4
 

ELISA 

Systems 
Gliadin ELISA Lineáris ppm gliadin - 

Diagnostic 

Innovations 

HAVen Gluten-

Check ELISA 

kit 

Négyzetes 
ng/ml 

gliadin 

*10/(0,5*1000)=ppm 

gliadin
4
 

R-

Biopharm 

RIDASCREEN 

Gliadin 
Négyzetes ppb gliadin *500/1000=ppm gliadin

4
 

Neogen 

Veratox 

Quantitative 

Gliadin Test 

Négyzetes ppm gliadin - 

Morinaga 

Wheat protein 

ELISA kit 

(Gliadin) II 

Négyzetes 
ng/ml 

búzafehérje 

*20*20* 

(1/1000000)*1000*0,4=ppm 

gliadin
5
 

 

7. táblázat: Az ELISA eredmények kiértékelése 

A számított adatok további értékelése a párhuzamos adatok átlagainak, szórásainak, 

valamint relatív szórásainak vizsgálatával, illetve t-próba alkalmazásával történt. 

                                                           
4
 A kitleírásnak megfelelően. 

5
 A kitgyártóval történt személyes egyezetetés alapján. 
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 
 

4.1. A TEJ- ÉS TOJÁSFEHÉRJÉT, VALAMINT GLIADINT TARTALMAZÓ 

REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSE 

A referencia anyagok létrehozása több fejlesztési lépésben játszódott le. Mivel célunk 

egy olyan mintamátrix létrehozása volt, mely bármely allergén komponens esetében 

univerzálisan alkalmazható a referencia anyag fejlesztés alapanyagaként, elsőként az 5. 

táblázatban bemutatott irodalmi recept módosítására volt szükség (4.1.1. alfejezet) 

allergénmentes modelltermék előállítása érdekében. A módosítások elsősorban annak 

érdekében történtek, hogy az allergén szempontból zavaró összetevőket (pl. tejpor) 

eltávolítsuk úgy, hogy az anyag konzisztenciája ne változzon negatív irányba. Szempont volt 

továbbá a termék minél egyszerűbb és költséghatékonyabb előállítása.  A kísérletek kezdeti 

szakaszában a tej és tojás fehérjéinek meghatározására alkalmas allergénmentes terméket 

állítottunk elő, majd a későbbiekben az így kialakult receptet fejlesztettük tovább a 

gluténmentes alapanyag előállításához (4.1.3. alfejezet). 

Az allergénmentes modelltermékek létrehozása után megoldandó következő fejlesztési 

lépés az allergén fehérjék modelltermékekben történő megfelelő homogenizálásának 

kivitelezése volt. Mivel erre a célra sem kialakult módszer-, sem eszközrendszer nem állt 

rendelkezésre, a homogenizálás megvalósítása is több kísérleti lépésen keresztül valósult meg. 

Az alapanyag-fejlesztés és a homogenizálási kísérletek eredményeként sikerült előállítási 

protokollokat kidolgoznunk a tej, a tojás és a gliadin referencia anyagok előállításához (4.1.2. 

és 4.1.3. fejezet). 

A következő fejezetekben, a kísérletek ismertetése során említett anyagok, vegyszerek 

és eszközök pontos leírása megtalálható az Anyagok és módszerek 3.2. és 3.4. alfejezeteiben. 
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4.1.1. TEJ- ÉS TOJÁSFEHÉRJE-MENTES MODELLTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA 

A tej- és tojásfehérjét nem tartalmazó allergénmentes modelltermékek előállításához 

próbasütéseket végeztünk az eredeti recept különböző módosításaival (8. táblázat). A 

módosításokat a következő szempontok szerint végeztük el: 

- Mivel tejmentes alapanyagokból álló modelltermékre volt szükség, a tejport a 

receptből el kellett hagyni. Ugyanakkor a tejpor termékszerkezet-alakító technológiai 

hatásait (pl. emulzióképzés, vízfelvétel) pótolni kellett annak érdekében, hogy a 

végtermék konzisztenciája megfelelő maradjon. Ennek ellenőrzésére a következő 

módosítással hajtottunk végre próbasütéseket: tejpor elhagyása; tejpor helyettesítése 

búzaliszttel; tejpor helyettesítése szójaliszttel, illetve az utóbbi kettő kombinációja. 

- Szintén a tejmentesség biztosítása érdekében a receptben szereplő vajat tejmentes 

sütőmargarinra cseréltük.  

- Olyan próbasütéseket is végeztünk, melyekben megkíséreltük csökkenteni a lipid fázis 

mennyiségét búzaliszttel való helyettesítéssel. Ennek célja egyrészt az eltarthatóság 

növelése, másrészt az ELISA módszerekhez alkalmazott extrakció során fellépő 

esetlegesen zavaró hatás kiküszöbölése lett volna. 

- Az eredeti receptben szereplő ammónium-hidrogén-szulfát, bár allergén komponenst 

nem tartalmaz, a modelltermékek előállítását költséges beszerezhetősége miatt 

nehezítette. Ugyanakkor gázképző tulajdonsága által szerepe van a tészta lazításában, 

konzisztenciájának kialakításában. A költségek csökkentése érdekében olyan 

próbasütéseket végeztünk, melyekben az ammónium-hidrogén-szulfátot vagy teljesen 

kihagytuk, vagy a sokkal olcsóbb, de azonos hatással rendelkező szódabikarbónával 

(nátrium-hidrogén-karbonát) helyettesítettük. 

Az alapanyagokból szükséges mennyiségeket az 5. táblázatban megadott arányok 

alapján számítottuk ki 80 g össztömegre, mely a homogenizáláshoz és dagasztáshoz használt 

valorigráf dagasztócsészéjének kapacitása. A valorigráf eredetileg lisztek minősítésére 

használt eszköz, mely a minősítéshez szükséges paramétereket egy liszt-víz keverék állandó 

fordulatszámon, speciálisan kialakított keverőlapátok segítségével történő keverésével-

dagasztásával szolgáltatja. Mivel a próbasütések termékeinek összehasonlíthatóságához 

szükséges a termékek előállításának reprodukálhatósága, ezt az eszközt választottuk az 

allergénmentes alapanyagok előállításához, a laboratóriumi körülmények közötti porkeverés 

és dagasztás körülményeinek standardizálásához. 

   



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés         2012 

66 
 

Próbasütések 
Módosítás az eredeti 

recepthez képest 
Megfigyelések A modelltermék és keresztmetszete 

1. recept 

A tejpor és az ammónium-

hidrogén-szulfát kihagyása 

Világos színű termék. 

Alakja kissé 

eldeformálódott a 

szabályos körhöz képest. 

 

 

2. recept 

A tejpor kihagyása, az 

ammónium-hidrogén-

szulfát teljes tömegének 

helyettesítése 

szódabikarbónával 

1. próbasütéshez hasonló, 

világosabb színű termék. 
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3. recept 

A tejpor helyettesítése 

teljes tömegének 

megfelelő zsírmentes 

szójaliszttel, az 

ammónium-hidrogén-

szulfát kihagyása 

Sötétebb színű, 

morzsalékos tészta. 

A sütemény több helyen 

megégett, viszont alakját 

jobban tartja. 

 

4. recept 

A tejpor helyettesítése 

teljes tömegének 

megfelelő zsírmentes 

szójaliszttel, az 

ammónium-hidrogén-

szulfát teljes tömegének 

helyettesítése 

szódabikarbónával 

 

3. próbasütéshez hasonló 

termék. 

Nehezen homogenizálható 

tészta, a termék repedezett. 
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5. recept 

A tejpor helyettesítése 

teljes tömegének 

megfelelő búzaliszttel, az 

ammónium hidrogén-

szulfát teljes tömegének 

helyettesítése 

szódabikarbónával 

A tészta kissé töredezik, 

de szép, világos színű, jó 

konzisztenciájú 

végterméket eredményez. 

 

 

6. recept 

A tejpor helyettesítése 

búzaliszttel és zsírmentes 

szójaliszttel 1:1 arányban, 

az ammónium-hidrogén-

szulfát teljes tömegének 

helyettesítése 

szódabikarbónával 

 

5. próbasütéshez hasonló, 

de barnább termék. 

 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés         2012 

69 
 

 

8. táblázat: Tej- és tojásmentes alapanyag fejlesztésének lépései és az eredmények összefoglalása 

 

 

7. recept 

A tejpor helyettesítése 

teljes tömegének 

megfelelő búzaliszttel, a 

margarin felének 

helyettesítése búzaliszttel, 

az ammónium-hidrogén-

szulfát teljes tömegének 

helyettesítése 

szódabikarbónával 

Világos színű, vizes 

tapintású tészta. 

A végtermék felpúposodó, 

könnyen törik. 

 

8. recept 

A tejpor helyettesítése 

teljes tömegének 

megfelelő búzaliszttel, a 

margarin negyedének 

helyettesítése búzaliszttel, 

az ammónium-hidrogén-

szulfát teljes tömegének 

helyettesítése 

szódabikarbónával 

Nem keletkezett tészta.  
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A 8. táblázatban látható próbasütések tapasztalatai alapján a tejpor elhagyása, illetve 

liszttel való helyettesítése nem okozott érzékelhető változást a termék konzisztenciájában. 

Ugyanakkor a tejpor szójalisztre történő cseréje töredező, nehezebben kezelhető tésztát 

eredményezett, valamint újabb allergénforrás bevitelét jelentette volna. Megfigyeltük továbbá, 

hogy az ammónium-hidrogén-szulfát szódabikarbónával való helyettesítése nem befolyásolta 

hátrányosan a termék minőségét. A próbasütések megállapításai alapján tehát a 

receptváltozatok közül a referencia anyag fejlesztéséhez az 5. receptet (9. táblázat) 

választottuk.  

Összetevő Mennyiség (g) 

Liszt 43,89 

Margarin 15,68 

Porcukor 14,69 

Só 0,24 

Szódabikarbóna 0,215 

Víz 5,29 

9. táblázat: A kidolgozott, búzafehérjéken kívül más allergén komponenst nem 

tartalmazó alapanyag receptje 

A választott recept és a kidolgozott porkeverési és dagasztási eljárás felhasználásával a 

búzafehérjéken kívül más allergén komponenst nem tartalmazó modelltermékek 

előállításának protokollja a következő: 

 Analitikai mérlegen kimérjük a szükséges alapanyag-mennyiségeket (9. táblázat).  

 A száraz alapanyagokat 10 percig kevertetjük a valorigráf dagasztócsészéjében. 

 A keverékhez hozzáadva a szintén analitikai mérlegen kimért vizet és margarint, a 

keletkező tésztát további 5 percig dagasztjuk.  

 A kész tésztát az alveográf nyújtóalkatrészeivel egyenletes magasságúra (1 cm) 

nyújtjuk, majd az alveográf pogácsa-szaggatójával állandó átmérőjű (4,5 cm) 

süteményeket szaggatunk belőle.  

 A süteményeket légkeveréses sütőben 16 percig sütjük 180 °C-on. 

4.1.2. TEJ- ÉS TOJÁSFEHÉRJÉK BEVITELE AZ ALLERGÉNMENTES ALAPANYAGBA- 

HOMOGENIZÁLÁSI KÍSÉRLETEK 

Az allergén komponensek modelltermékben történő homogenizálásának 

kikísérletezéséhez csak a 8. táblázatban látható 1. és 2. recepteket alkalmaztuk egyszerűségük 

miatt. Allergénforrásként kezdetben kereskedelemi forgalomban kapható normál tejport és 
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tojásport alkalmaztunk. Ezek modelltermékbe való bekeverését kétféleképpen próbáltuk 

megvalósítani: 

 A tej-, illetve tojásport 35 °C-on felolvasztott margarinban elkevertük ULTRA-

TURRAX homogenizátor segítségével 5 percig, majd a megszilárdult allergén-

margarin keveréket adtuk a dagasztás során az elkészített alapanyag-porkeverékhez 

(Scaravelli et al. 2008 alapján).  

 A tej-, illetve tojásport száraz komponensként porkeveréssel jutattuk a termékbe. 

Ennek megvalósítására nem állt rendelkezésre sem jól definiált leírás, sem 

meghatározott eszközrendszer, így az allergénmentes alapanyag előállításánál már 

sikerrel alkalmazott valorigráfot használtuk. Kérdéses volt ugyanakkor, hogy az 

alapanyagoknál nagyságrendekkel kisebb mennyiségben jelenlévő tej- és tojásfehérjék 

homogenizálását képes lesz-e a módszer hatékonyan megvalósítani. 

Mindkét módszer alkalmazásával alapanyag-keveréket, tésztát és süteményt 

készítettünk. Az alapanyag-keverékeket, valamint a belőlük készített tésztát és sütött terméket 

ELISA módszerrel (Tepnel BIOKITS Casein Assay, R-Biopharm RIDASCREEN Fast Ei/Egg 

ELISA) vizsgáltuk. A kapott eredmények tejpor esetében a 13. ábrán láthatók (a részletes 

mérési adatok a 7.8.1. Mellékletben tekinthetők meg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra: A különböző homogenizálási módszerekkel előállított alapanyag-keverékek (A), 

tészták (B) és sütött termékek (C) mért kazein-tartalma (oszlopok: egyedi párhuzamos mérési 

adatok, hibasávok: szórás, piros vonalak: elméleti kazein koncentráció (a kitleírás alapján 

számítva)) 

A B 

C 
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Megfigyelhető, hogy a porkeveréses megoldás minden minta esetében megfelelő 

kazein-homogenitást eredményezett, kisebb bizonytalansággal, mint a margarinkeveréses 

módszer esetében. Emellett utóbbi kivitelezése igen körülményes és megfelelő 

reprodukálhatósága kevésbé biztosítható, mint a porkeveréses homogenizálás során. Így a 

további kísérleteknél, a valorigráf újszerű alternatív felhasználásával, csak a porkeverést 

alkalmaztuk, így eltérve az irodalmi recepttől. Érdemes megjegyezni továbbá, hogy a sütött 

termékek esetében a 20 ppm-es elméleti kazein-koncentrációt nem érték el a mért adatok, 

mely a hőkezelés hatására utal. Erről a hatásról részletesen a 4.5. fejezetben lesz szó. 

4.1.3. TEJ- ÉS TOJÁS REFERENCIA ANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA 

A próbasütések és a homogenizálási tesztek eredményeként tehát a tej és tojás 

referencia anyagok előállításához az 5. receptet (10. táblázat) és a porkeveréses 

homogenizálást választottuk, továbbá az előkísérletekhez alkalmazott tej- és tojásport 

referencia tej- és tojásporokra cseréltük (CBR 380R teljes tejpor, NIST RM 8415 teljes 

tojáspor). Mindkét esetében 0, 10 és 100 ppm tej- és tojásportartalmú modelltermékeket 

állítottunk elő, hogy vizsgálhassuk az analitikai eredményekből adódó esetlegesen 

koncentrációfüggő jelenségeket. Később a tojás esetében 1000 ppm tojáspor tartalmú 

modelltermékek készítése is szükségessé vált, mert az alacsonyabb koncentrációjú 

termékekből az alkalmazott ELISA módszer (R-Biopharm RIDASCREEN Fast Ei/Egg 

ELISA) a tojásfehérjéket nem tudta megfelelően mérni.  

Mivel a 10, 100 és 1000 ppm-es minták elkészítéséhez igen kis mintamennyiségek 

bemérésére lett volna szükség, először olyan alapkeverékeket készítettünk melyek a tej- és 

tojásport nagyobb koncentrációban, 13 551 ppm mennyiségben tartalmazzák. Az érték a sütött 

termék kívánt tej- és tojáspor-koncentrációjából visszaszámolva, szárazanyagra vonatkoztatva 

adódik (10. táblázat). Vagyis ezt az alapkeveréket hígítva, valamint a margarint és vizet 

hozzáadva lesz a végtermék koncentrációja 10-1000 ppm. Az alapkeverékek a recept szerinti 

száraz komponensek, valamint tej-, illetve tojáspor 20 perces valorigráfos dagasztócsészében 

történő homogenizálásával jöttek létre. Az alapkeverék megfelelő hígításához hígító 

keveréket (blank) készítettünk az allergénmentes száraz alapanyagok 10 perces valorigráfos 

kevertetésével (10. táblázat). E két keverék megfelelő arányú elegyéhez (hígított 

alapkeverék) adtuk hozzá a szükséges margarint és vizet, majd az így keletkezett tésztát 

megsütve állítottuk elő a süteményt. Minden koncentráció szinten 3 sütést végeztünk, 

sütésenként 3 sütemény keletkezett. A nyers tészta egy részét fagyasztva szárítottuk, valamint 

mintát vettünk a különböző porkeverékekből is, így a süteménnyel együtt a feldolgozási 
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folyamat többi lépéséről is információt nyerhettünk. A minták analitikai vizsgálata ELISA 

módszerrel történt (Tepnel BIOKITS Casein Assay Kit, R-Biopharm RIDASCREEN Fast 

Ei/Egg ELISA), az eredményeket a 4.2., 4.3. és 4.5. alfejezetekben ismertetem. 

A receptek összefoglalása a 11. táblázatban látható, míg a kísérlettervet a 14. ábra 

szemlélteti. 

 

Összetevő 
Hígító keverék 

(blank) 
Tej alapkeverék Tojás alapkeverék 

Liszt (g) 43,89 40,632 40,4862 

Tejpor/tojáspor (g) 0 3,2582 3,4038 

Porcukor (g) 14,7 14,7 14,7 

Só (g) 0,235 0,235 0,235 

Szódabikarbóna (g) 0,216 0,216 0,216 

10. táblázat: A hígító keverék és az alapkeverékek receptjei 

 

Modelltermék 

végső allergén-

koncentrációja 

Hígító keverék 

(g) 
Alapkeverék (g) Margarin (g) Víz (g) 

0 ppm tej-, 

tojáspor 
59,041 0 

15,68 5,29 

10 ppm tej-, 

tojáspor 
58,982 0,059 

100 ppm tej-, 

tojáspor 
58,451 0,5904 

1000 ppm tojáspor 53,1369 5,9041 

11. táblázat: Különböző koncentrációjú modelltermékek előállításának receptjei 
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14. ábra: A tej és tojás referencia anyagok fejlesztésének és vizsgálatának kísérletterve 

A tej- és tojásfehérje tartalmú referencia anyagok előállításának protokollja 

összefoglalva a következő: 

 Analitikai mérlegen kimérjük a szükséges alapanyag-mennyiségeket (10. táblázat).  

 Az alapkeverékek összetevőit 20 percig homogenizáljuk a valorigráf 

dagasztócsészéjében. A kész alapkeverékeket felhasználásig lezárt műanyag 

dobozokban, szobahőmérsékleten tároljuk. 

 A hígító keverék összetevőit 10 percig homogenizáljuk a valorigráf 

dagasztócsészéjében. A kész alapkeverékeket felhasználásig lezárt műanyag 

dobozokban, szobahőmérsékleten tároljuk. 

 A referencia anyagok készítéséhez analitikai mérlegen kimérjük a kívánt végtermék-

koncentrációnak megfelelő mennyiségeket az alapkeverékből és a hígító keverékből 

(11. táblázat).  

 A kimért alapkeveréket és hígító keveréket 10 percig homogenizáljuk a valorigráf 

dagasztócsészéjében (hígított alapkeverék). 

 A keverékhez hozzáadva a szintén analitikai mérlegen kimért vizet és margarint, a 

keletkező tésztát további 5 percig dagasztjuk.  

 A kész tésztát az alveográf nyújtóalkatrészeivel egyenletes magasságúra (1 cm) 

nyújtjuk, majd az alveográf pogácsa-szaggatójával állandó átmérőjű (4,5 cm) 

süteményeket szaggatunk belőle. A nyers tészta egy részét fagyasztva szárítjuk. 

 A süteményeket légkeveréses sütőben 16 percig sütjük 180 °C-on. 

 A fagyasztva szárított tésztákat és a kész süteményeket leőröljük, majd 

szobahőmérsékleten, lezárt műanyag zacskókban tároljuk. 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés   2012 

75 
 

4.1.4. GLIADIN TARTALMÚ REFERENCIA ANYAG FEJLESZTÉSE 

 

A gliadin-tartalmú referencia anyag fejlesztéséhez a munka kezdetén az előző 

alfejezetben ismertetett receptet és homogenizálási módszert alkalmaztuk. A receptben 

egyetlen változtatás történt: a búzalisztet gluténmentes lisztre cseréltük (Schär Mix C). A 

modelltermékeket 4 koncentrációszinten állítottuk elő: 0, 10, 50 és 100 ppm gliadin tartalmú 

süteményeket készítettünk (a 10 és az 50 ppm gliadin-tartalmú minták célja a rendeletben 

rögzített határértékek modellezése). Bár a rendelet a határértéket glutén egységben adja meg 

(20, illetve 100 ppm), a jelenleg használatos ELISA kitek gliadinra specifikusak, így a 

gliadint választottuk referencia anyagunk allergén/toxikus fehérjeforrásaként. A 10 és 50 ppm 

választott gliadin-koncentráció pedig az ELISA kitek által javasolt gliadin-glutén átváltásból 

adódik, mely szerint a glutén 50%-a gliadin. Ez az érték azonban csupán közelítés, az ebből 

adódó analitikai és értékelési problémára a 4.4. fejezetben részletesen kitérek. A kísérletekhez 

használt gliadin-izolátumokat kereskedelmi forgalomból szereztük be, mivel az izolátumok 

házi előállítását nem tudtuk reprodukálhatóan megoldani. Továbbá a későbbi esetleges 

hasznosítás során is sokkal kedvezőbb, ha elfogadott, jól jellemzett összetételű anyagokat 

használunk. Természetesen a gliadin izolátumok nem tekinthetők a mérés szempontjából 

standardnek, mivel ilyen célra kialakított standard anyag jelenleg nincs. 

 Az előkísérletekhez a Sigma által forgalmazott gliadin-izolátumot (G3375) használtuk 

búzafehérje-forrásként. Az első modelltermékek gliadin-tartalmát ELISA módszerrel 

vizsgáltuk (R-Biopharm RIDASCREEN Gliadin ELISA). Az analitikai eredmények azt 

mutatták, hogy a porkeveréses homogenizálási módszer, mely megfelelően működött tej- és 

tojásfehérjék esetében, a gliadin modelltermékben történő homogén eloszlatására 

alkalmatlannak bizonyult (15. ábra, mérési adatok: 7.8.5. Melléklet). Ez a gliadin tej- és 

tojásfehérjéktől eltérő fizikai-kémiai tulajdonságaival magyarázható. A gliadin higroszkópos 

tulajdonságú anyag, így már a levegő nedvességtartalmának hatására aggregátumokat képez. 

Emellett a gliadin-izolátumok finom, könnyen szálló szemcséit pontosan bemérni és 

homogenizálni nehézkes.  
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15. ábra: A gliadinkoncentráció alakulása az első 100 ppm elméleti gliadintartalmú 

modelltermékekben (2 sarzs, 3 minta/sarzs, 3 párhuzamos mérési adat/minta) (oszlopok: 

átlagok, hibasávok: szórás) 

A gliadin modelltermékben történő homogenizálására tehát új módszert kellett 

kidolgozni. A gliadin homogenizálás szempontjából kedvezőtlen tulajdonságainak 

kiküszöbölésére felmerült az ötlet, hogy a gliadint ne szilárd állapotban, hanem etanolos oldat 

formájában homogenizáljuk el a száraz alapanyagok keverékében. Így meggátolhatjuk a 

gliadin molekulák aggregálódását, a gyorsan párolgó etanol pedig nem zavarná meg a 

homogenizálási folyamatot. A porkeverés helyett tehát a gliadint 60%-os etanolban feloldva, 

oldatként jutattuk a recept száraz komponenseinek keverékéhez (korábbi hígító keverék). A 

porkeveréses homogenizálás és a gliadin oldatban történő homogenizálásának összevetése a 

16. ábrán látható (mérési adatok: 7.8.6. Melléklet). 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra: A gliadin-homogenizálási módszerek összevetése (A: porkeverés, B: gliadin 

oldat alkalmazása) (oszlopok: egyéni párhuzamos mérési adatok, hibasávok: szórás) 

A 16/B ábrán megfigyelhető, hogy az gliadin oldatban történő homogenizálása már 

megfelelő eloszlást eredményez, ellentétben a porkeveréssel. A 16/A ábrán látható független 

minták közötti eltérések a minták gliadin-tartalmának inhomogenitásából adódnak. A jobb 

homogenitás mellett a 16/B ábrán az is látható, hogy az elméleti 400 ppm gliadintartalomhoz 

A B 
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képest a mért gliadin-koncentrációk 100-150 ppm között mozognak. Ennek hátterében a 

Sigma gliadin oldhatósági tulajdonságai állnak. A gliadinoldatos homogenizáláshoz ugyanis 

először 60%-os etanolos oldatot készítettünk a Sigma gliadin felhasználásával, mely során azt 

tapasztaltuk, hogy a gliadin nem oldódik fel teljesen, opálos oldatot hoz létre. A Sigma gliadin 

mellett ugyanakkor rendelkezésünkre állt egy másik gliadin-izolátum is, a 28 európai 

búzafajta keverékéből izolált PWG gliadin (van Eckert et al. 2006), mely szintén 60%-os 

etanolban oldva tiszta, oldhatatlan részektől mentes oldatot adott. Mivel a PWG gliadint 

kifejezetten azzal a céllal hozták létre, hogy a búzafajták biológiai variabilitását kiküszöbölve 

gliadin standardként szolgálhasson, jobb oldhatósága mellett ebből a szempontból is 

megfelelő választásnak tűnt a referencia anyag fejlesztéséhez. Viszont csupán korlátozott 

mennyiségben állt rendelkezésünkre, ezért az előkísérletekhez nem alkalmazhattuk. 

A két gliadin összehasonlításához 10 000 ppm névleges gliadin-koncentrációjú 

oldatokat készítettünk mindkét gliadinból 60, 70 illetve 80 V/V%-os etanolban. Az oldatok 

gliadintartalmát az R-Biopharm RIDASCREEN Gliadin ELISA módszerével mértük meg. A 

kísérlet eredményei a 17. ábrán láthatók (mérési adatok: 7.8.6. Melléklet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra: Az oldási kísérlet eredményei (A- Sigma gliadin, B- PWG gliadin) (oszlopok: 

egyéni párhuzamos mérési adatok, hibasávok: szórás, piros vonal: elméleti gliadin-

koncentráció) 

Mindkét gliadin esetében látható, hogy 60 és 70 V/V%-os etanolban való oldás nem 

okozott szignifikáns eltérést a mért adatokban. A 80 V/V%-os etanolban történő oldás viszont 

mindkét anyag esetében csökkent visszanyerést eredményezett. Ugyanakkor az is 

megfigyelhető, hogy a PWG gliadin esetében a mért visszanyerés adatok sokkal jobban 

megközelítik az elméleti értéket, mint a Sigma gliadin esetében.  

A B 
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Az oldási kísérletet követően elvégeztük a PWG gliadin oldatban történő 

homogenizálását is (18. ábra, mérési adatok: 7.8.6. Melléklet). Látható, hogy a gliadin 

homogenizálása a PWG gliadinnal is megvalósítható. Emellett elmondható az is, hogy a 

Sigma gliadinnal készült modelltermékekhez képest, melyekben a gliadin visszanyerési 

értékek 25-30% körül mozogtak, a PWG gliadint tartalmazó termékekből 70%-os 

visszanyerési értéket lehetett elérni. Így a továbbiakban a Sigma gliadint a PWG gliadinra 

cseréltük a referencia anyag fejlesztéséhez. Érdemes megjegyezni, hogy a különböző 

forrásból származó gliadinok közötti ilyen jellegű eltérések valószínűleg a valódi élelmiszer-

mintáknál is jelentkeznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra: 10 ppm gliadintartalmú, az új homogenizálási módszerrel és PWG gliadinnal 

készült sütemények mért gliadintartalma (oszlopok: egyéni párhuzamos mérési adatok, 

hibasávok: szórás) 

A fejlesztési lépések eredményként a gliadin-tartalmú referencia anyag előállításának 

protokollja a következő: 

 0,059 mg PWG gliadint 5 ml 60 V/V%-os etanolban 20 percig rázatunk asztali 

rázógépen. 

 A 10 és 50 ppm gliadintartalmú minták előállításához a gliadin oldatot 60 V/V%-os 

etanollal hígítjuk (50 µl gliadin oldat+4950 µl etanol a 10 ppm-es mintákhoz, 250 µl 

gliadin oldat+4750 µl etanol az 50 ppm-es mintákhoz). 

 A 12. táblázatban bemutatott receptek száraz komponenseit 20 percig kevertetjük a 

valorigráf dagasztócsészéjében. 
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 A porkeverékhez hozzáadjuk az adott koncentráció-szinthez előkészített hígított 

gliadin oldatot (5 ml), majd további 20 percig kevertetjük. 

 A keverékhez hozzáadjuk a recept szerinti víz- és margarinmennyiséget, majd 5 percig 

dagasztjuk. 

 A kész tésztát az alveográf nyújtóalkatrészeivel egyenletes magasságúra (1 cm) 

nyújtjuk, majd az alveográf pogácsa-szaggatójával állandó átmérőjű (4,5 cm) 

süteményeket szaggatunk belőle. A nyers tészta egy részét fagyasztva szárítjuk. 

 A süteményeket légkeveréses sütőben 16 percig sütjük 180 °C-on.  

 A fagyasztva szárított tésztákat és a kész süteményeket mintadarálóval aprítjuk, majd 

szobahőmérsékleten, zárt műanyag dobozokban tároljuk. 

 

A minták analitikai vizsgálata ELISA módszerrel történt (R-Biopharm RIDASCREEN 

Gliadin) (lsd. 3.4. fejezet), a kísérletterv a 19. ábrán látható. Az eredményeket a következő 

alfejezetekben ismertetem. 

Összetevő 0 ppm gliadin 10 ppm gliadin 50 ppm gliadin 

Hígított gliadin oldat 

(ml) 
0 5 5 

Gluténmentes liszt 

(g) 
43,89 43,887 43,8894 

Porcukor (g) 14,7 

Só (g) 0,235 

Szódabikarbóna (g) 0,216 

Víz (g) 5,29 

Margarin (g) 15,68 

12. táblázat: Különböző koncentrációjú modelltermékek előállításának receptjei (a hígított 

gliadin oldat az előállítási protokoll 2. pontjában bemutatott, különböző végtermék-

koncentrációhoz szükséges oldatokra vonatkozik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés   2012 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ábra: A glutén referencia anyag fejlesztésének és vizsgálatának kísérletterve 

4.2. A REFERENCIA ANYAGOK ÉS ELŐÁLLÍTÁSI FOLYAMATUK JELLEMZÉSE 

A modelltermék-fejlesztés első szakasza, mely során a tej, a tojás és a glutén esetében 

is sikerült megvalósítanunk a fehérjék homogén eloszlatását a kialakított mintamátrixban 

tehát sikerrel lezárult. Az analitikai célra szánt referencia anyag előállításának 

megbízhatósága szempontjából döntő fontosságú az egyes sarzsok közötti bizonytalanság, 

vagyis a független tételek előállításából eredő hiba mértékének megállapítása. Ennek becslése 

érdekében valamennyi modelltermékre kísérlettervet állítottunk össze, melyben 3-3 

párhuzamos sarzsot készítettünk az előzőekben bemutatott előállítási protokollok szerint. Az 

alkalmazott koncentráció-szintek a következők voltak: 

- Tej: 0, 100 ppm tejpor 

- Tojás: 0, 1000 ppm tojáspor 

- Glutén: 0, 10, 50 ppm gliadin 

A mintákat több alkalommal ELISA módszerrel mértük. Az alkalmazott ELISA 

módszerek megegyeztek az anyagfejlesztés során alkalmazottakkal: Tepnel BIOKITS Casein 

Assay, R-Biopharm RIDASCREEN Fast Ei/Egg ELISA és R-Biopharm RIDASCREEN 
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Gliadin ELISA. Emellett a gliadin tartalmú mintákat egy alkalommal a Romer Labs által 

gyártott AgraQuant Gluten Assay kittel is vizsgáltuk. Az eredményeket a következő 

szempontok szerint értékeltük: 

- Az allergénmentes minták által adott analitikai jel nagyságának vizsgálata, melynek 

kettős jelentősége van. Egyrészt lehetőség nyílik a módszer standard hibájának 

becslésére, amivel a többi mérési adatot korrigálni lehet. Emellett, ha az allergénmentes 

mintákban nullától jelentősen eltérő analitikai jelet tapasztalunk, az utalhat az előállítási 

folyamat során elkövetett hibára (pl. keresztszennyezés). 

- A modelltermék homogenitásának vizsgálata független előállítási folyamatok során 

keletkezett minták esetében, a jelentkező mérési bizonytalanság mértékének becslése. 

Az így nyert adatok segítségével megbecsülhetjük az ELISA mérések során jelentkező 

olyan hibaforrásokat, melyek a mintamátrix tulajdonságaitól függnek. 

 

Emellett további két fő hibaforrás vizsgálatát végeztük el: a módszer alkalmazásából 

fakadó hibát és a feldolgozási folyamat hatásaiból eredő hibát jellemeztük a 4.3., illetve a 4.5. 

alfejezetekben. Ez együttesen lehetővé teszi a fejlesztett referencia anyag segítségével a 

módszerek statisztikai megbízhatóságának becslését, valamint a hibaforrások 

azonosíthatóságát. 

4.2.1. AZ ALLERGÉNMENTES MINTÁK ANALITIKAI VIZSGÁLATA 

 

A referencia anyagok fejlesztésekor allergénmentes modelltermékeket is készítettünk, 

majd mintát vettünk az előállítás minden lépésénél (száraz alapanyagok keveréke, nyers 

tészta, sütemény). Egyrészt azt akartuk meghatározni, hogy az analitikai módszer milyen jelet 

szolgáltat allergénmentes minták esetén, másrészt pedig, hogy a modelltermék előállítása 

során felmerült-e keresztszennyezés. A minták ELISA vizsgálatának eredményei a 13. 

táblázatban láthatók (Mérési adatok: 7.8.2., 7.8.3. és 7.8.4. Mellékletek). 

Látható, hogy a kapott adatok átlagai nullánál minden esetben nagyobbnak adódnak, 

bár minden esetben az adott módszer meghatározási határa alatt maradnak. Emellett az adatok 

minden mintánál mérésenként nagyságrendileg összehasonlíthatók, alakulásukban általános 

érvényű tendencia nem figyelhető meg. Az adatok szórását tekintve pedig elmondható, hogy 

azok az átlagokhoz képest a legtöbb esetben egy nagyságrenddel kisebbek. Így 

megállapítható, hogy a nullánál nagyobb értékeket nem véletlenszerű keresztszennyezés 

okozta, azok a módszer saját bizonytalanságából adódnak. Ennek megfelelően az 
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allergéntartalmú minták mérési adatait ezekkel a vakértékekkel korrigáltuk. Mivel a mérési 

adatok a meghatározási határ alatt maradtak, a mintákat technológiai szempontból 

allergénmentesnek tekinthetjük. Ebből következően az alapanyagok allergénmentességét 

igazoltuk, valamint azt is, hogy a feldolgozás későbbi lépéseiben sem követtünk el olyan 

hibát, mely a modelltermék keresztszennyeződését okozta volna. Ennek fényében az 

alapanyagok és gyártási folyamat alkalmasak allergéntartalmú minták előállítására.  

 

 
Tej (ppm kazein) 

Tojás (ppm tojásfehérje 

fehérje) 
Gliadin (ppm gliadin) 

 

1. ELISA 

mérés 

2. ELISA 

mérés 

1. ELISA 

mérés 

2. ELISA 

mérés 

1. ELISA 

mérés 

2. ELISA 

mérés 

Porkeverék 1,50±0,03 1,15±0,30 0,66±0,19 0,13±0,08 0,62±0,22 0,97±0,56 

Tészta 1,60±0,16 1,02±0,17 0,72±0,01 0,76±0,38 0,39±0,00 1,84±0,42 

Sütemény 1,09±0,06 1,21±0,19 0,81±0,27 0,36±0,09 0,33±0,19 1,50±1,90 

LoQ  1,6 ppm kazein 1 ppm tojásfehérje fehérje 
2,5 ppm 

gliadin 
4 ppm glutén 

Alkalmazott 

módszer 

Tepnel BIOKITS Casein 

Assay 

R-Biopharm RIDASCREEN 

Fast Ei/Egg ELISA 

R-Biopharm 

RIDASCREEN 

Gliadin ELISA 

Romer Labs 

AgraQuant 

Gluten Assay 

 

13. táblázat: Az allergénmentes minták ELISA adatai (átlag±szórás) 

4.2.2. A REFERENCIA ANYAGOK JELLEMZÉSE A HOMOGENITÁS VIZSGÁLATÁN 

KERESZTÜL 

 

A referencia anyagokkal szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény az 

analit homogén eloszlása a mintamátrixban. Az előző alfejezetben bemutatott homogenizálási 

módszerek és referencia anyag előállítási protokollok segítségével előállított modelltermékek 

jellemzése céljából megvizsgáltuk a modelltermék-előállítás minden lépését, vagyis az 

alapanyag-keverékekben, a tésztákban és a süteményekben mérhető allergéntartalom 

eloszlását. Emellett a sütemények esetében a következő paramétereket is meghatároztuk: 

- A mérendő fehérje homogenitása: 

 Sarzson belül 

 Sarzsok között 

 Egy mérésen belül 

 Mérések között 
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A méréseket a következő ELISA módszerekkel végeztük: Tepnel BIOKITS Casein 

Assay, R-Biopharm RIDASCREEN Fast Ei/Egg ELISA és R-Biopharm RIDASCREEN 

Gliadin ELISA. 

4.2.2.1. A MÉRENDŐ FEHÉRJÉK ELOSZLÁSA AZ ALAPANYAG-KEVERÉKEKBEN ÉS A 

TÉSZTÁKBAN 

A feldolgozatlan alapanyagok homogenizálásának, valamint a tészta-előállítás 

homogenizáló hatásának hatásfoka alapvetően meghatározza a modelltermékben jelen lévő 

analit homogén eloszlását. Az alapanyag-keverékekben és a tésztákban mérhető analit-

eloszlást a 20. ábra szemlélteti (mérési eredmények: 7.8.2., 7.8.3. és 7.8.8. Mellékletek). Az 

ábrán látható eredmények egy sarzson belüli koncentrációadatok. Mivel az ELISA lemezekre 

korlátozott számú minta vihető csak fel, melyekkel a kitek nagy költségigénye miatt 

takarékoskodnunk kellett, az alapanyag-keverékek és a tészták esetében csak 1-1 sarzs 

mérésére került sor. Emellett a gliadin-tartalmú anyagok esetében nem tudtunk ugyanannyi 

párhuzamost mérést végezni mindkét mintából. 

A 20. ábrán megfigyelhető, hogy mindkét mintatípus és mindhárom analit esetében a 

mért allergén fehérje-koncentrációk eloszlása homogénnek tekinthető. A mérési adatok 

bizonytalanságát megvizsgálva a tej- és tojás-tartalmú anyagok esetében az látható, hogy az 

alapanyag-keverékek és a tészták adataira adódó szórások összemérhetők. Tehát a 

tésztadagasztási lépés a mérési bizonytalanság forrásainak hatásába elhanyagolható súllyal 

esik a tej és tojás referencia anyagok esetében. A gliadin-tartalmú minták esetében ugyanez a 

tendencia nem jelentkezik. A 10 ppm gliadin-tartalmú mintákat vizsgálva látható, hogy a 

mérési adatok bizonytalansága a porkeveréknél nagyobb, mint a tészta esetében, míg az 50 

ppm-es minták esetében ez a tendencia épp fordított. A szórások megbízható összevetését 

ugyanakkor az eltérő számú párhuzamos adat megnehezíti. 
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20. ábra: A különböző modelltermékek esetében előállított alapanyag-keverékekben és nyers 

tésztákban mérhető fehérje-koncentrációk (oszlopok: egyéni párhuzamos mérési adatok, 

hibasávok: szórás) 

4.2.2.2. A MÉRENDŐ FEHÉRJÉK ELOSZLÁSA A SÜTÖTT MODELLTERMÉKEKBEN 

Az alapanyag-keverékekben és a tésztákban található allergén fehérjék 

homogenitásának igazolása után a sütött modelltermék allergéntartalmát is jellemeztük. A 

modelltermék előállítási folyamata standardizálhatónak tekinthető, ha a mért fehérjék 

homogenitása minden független előállítás során megvalósul. Ennek ellenőrzésére a sütött 

modelltermékek esetében 2-2 sarzs süteményt hasonlítottam össze sarzson belüli és sarzsok 

közötti homogenitás szempontjából, majd sarzsonként megvizsgáltam, hogy a különböző 

mérések során a mintákra kapott analitikai eredmények statisztikailag azonosnak tekinthetők-

e. A vizsgált adatok a 21. ábrán, a statisztikai értékelés a 14. táblázatban láthatók (mérési 

eredmények: 7.8.2., 7.8.3. és 7.8.8. Mellékletek). A sarzson belüli homogenitást az egyéni 

párhuzamos mérési adatok szórásai segítségével vizsgáltam (21. ábra). Tej és tojás esetében 

2-2 sarzs adatait ábrázoltam a 21. ábrán 2-2 mérés esetében. Ez a módszer a gliadin esetében 

nem volt alkalmazható, mivel a gliadinos minták esetében a mérés alapjául szolgáló mintákat 

az egyes sarzsok összekeverésével hoztuk létre, így azokat külön-külön nem tudtam vizsgálni. 

Ennek oka, hogy a korlátozott mennyiségben rendelkezésünkre álló ELISA kiteken így 

gazdaságosabban tudtuk vizsgálni a modelltermék homogenitását. 
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Tej- és tojás esetében a 21. ábrán bemutatott két sarzs adatait páros t-próbával 

vetettem össze. Végül szintén páros t-próbával határoztam meg, hogy egy adott sarzs esetében 

különböző mérések során kapott eredmények azonosnak tekinthetők-e (14. táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ábra: A különböző sütött modelltermékekben mérhető fehérje-koncentrációk (oszlopok: 

egyéni párhuzamos mérési adatok, hibasávok: szórás) 

A 21/A ábrán megfigyelhető, hogy a tej esetében a sarzsokon belüli homogenitás 

megfelelő, az adatok között egy mérésen belül szignifikáns különbségek nem láthatók. 

Emellett két adattól eltekintve a sarzsok, valamint a mérések között sem látszik különbség, 

melyet az elvégzett t-próbák is igazolnak (14. táblázat). Vagyis a tej referencia anyag 

tejfehérje-tartalma homogénnek tekinthető az összes vizsgált szempont szerint, mely arra utal, 

hogy a modelltermék előállításának ismételhetősége kielégítő. 

A tojás esetében az adatok eltérő képet mutatnak (21/B ábra). Bár a vizsgált minták 

sarzson belüli homogenitása mindkét sarzs esetében megfelelő (emellett a t-próbák alapján a 

két sarzs között sincs statisztikai eltérés), már a szórások vizsgálatából látható, hogy a két 

mérés eredményei között igen jelentős különbség adódik, melyet a t-próbák is alátámasztanak 

(14. táblázat). Ez a különbség azonban nem a minták nem megfelelő homogenitásából ered, 

mivel a sarzson belüli és sarzsok közötti homogenitás egy-egy mérésen belül megvalósul. A 

probléma hátterében az áll, hogy az alkalmazott ELISA módszer fejlesztési folyamaton ment 

keresztül, mely során kalibrációját megváltoztatták. A módosított módszer alkalmazásakor azt 

A B 

C D 
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tapasztaltuk, hogy az elérhető visszanyerés értékek nagymértékben lecsökkentek. A 22. ábrán 

(mérési adatok: 7.8.4. Melléklet) a fentiek mellett elvégzett két további mérés eredményei 

láthatók. 

TEJ TOJÁS GLIADIN 

Sarzsok összevetése Sarzsok összevetése Sarzsok összevetése 

Sarzs 2 vs 

Sarzs 3 
p 

  
Sarzs 1 vs 

Sarzs 2 
p 

 
Nem alkalmazható. 1. mérés 0,46 

  
1. mérés 0,48 

 
2. mérés 0,06 

  2. mérés 0,76  
3. mérés 0,35 

   
Mérések összevetése Mérések összevetése Mérések összevetése 

Sarzs 2 1. mérés 2. mérés 3. mérés Sarzs 1 1. mérés 2. mérés 
 

p 

1. mérés 
 

0,06 0,23 1. mérés 
 

0,03 10 ppm Mérés 1 Mérés 2 

2. mérés 0,06 
 

0,54 2. mérés 0,03 
 

Mérés 1 
 

0,71 

3. mérés 0,23 0,54 
 

Sarzs 2 1. mérés 2. mérés Mérés 2 0,71 
 

Sarzs 3 1. mérés 2. mérés 3. mérés 1. mérés 
 

0,01 50 ppm Mérés 1 Mérés 2 

1. mérés 
 

0,41 0,43 2. mérés 0,01 
 

Mérés 1 
 

0,21 

2. mérés 0,41 
 

0,44 Sütemény 1. új mérés 2. új mérés Mérés 2 0,21 
 

3. mérés 0,43 0,44 
 

1. mérés 
 

0,00 
   

2. mérés 0,00 
    

 

14. táblázat: A különböző sarzsok, valamint különböző mérésekkel egyazon sarzsra kapott 

eredmények összevetése (számadatok: p értékek, konfidenciaszint: 95%, piros adatok: 

szignifikáns különbség) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ábra: A módosított ELISA módszerrel végzett mérések eredményei (oszlopok: egyéni 

párhuzamos mérési adatok, hibasávok: szórás, piros vonal: a módszer új meghatározási 

határa: 0,5 ppm tojáspor) 
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A 22. ábrán is az a tendencia figyelhető meg, hogy az analit eloszlása egy-egy mérésen 

belül homogénnek tekinthető, míg a két mérés adatai között szignifikáns különbség látszik. 

Ugyanakkor azt is érdemes kiemelni, hogy bár a modelltermék 1000 ppm tojásport tartalmaz, 

a mért adatok ettől messze elmaradnak, a módszer meghatározási határát is alig érik el. Ez a 

jelenség az adatok összehasonlíthatóságát megnehezíti. Hátterében két dolog állhat: vagy az 

új kalibráló anyag és az általunk alkalmazott tojáspor fehérje-összetétele olyannyira eltérő, 

hogy az általuk kiváltott immunreakció mértéke más; vagy a kit által alkalmazott extrakciós 

módszer nem kellően hatékony a fehérjék kinyerésére ebből a mátrixból. Mivel kereskedelmi 

forgalomban kapható termékről van szó, és más labor is hasonló eredményeket tapasztalt a 

módszer alkalmazásakor, a jelenség mindenképpen tovább vizsgálandó. Ez azonban jelen 

dolgozat kereteit meghaladja, mivel nem ez bemutatott kutatómunka fő irányvonala. 

A tojás esetében tehát a sarzson belüli és sarzsok közötti homogenitás megfelelő, a 

mérések között tapasztalt eltérések pedig más ELISA módszerek bevezetésével vizsgálhatók. 

A gliadin referencia anyagok esetében, mint korábban említettem, a sarzsok különálló 

vizsgálatára nem volt lehetőség. Ugyanakkor, mivel a 21/C-D ábrákon látható adatok között 

szignifikáns különbségek nem láthatók, vagyis a minták gliadin-eloszlása homogénnek 

tekinthető mindkét koncentráció-szinten. A gliadin-tartalmú modelltermékek mért gliadin-

tartalma a mérések között sem mutatott szignifikáns eltérést (14. táblázat).  

Összefoglalva elmondható tehát, hogy a fejlesztett referencia anyagokban a mérendő 

fehérjék eloszlása homogén mind sarzsokon belül, mind sarzsok között, mely arra utal, hogy 

az előállítási folyamat standardizálása megvalósítható. 

 

A fenti értékelés mellett érdemes megvizsgálni az adatok sarzson belüli szórását és a 

sarzsok közötti szórását. Míg előbbi az előállított anyagról ad információt, utóbbi az anyag 

előállítási folyamatát jellemzi. Az általunk előállított három referencia anyag esetében ezeket 

az értékeket a 15. táblázat mutatja be (mérési eredmények: 7.8.2., 7.8.3. és 7.8.8. 

Mellékletek). Az alkalmazott ELISA kitek azonosak a fejezet elején bemutatottakkal. 

A tej és a tojás referencia anyagok esetében látható, hogy a sarzsokon belüli szórások, 

melyek a módszert és az anyag homogenitását jellemzik, szinte minden esetben kisebbek, 

mint a sarzsok közötti szórások, melyek a referencia anyag előállításából származó 

bizonytalanságát jelzik. Utóbbi adatok nagyobbak a sarzson belüli szórásadatok átlagánál is, 

mely a referencia anyagok előállításának bizonytalanságát jellemzi. A gliadin referencia 

anyagok esetében a sarzson belüli és a sarzsok közötti szórások megegyeznek a sarzsok 

egyesítése miatt. 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés   2012 

88 
 

    
1. ELISA 

mérés 

2. ELISA 

mérés 

3. ELISA 

mérés 

Tej  

(100 ppm 

tejpor) 

Sarzs 1 0,08 0,92 0,83 

Sarzs 2 0,78 0,31 1,00 

Sarzs 3 0,53 0,81 0,11 

Sarzsok között 1,07 0,83 1,66 

Tojás 

(1000 ppm 

tojáspor) 

Sarzs 1 2,95 0,78 

  

Sarzs 2 2,84 0,25 

Sarzs 3 0,26 0,98 

Sarzsok között 2,45 1,02 

Gliadin 
10 ppm-es sarzs 0,59 1,05 

50 ppm-es sarzs 4,89 3,92 

 

15. táblázat: A sütött modelltermékekre kapott analitikai eredmények szórásadatainak 

összevetése sarzsokon belül és sarzsok között 

A gliadin esetében ugyanakkor, mivel ebben az esetben két nullától eltérő 

koncentrációszinten is készültek minták, jól megfigyelhető, hogy a szórásokkal becsülhető 

bizonytalanság koncentrációfüggést mutat, a szórás a koncentráció növelésével nő. Ezen 

adatok segítségével információ nyerhető arra nézve, hogy a referencia anyag alkalmazása 

mekkora bizonytalanságot okoz az adott ELISA kittel történő mérések során. 

 

4.3. AZ ELISA MÓDSZEREK TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA A 

REFERENCIA ANYAGOK SEGÍTSÉGÉVEL 

A kutatómunka eddig bemutatott szakaszában tehát sikeresen lezajlott három gyakori 

allergén/toxikus élelmiszerfehérje mennyiségi meghatározására alkalmas referencia anyag 

kifejlesztése, jellemzése, valamint az analitikai eredmények bizonytalanságában betöltött 

szerepük becslése. A munka további szakaszában így lehetőség nyílt arra, hogy a kapcsolódó 

ELISA módszerek által szolgáltatott eredményeket feldolgozott mátrixú referencia anyagok 

segítségével elemezzük, így becsülve a módszerek alkalmazásából származó hibák 

nagyságrendjét. Ehhez az analitikai teljesítményjellemzők közül a pontosságot, valamint a 

precizitást, utóbbin belül pedig az ismételhetőséget és a reprodukálhatóságot vizsgáltuk. Ez 

elméletileg bármilyen élelmiszermintával megvalósítható lenne, viszont a referencia anyagok 

segítségével megteremtődik annak lehetősége, hogy a módszereket ugyanazzal a mátrixszal, 

és ugyanakkor ismert analitkoncentrációval rendelkező anyagokkal tanulmányozzuk és 
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hasonlítsuk össze. Ez az eljárás minden előnyével együtt is még csak részmegoldást jelent, 

hiszen a vizsgált ELISA kiteket más és más, a mi anyagunktól eltérő kalibráló anyagokkal 

fejlesztették ki, az eredményeket más és más egységben (pl. ppm gliadin, ppm glutén vagy 

ppm búzafehérje) szolgáltatják. Ez a probléma addig nem is fog megoldódni, míg általános 

megegyezés nem alakul ki arra nézve, pontosan melyek legyenek egy-egy allergén élelmiszer 

esetében a meghatározandó molekulák (a túlérzékenységi reakciót kiváltó fehérje vagy egyéb 

fehérje, mely az előbbi jelenlétére utal), illetve a különböző egységek közötti átváltási faktor. 

Ugyanakkor mindenképpen előrelépést jelent a referencia anyagok használata, mivel az 

azonos mátrix és ismert allergén fehérjetartalom miatt összevethető adatokat szolgáltat az 

ELISA kitek jellemzéséhez. Emellett a feldolgozott mátrixú anyagok használata reálisabb 

eredményeket szolgáltat, mint a natív fehérjékkel történő standard addíció, és segít a kapott 

eredmények mögött álló jelenségek értelmezésében is. 

A következő fejezetekben a kutatás ezirányú eredményeit mutatom be. 

4.3.1. PONTOSSÁG 

Egy módszer pontossága alatt azt a tulajdonságát értjük, hogy a mért adatok mennyire 

közelítik meg a minta valódi analitkoncentrációját (a várható értéket). Mivel referencia 

anyagaink valódi analitkoncentrációja ismert, információt nyerhetünk az alkalmazott ELISA 

kitek pontosságáról, ha meghatározzuk az egyes minták esetében tapasztalható visszanyerés 

értékeket. A tej, a tojás és a gliadin modelltermékek esetében tapasztalt visszanyerés értékek a 

16. táblázatban láthatók (mérési adatok: 7.8.2., 7.8.3., .7.8.4. és 7.8.8. mellékletek). 

 
Tej Tojás Gliadin 

 Tepnel 

BIOKITS Casein 

Assay 

R-Biopharm 

RIDASCREEN Fast 

Ei/Egg ELISA 

R-Biopharm RIDASCREEN 

Gliadin ELISA 

Minta 
Eredeti 

verzió 

Módosított 

verzió 
10 ppm 50 ppm 

Alapanyag-

keverék 
77,38  47,96 27,69 96,11 72,85 

Sütemény 35,81 5,45 0,14 72,37 71,39 

 

16. táblázat: A különböző referencia anyagok esetében tapasztalható visszanyerés értékek %-

ban kifejezve a feldolgozás különböző szintjein  

(tej: visszanyerés 23 ppm elméleti kazein-koncentrációból (100 ppm tejpor), tojás: 

visszanyerés 220 ppm tojásfehérjéből származó fehérje elméleti koncentrációból (1000 ppm 

tojáspor), gliadin: visszanyerés 10 és 50 ppm elméleti gliadin-koncentrációból) 
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Az adatokat több szempont szerint érdemes megvizsgálni: 

 

 Visszanyerés számítása becsült elméleti koncentrációkból 

A visszanyerési értékek mindhárom allergén komponens esetében szignifikánsan 

alacsonyabbak a várt értéktől már a porkeverékekben is, amely tovább csökken a feldolgozás 

(sütés) hatására. A visszanyerési értékek nagyságrendje hasonló. A tapasztalt elmaradás 

részben magyarázható lehet magával a számítás módjával. A tej és tojás referencia anyagok 

esetében ugyanis az elméleti koncentrációkat tej- és tojásporra adjuk meg a módszerleírásnak 

megfelelően, míg az ELISA módszerek közvetlenül adott epitópokat tartalmazó fehérje-

koncentrációkat mérnek. A fehérje/anyagtartalom átszámításához az alkalmazott kitek 

módszerleírásai adnak- szakmailag több szempontból vitatható, ezért közelítőnek tekinthető- 

számítási módszert, útmutatást. Megadják azt a %-os értéket, mely az analit tej- és 

tojásporban lévő hányadát mutatja meg. A Tepnel Casein kit leírása szerint a tejpor 

koncentrációt egy 0,2293-es átváltó faktorral beszorozva lehet átváltani kazein-

koncentrációra, mely úgy adódik, hogy a tejpor 80%-a fehérje, míg ennek 28,66%-a kazein. 

Az R-Biopharm tojás ELISA szerint pedig a tojáspor átváltása tojásfehérje fehérjéire a 

0,21952-es szorzófaktorral lehetséges, mely szerint a tojáspor fehérjetartalma 39,2%, melynek 

56%-át alkotják a tojásfehérje fehérjéi. Ezek az értékek valószínűleg a kalibráláshoz használt 

anyagokra vonatkoznak, azonban az eltérő forrásból származó tej- és tojásporok esetében nem 

feltétlenül adódnak azonos adatok és alacsony koncentrációk esetén kismértékű %-os eltérés 

is nagy hibát okozhat. Emellett az egyes anyagok előállítása is különbözhet. Az alkalmazott 

tojáspor, tejpor fehérjetartalma denaturálódhat, mint ahogy a sütés később tárgyalt esetei is 

mutatják. A tojásfehérje/sárgája, vagy a tejfehérje/savófehérje arány változhat, a különböző 

forrásból származó fehérjékből eredő különbségeket a gliadin oldhatóságának fent tárgyalt 

problémája is igazolja. Ezen hatások mértéke nehezen becsülhető, hacsak a kalibrációhoz és a 

modelltermékek előállításához nem ugyanazt az alapanyagot használnánk. Ugyanakkor ez a 

megoldás is csak a visszanyerési értékek javítása szempontjából lenne előnyös, a valódi 

élelmiszerminták vizsgálatánál fenálló problémát nem oldaná meg.   

 Visszanyerés azonos anyag különböző koncentráció-szintjein 

A visszanyerések esetleges koncentráció-függésének vizsgálatára csak a gliadin 

referencia anyag esetében volt lehetőség, mert csak ebben az esetben készült az 

allergénmentes mellett két másik koncentrációszintű minta. Látható, hogy a 10 és 50 ppm-es 

porkeverékeknél tapasztalt visszanyerés értékek jelentősen eltérnek, az 50 ppm-es mintáknál 

jóval alacsonyabb értékek adódtak, mint a 10 ppm-es minták esetében. Ez utalhat a 
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kísérletben vizsgált porkeverék előállításának hibájára, mely megjelenik a glutén ELISA 

összehasonlító vizsgálatok eredményeiben is (4.4. fejezet), ahol több ELISA módszernél 

jelentkezett, hogy az 50 ppm-es porkeverékre a tésztánál alacsonyabb visszanyerés értékek 

adódtak. Megfigyelhető továbbá, hogy a sütött termékekben alacsonyabb visszanyerés értékek 

tapasztalhatók. Ezt a jelenséget a 4.5. alfejezetben tárgyalom részletesen. 

 

 Visszanyerés értékek különböző feldolgozottsági szintű mintákból 

Mindhárom vizsgált anyag esetében általános az a tendencia, mi szerint a fehérjéket 

még natív formában tartalmazó alapanyag-keverékekből magasabb visszanyerési értékek 

érhetők el, mint a már feldolgozott modelltermékekből. A sütött modellterméknél 

tapasztalható csökkenés mértéke is hasonló. Ez arra utal, hogy a feldolgozási folyamatnak 

(valószínűleg a mátrixszal együtt, pl. mátrixkomponensekkel kialakult esetleges 

kölcsönhatások révén) hatása van a fehérjék mennyiségi meghatározására. Kutatásunk 

ezirányú eredményeit a 4.4. alfejezetben mutatom majd be.  

 Visszanyerés értékek azonos módszerfüggő változásai 

A tojás esetében a kutatás időtartama alatt az alkalmazott R-Biopharm tojás ELISA 

módosításon esett át (továbbra is azonos néven és raktári számon volt kapható), melynek 

lényege abban állt, hogy bár az analit ugyanaz maradt, a kalibrációt megváltoztatták és a 

végeredményt már ppm tojáspor formában adták meg. A korábbi mérési tartomány 1-27 ppm 

tojásfehérje fehérje volt, míg az új 0,5-13,5 ppm tojáspor, melynek kalibráló anyaga 

referencia tojáspor (NIST SRM 8445). Az, hogy a mérési tartomány koncentráció értékei 

felére csökkentek, ráadásul tojásporra vontakoztatva, melyen belül a fehérjék mennyisége a 

megadott koncentrációknak csak egy része, arra utal, hogy a módszer érzékenyebbé vált. 

Ugyanakkor látható, hogy az újított módszer esetében az egyébként is nagyon alacsony 

visszanyerési értékek tovább csökkentek. Ennek magyarázata lehet, hogy az új kalibráló 

anyag fehérje-összetétele a mintánkban lévő fehérjeprofiltól nagyon eltér, így az ellene 

fejlesztett ellenanyagok a mintánkban lévő fehérjéket kevésbé képesek felismerni. (Ez a 

probléma természetesen az összes többi anyagnál is szóba jöhet.) Eltérő analitikai módszerek 

alkalmazása esetében szintén eltérések várhatók, ehhez kapcsolódó eredményeinket a 4.3. 

alfejezetben mutatom be. 
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4.3.2. PRECIZITÁS- ISMÉTELHETŐSÉG 

 

A precizitás a mérési módszer véletlenszerű változásait jellemző adat. Ha a precizitást 

azonos módszerrel, azonos mérőszeméllyel és azonos körülmények között (labor, eszközök, 

stb.) vizsgáljuk, ismételhetőségről beszélünk. Az ismételhetőség ellenőrzésére az ELISA kitek 

standard oldatsorainak egyes tagjait a referencia anyag mintákkal együtt mintaként vittük fel 

az ELISA lemezre és a kalibrációs görbe alapján meghatároztunk fehérje-tartalmukat, 

valamint a párhuzamos mérési adatok szórását. Ezeket a szórásokat pedig összevetettük a 

referencia anyag modelltermék mérésekor tapasztalt szórás értékekkel (23. ábra, mérési 

adatok: 7.8.2., 7.8.3., 7.8.4. és 7.8.7. Mellékletek), melyeket a nyers adatokból számítottunk 

ki, vagyis az alkalmazott hígítások torzító hatását figyelmen kívül hagytuk.  

A kapott szórásadatokat tanulmányozva az összes kit esetében megállapítható, hogy az 

előállítási folyamat bármely fázisából származó minta esetében a mintához tartozó szórásérték 

a standardek szórásaival összemérhető vagy azoknál kisebb (23. ábra). Ez figyelemre méltó 

eredmény, mivel az általunk készített referencia anyag bonyolultabb mátrix, mint a kitek 

kalibrálásához használt anyagok. Ez azt jelzi, hogy a minták analitikai eredményeinek 

bizonytalansága nagyrészt a módszer saját bizonytalanságából ered. Vagyis a modelltermék-

előállítás és a mérés kivitelezése során nem történik olyan véletlen hiba, mely a mérési adatok 

bizonytalanságát jelentősen megnövelné. 

Megfigyelhető továbbá, hogy a sütemények esetében tapasztalható szórások a 

módosított tojás ELISA kivételével mindenhol alacsonyabbak, mint a feldolgozási folyamat 

egyéb lépéseihez tartozó minták szórásai. Tehát a feldolgozottsági fokkal fordítottan arányos 

a bizonytalanság alakulása. A jelenség hátterének megértéséhez további, nagyobb minta- és 

ismétlésszámú mérések és fehérjeszintű vizsgálatok szükségesek. 

Érdemes megfigyelni továbbá, hogy a standard oldatok szórásainak alakulása 

koncentrációfüggést mutat. A módosított tojás ELISA kivételével a standard oldatok növekvő 

koncentrációjához növekvő szórás, vagyis bizonytalanság társul. Ez összefüggésben állhat 

azzal, hogy a magsabb koncentrációtartományban az alkalmazott kalibrációs görbék (7. 

táblázat) érzékenysége kisebb. Ez a koncentrációfüggés nyomon követhető a gliadin 

referencia anyagok esetében is, ahol rendelkezésünkre áll két összehasonlítható 

koncentrációszint. A 10 ppm-es minták értékeihez képest megnövekedett szórásértékek az 50 

ppm-es tésztáknál és a süteményeknél is megfigyelhetők.  

Összegzésként elmondható tehát, hogy a referencia anyagok alkalmazása a módszerek 

ismételhetőségét nem rontja, viszont a tapasztalt értékek összefüggésben állnak mind a 
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feldolgozás mértékével, mind a minta koncentrációjával. Mivel az általunk előállított anyagok 

használatával a módszer véletlenszerű hibái a jelenleg standardként alkalmazott mintákéval 

azonosak, sőt kisebbek, ezért a módszer validálása során törtőnő alkalmazásuk igazolt. A 

feldolgozott mátrixokkal meghatározható értékek pedig jól modellezik a valódi minták mérése 

során fellépő véletlenszerű hatásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra: ELISA adatok szórásainak összevetése (oszlopok: szórás) 

 

4.3.3. PRECIZITÁS- REPRODUKÁLHATÓSÁG 

 

Az analitikai módszerek másik fontos teljesítmény-jellemzője a mérés 

reprodukálhatósága, mely szintén a precizitáson belül, de az ismételhetőségtől eltérően 

értelmezhető. A fő különbség az, hogy az alkalmazott módszert eltérő személyzet, eltérő 

körülmények között (laboratórium, eszközök) alkalmazza. Ilyen körülmények között a 

módszerek végrehajtása során jelentkező véletlen hiba valószínűsége nagyobb, így a 

reprodukálhatóság körülményei között mért szórásértékek várhatóan magasabbak, mint az 

ismételhetőség esetében tapasztalt értékek. A módszerek validálása során tehát a 
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reprodukálhatóságot érdemes megadni a módszer precizitásának jellemzéséhez, melynek 

legmegbízhatóbb forrásai a laboratóriumi körmérések, jártassági vizsgálatok.  

A németországi Eurofins Analytik GmbH vizsgáló laboratóriumában lehetőségünk 

nyílt a tej- és tojás-meghatározásra alkalmas ELISA módszereket reprodukálhatóság 

szempontjából is megvizsgálni, jártassági vizsgálatot szimulálva. A reprodukálhatóságot az 

általunk fejlesztett tej és tojás referencia anyagokkal vizsgáltuk, a mérést egy napon két 

személy egy ELISA egy-egy felét felhasználva végezte el. A gliadin ELISA esetében a 

reprodukálhatóságról annak egyszerűsített feltétele szerint tudtunk információt nyerni, a saját 

laborunkban két különböző ember által kivitelezett mérések segítségével. Az eredményeket a 

24. ábra szemlélteti (mérési adatok: 7.8.9. Melléklet). Az alkalmazott ELISA kitek 

megegyeznek a fejezet korábbi részeiben használtakkal. Az így kapott szórásadatokat 

összevetettük az ismételhetőség vizsgálata során nyert szórásértékekkel is, hogy 

megvizsgáljuk, a reprodukálhatóság körülményei valóban nagyobb szórásadatokkal járnak-e 

(25. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra: Az alkalmazott tej (A), tojás (B) és gliadin (C) ELISA reprodukálhatóságának 

vizsgálata sütött modelltermékekkel (oszlopok: párhuzamos mérési adatok átlagai, hibasávok: 

szórás) 

A 24/A ábrán megfigyelhető, hogy a tej ELISA esetében a két mérőszemély által 

szolgáltatott eredmények jó egyezést mutatnak mind a négy vizsgált minta esetében, 

miközben a szórások a legtöbb esetben mintánként összemérhetők, tehát a mérés 

A B 

C 
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reprodukálhatósága megfelelő a modelltermékek kazeintartalmának meghatározásához. 

Hasonló tendencia figyelhető meg a tojás ELISA esetében (24/B ábra) is, ugyanakkor ezeknél 

az eredményeknél fontos megjegyezni a már korábban is tapasztalt rendkívül alacsony 

visszanyerésből adódó kis koncentrációértékeket. Mivel ezek a módszer meghatározási határa 

alá esnek, értékük csupán becslésnek tekinthető. Tehát ez a kísérlet is rámutatott az 

alkalmazott tojás ELISA kittel kapott eredményekkel összefüggő problémára, az alacsony 

visszanyerési értékekekre, illetve az időközben megváltoztatott eljárás hatásaira. Ezek a 

tendenciák a modelltermékünk alkalmazása nélkül nem azonosíthatóak, hiszen referencia 

nélkül nem tudunk a pontosságra következtetni. A referencia anyagunk alkalmazásával 

egyértelműen látszik, hogy a kitfejlesztés a pontosságot negatív irányban változtatta, 

pontatlanabb lett a mérés. Ennek hátterét a fentebb tárgyaltak is alátámasztják. 

A gliadin ELISA esetében (24/C ábra) szintén az látható, hogy mindkét személy 

statisztikailag azonos eredményt produkált a két minta esetében, mintánként azonos 

nagyságrendű szórásadatokkal. Itt is megnyilvánul az a korábbi tapasztalat, miszerint növekvő 

minta-koncentrációhoz növekvő bizonytalanság társul. 

Összefoglalva, a referencia anyagok visszamérési értékei a reprodukálhatósági vizsgálatok 

esetében is hasonló értékeket mutattak, vagyis alkalmazhatóságuk ebből a szempontból is 

igazolható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ábra: A reprodukálhatóság és az ismételhetőség összevetése (zöld oszlopok: az 

ismételhetőség fejezetben bemutatott szórások sütemények esetében, kék oszlopok: a 

reprodukálhatóság vizsgálata során nyert szórásértékek átlagai) 
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A további értékelés során összevetettük az ismételhetőség és a reprodukálhatóság 

adatait (25. ábra), mely során a következőket állapítottuk meg: 

- Bár azt vártuk, hogy a reprodukálhatóság szórásadatai nagyobbak 

lesznek, hiszen a módszer végrehajtásánál adódó hibalehetőségek valószínűsége 

nagyobb és ebből adódóan az eredményekből számolható szórásadatok értéke nagyobb 

kéne, hogy legyen, ez csak a tej és az 50 ppm-es gliadin minták esetében valósult meg. 

A többi esetben azt tapasztaltuk, hogy nincs szignifikáns különbség (10 ppm-es 

gliadinos minták), vagy a reprodukálhatósági szórásérték kisebb (tojás). Ez részben a 

módszerek érdeme, részben a kifejlesztett anyagunk alkalmazhatóságának bizonyítéka. 

 

4.4. KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ GLUTÉN ELISA KITEK 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

A referencia anyag fejlesztést, az anyag előállításának jellemzését, valamint az ELISA 

módszertan teljesítményjellemzőinek meghatározását követően a gliadin tartalmú referencia 

anyag megteremette annak lehetőségét, hogy elvégezzük hét, kereskedelmi forgalomban 

kapható, glutén meghatározására alkalmas ELISA kit (6. táblázat) összehasonlító vizsgálatát. 

A kísérletsorozat újszerűsége, hogy az összehasonlító elemzést elsőként végeztük el 

feldolgozott mátrixból készült referencia anyaggal, melynek előnye, hogy olyan kísérleteket 

tudtunk megtervezni a referencia anyagok segítségével, melyek a várható érték ismeretében a 

pontosság, a reális mintamátrix miatt a mindennapi gyakorlatot jobban megközelítő véletlen 

hibabecslés (ismételhetőségi szórásadat) meghatározásával képes jellemezni az egyes 

módszereket és összehasonlítani azok teljesítményjellemzőit. (Hasonló kísérletet a tej és tojás 

ELISA-k esetében sajnos nem állt módunkban elvégezni.) 

A kísérlethez 3 koncentráció-szinten állítottuk elő a glutén referencia anyagot: 0, 10 és 

50 ppm gliadin-tartalom. A 10 és 50 ppm-es gliadin-tartalmú mintákkal a gluténtartalomra 

előírt rendeleti határértékeket modelleztük. A rendelet a határértékeket glutén egységekben 

adja meg (20, illetve 100 ppm), a modelltermékeink gliadin-tartalmát a kitleírásokban 

szereplő átszámítási ajánlások alapján állítottuk be 10 és 50 ppm gliadinra. Ezek az ajánlások 

azt feltételezik, hogy a gliadin fehérjék a glutén 50%-át képezik. A sütemények mellett az 

előállításuk során keletkező nyers tésztát és az alapanyag-keveréket is elemeztük. A kitek egy 

része gliadinban, egy része gluténban, míg egy kit búzafehérje egységben adja meg az 

eredményeket. Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében minden eredményt ppm 

gliadinban adok meg, az esetlegesen szükséges konverziókat a 7. táblázat tartalmazza. A 

vizsgálat eredményei a 26. ábrán és a 16. táblázatban láthatók (részletes mérési adatok: 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés   2012 

97 
 

7.8.10. Melléklet). Mivel a kutatás célja az analitikai módszertan vizsgálata és nem a 

kitgyártók termékeinek minősítése, az egyes kitekkel kapott eredményeket kódolva mutatom 

be (A-G).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ábra: A glutén ELISA összehasonlító vizsgálat eredményei (oszlopok: párhuzamos mérési 

adatok átlagai, hibasávok: szórás, piros vonal: elméleti gliadin-tartalom) 

Az egyes minták esetében tapasztalt visszanyerés értékek kitenként információt 

szolgáltatnak a kit teljesítményéről, valamint a mátrix és a feldolgozás hatásairól (utóbbiakról 

a következő alfejezetben lesz szó részletesen). A 25. ábrán megfigyelhető, hogy a kitek a 

porkeverékek és a tészták esetében hasonlóan viselkednek, az elméleti koncentrációtól 

mutatott eltérésük azonos irányú és mértékű. Látható továbbá, hogy az eredmények sok 

esetben szignifikánsan eltérnek az elméleti koncentrációtól. A 17. táblázatban látható 

visszanyerés értékek alapján a referencia anyagok analízise esetén a legpontosabb 

eredményeket az A, C és D kitek szolgáltatták, míg az E, B és G kitek nagyobb eltérést 
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mutattak a várt eredményeknél. A legjelentősebb eltérés minden esetben az F kitnél 

jelentkezett. 

 

17. táblázat: A glutén ELISA összehasonlítás során tapasztalt visszanyerés értékek (%) (a 

kitek feltüntetett sorrendjét az optimális 100%-os visszanyeréstől való eltérés mértéke 

határozta meg) 

A sütemények esetében megfigyelhető továbbá, hogy a mért gliadin-koncentrációk 

minden esetben alacsonyabbnak adódnak, mint a tészták és a porkeverékek esetében. Ez 

egyértelműen a hőkezelés hatásának eredménye, mely megnehezíti a pontosság becslését (lsd. 

következő alfejezet). Ugyanakkor, mivel a sütemény a referencia anyag jelölt modelltermék, a 

glutén detektálhatósága és a kitek teljesítménye ebben a mátrixban és egyéb hőkezelt 

termékekben rendkívül fontos.  

A süteményekkel kapcsolatban is felmerül az a probléma, hogy egyes kitek túl-, míg 

mások alábecsülik a minta tényleges gliadintartalmát. Mindkét esetnek negatív vonzata lehet. 

Amennyiben a kit alábecsüli a tényleges gliadin-koncentrációt, gluténmentes jelölést 

kaphatnak olyan termékek, melyek adott esetben a rendeletben megszabott határértéknél 

nagyobb mennyiségben tartalmaznak glutént. Ez jelentős élelmiszer-biztonsági kockázatot 

jelent. A gliadin-mennyiség túlbecslésének jelentősége kettős: egyrészt gazdasági hatása 

lehet, mivel az élelmiszer-gyártók számára veszteséget okozhat, ha az egyébként megfelelő 

terméket a mérési adatok eltérése miatt nem értékesíthetik gluténmentesként. Másrészt ilyen 

esetekben az érintett fogyasztók számára elérhető termékek köre sem bővülhet. A felülmérés 

tehát az élelmiszerbiztonsági kockázatot ugyan csökkenti, de a szabályozást, a gyártási 

folyamatok kézbentartását, az allergénmenedzsment kialakítását, a szankcionálást, 

Minta Kit sorrend 

Porkeverék- 10 ppm gliadin 
C 

102,8 
D 

108,2 
A 

114,72 
E 

284,1 
B 

290,3 
G 

292,9 
F 

624,1 

Porkeverék- 50 ppm gliadin 
C 

110,04 
D 

64,2 
A 

60,62 
E 

181,28 
G 

200,2 
B 

200,66 
F 

420,8 

Tészta- 10 ppm gliadin 
A 

95,28 
D 

75,2 
C 

71,7 
G 

205,8 
E 

214,1 
B 

238 
F 

433,1 

Tészta- 50 ppm gliadin 
A 

79,36 
D 

78,16 
C 

63,56 
G 

193,76 
E 

214,02 
B 

257,18 
F 

492,82 

Sütemény- 10 ppm gliadin 
G 

98,7 
B 

78,8 
A 

66,5 

E 

142,8 
D 

42,8 
C 

17,0 
F 

325,6 

Sütemény- 10 ppm gliadin 
B 

105,92 
G 

110,92 
A 

66,24 
D 

49,76 
C 

35,62 
E 

171,72 
F 

393,62 
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összességében a betegek ellátásának biztosítását veszélyeztetik azzal, hogy bizonytalan 

környezetben nagyobb kockázatot vállal a speciális, allergénmentes termékek előállítója is.  

Ezt a képet még bonyolultabbá teszi a különböző kittekkel kapott, szignifikánsan eltérő 

eredmények, valamint a termékelőállítás műveleteinek hatása is. Ezért a leírt jelenségek 

mögött álló okok összefüggések megértése alapvetően fontos az eredmények értelmezéséhez, 

korrekt felhasználásához, a módszerek továbbfejlesztéséhez 

A kitek precizitását jelen esetben ismételhetőségi értékként adtuk meg, minden 

méréssorazat esetében 3-5 párhuzamos mérési adatból számolt egyedi relatív szórás 

számításával (7.8.11. Melléklet). Megállapítható, hogy a szórásadatok a különböző kitek 

esetében közel azonosak, egyik adat sem haladja meg a 0,35-ös értéket és koncentrációfüggés 

sem figyelhető meg. Az értékekben emellett semmilyen tendencia nem látható. Ez arra utal, 

hogy a különböző kitek megbízhatósága, a hibaforrások összességének hatása az eredmények 

bizonytalanságára közel azonos, e tekintetben tehát nincs különbség a kitek között. Az 

eredményeink alapján továbbá valamennyi vizsgált kit bizonytalanságának, véletlen hibájának 

átlagértéke is megadható, ami a szabályozáshoz adhat általánosan alkalmazható elfogadási 

sávot.  

A mért és a tényeges gliadin-koncentrációk között tapasztalt eltérések, valamint az 

adatok változatosságának forrásait azonosítani kell. Ehhez az analitikai eredményekre hatást 

gyakorló tényezők komplex elemzésére van szükség. Az egyes kitek teljesítményjellemzőinek 

különbségét a következő tényezők okozhatják: 

- A vizsgált mátrix 

- A módszerfejlesztési megoldások: 

 Célfehérje/célepitóp megválasztása 

 Az ellenanyag-termeltetés módja és az ellenanyag specifikussága 

 Extrakciós módszer 

 Kalibráló anyag megválasztása 

- A gabonák és fehérje-tartalmuk genetikai és környezeti variabilitása 

Ezek a megfigyelések összhangban vannak korábbi kutatások felvetéseivel (Berger et 

al. 1996, Denery-Papini et al. 1999, Thompson et al. 2008). A jelen kísérletben használt 

ELISA kitek között a fő különbség a következő tényezőkből adódik: 

- Eltérő ellenanyagok alkalmazása (eltérő célmolekulák) 

- Eltérő extrakciós eljárások alkalmazása (egyszerű etanolos extrakció vagy redukáló 

ágenst tartalmazó koktél oldat) 
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- Eltérő kalibráló anyagok alkalmazása 

Már korábban leírták, hogy ezek a tényezők mind szignifikáns hatással lehetnek az 

analitikai eredményekre. Ha például az ellenanyagokat vizsgáljuk, bár mind az R5, mind a 

Skerritt ellenanyagot prolaminokkal szemben fejlesztették ki, azok affinitása a prolamin 

különböző frakcióira eltérő. A Skerritt-féle ellenanyag nagyobb affinitást mutat a 

gluteninekhez, mint a gliadinokhoz, míg az R5 esetében éppen fordított a helyzet. Ez a 

jelenség még inkább hangsúlyossá teszi a kalibrációk fontosságát, valamint a mért gliadin 

adatok glutén-tartalommá történő konverzióját (Geng et al. 2008, Allred et al 2010). A 

gliadintartalmat mérő ELISA kitek a gluténtartalmat úgy számítják ki, hogy a mért gliadin-

mennyiséget beszorozzák kettővel. A gabonákban lévő gliadin/glutelin arányt 

elválasztástechnikai módszerekkel vizsgálva azonban megmutatkozott, hogy ez az arány a 

legtöbb esetben nagyobb, mint 1 (18. táblázat). Ennek következtében a gluténtartalom az 

esetek többségében túlbecsült a kettes szorzófaktor alkalmazása miatt (Wieser et al. 2009).  

 

Gabona Gliadin/glutelin arány 

Búza 1,5-3,1 

Zab, spelta 1,7-3,3 

Árpa 1,4-5,0 

Durumbúza és kamut 3,1-3,4 

Tönke 3,5-7,6 

Rozs 6,3-8,2 

Alakor 4,0-13,9 

 

18. táblázat: Gliadin/glutelin arány néhány főbb gabona esetében (Wieser et al. 2009) 

 

Összegezve tehát, a mért gliadin-koncentrációk eltérése főként a különböző 

ellenanyagok és extrakciós módszerek alkalmazásából ered, valamint abból a tényből, hogy a 

referencia anyagban alkalmazott gliadin eltérhet a kitek kalibrációjához használt kalibráló 

anyagoktól. Utóbbi felhívja a figyelmet a standardizált kalibráló anyagok hiányára, valamint 

arra a kérdésre, hogy ezeket az anyagokat hogyan válasszák meg (pl. fehérje-extraktumok 

vagy összetettebb anyagok, pl. lisztek használata).  

Kutatásunk esetében ezt a képet még árnyaltabbá teszi, hogy az eddig tárgyalt 

tényezők mellett egy újabbat is figyelembe kell venni, vagyis a gliadin feldolgozott mátrixból 

történő meghatározását, a feldolgozás analitikai eredményekre gyakorolt hatását.  
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4.5. A FELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK ANALITIKAI EREDMÉNYEKRE GYAKOROLT 

HATÁSAI 

Az élelmiszerek legnagyobb részét feldolgozott formában fogyasztjuk, így fontos 

információt gyűjteni arról, hogyan hatnak a feldolgozási folyamatok a túlérzékenységi 

reakciókat kiváltó fehérjékre és ezáltal az analitikai eredményekre. Az ilyen jellegű adatok 

fontosak a feldolgozott mátrixú referencia anyagok fejlesztése, és ezáltal a módszervalidálás 

szempontjából is. 

Mivel kísérleteink során a modelltermék-előállítási folyamat minden lépéséből 

(alapanyag-keverék, tészta, sütemény) mintát vettünk, megteremtettük annak lehetőségét, 

hogy megvizsgáljuk, az egyes feldolgozási lépések miként hatottak az analitikai 

eredményekre. A különböző referencia anyagoknál tapasztalt eredmények a 27. ábrán láthatók 

(mérési eredmények: 7.8.2., 7.8.3. és 7.8.10. Mellékletek). 

Az ábrán látható, hogy mindhárom referencia anyag esetében csökkenés tapasztalható 

az alapanyag-keverékekben és a tésztákban mért allergén fehérje-koncentrációk között 

(kivéve az 50 ppm gliadin-tartalmú minták esetében (27/IV. ábra), mely valószínűleg abból 

adódik, hogy a kísérlethez használt anyag előállítása során hiba történhetett). Ez a 

keverékekhez adott víz és margarin hígító hatásának tudható be (28. ábra), melyek a teljes 

tésztatömeg 26%-át teszik ki, vagyis a hidratáció és a tésztaképződés nincs érzékelhető 

hatással a mért allergén fehérje-tartalomra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ábra: A feldolgozási folyamat hatása tej (I.), tojás (II.) és glutén (III.: 10 ppm gliadin-

tartalom, IV.: 50 ppm gliadin-tartalom) referencia anyagok esetében (oszlopok: párhuzamos 

mérési adatok átlagai, hibasávok: szórás) 
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Ugyanakkor szintén szignifikáns különbség látható a nyers tészták és a sütött termékek 

mért allergén fehérje-koncentrációi között, a sütemények mért allergén fehérjetartalma 

szignifikánsan alacsonyabbnak adódik. Mivel a tészták és a sütemények elméleti tej- és 

tojásfehérje, valamint gliadintartalma azonos, a csökkenés a hőkezelés hatásának 

tulajdonítható. A gliadin-tartalmú minták esetében mintakoncentrációtól függően eltérés 

tapasztalható a csökkenés mértékében (19. táblázat), az 50 ppm-es minták esetében a mért 

gliadinkoncentráció százalékos változása kisebb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28. ábra: A tészták és az alapanyag-keverékek mért allergén fehérjetartalmának összevetése 

az alapanyag-keverékek mért allergén fehérjetartalmának a margarin és a víz hígító 

hatásával való korrigálása után (A: tej, B: tojás, C: gliadin, 10 ppm; oszlopok: párhuzamos 

mérési adatok átlagai, hibasávok: szórás) 

 

 
ELISA kit 

Minta A B C D E F G 

10 ppm 30,21 66,89 76,29 43,09 33,33 24,82 52,04 

50 ppm 16,53 58,81 43,96 36,34 19,77 20,13 42,75 

 

19. táblázat: A süteményekben mért gliadintartalom csökkenésének mértéke a 

tésztában mért gliadintartalomhoz képest (%) 

A mérhető fehérje-tartalom csökkenése több módon is magyarázható (Lsd. 2.4.2.1. 

alfejezet). Egyrészt, általánosságban elmondható, hogy hőkezelés hatására a fehérjék 
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elveszíthetik negyedleges szerkezetüket (55-70 °C), a diszulfidhidak felszakadhatnak 70-80 

°C-on, valamint új kötések és aggregátumok alakulhatnak ki (80-90 °C, illetve 90-100 °C). A 

hőmérséklet további növelésével (> 100-125 °C) reakcióba léphetnek egyéb mátrix-

komponensekkel is. A fehérje tulajdonságaitól és a hőkezelés mértékétől függően tehát ezek a 

változások befolyásolhatják a fehérjék oldhatóságát (így extrahálhatóságát), valamint 

immunaffinitásukat is, mely hatással lehet detektálhatóságukra (Wal 2003, Thomas et al. 

2007, Monaci et al. 2011). 

A tej (27/I. ábra) esetében a kazeint hőtűrő fehérjeként jellemzik, bár egyes kísérletek 

szerint a tej 10 perces főzése 66%-kal csökkentette a kazein IgE-kötő képességét (Poms et al. 

2004, Monaci et al. 2006, Gendel et al. 2008). A tejporos referencia anyag esetében 

tapasztalható mérhető kazein-koncentráció tehát adódhat a magas sütési hőmérséklet 

denaturáló hatásából, mely kétféle módon fejtheti ki hatását: denaturáció vagy konformáció-

változás miatt lecsökkenhet a kazein oldhatósága, illetve megváltozhat az ELISA tesztben 

lévő ellenanyaghoz való affinitása. Nem lehet kizárni továbbá az egyéb 

mátrixkomponensekkel alkotott komplexek kialakulását sem. 

A tojásporos referencia anyag (27/II. ábra) vizsgálatához használt ELISA kit a 

tojásfehérjében lévő fehérjékre specifikus. Ebben az esetben volt megfigyelhető a 

legdrasztikusabb csökkenés. A szakirodalom szerint az ovotranszferrin hőlabilis, az 

ovalbumin és a lizozim pedig kevésbé hőtűrő fehérjék, mely részben magyarázhatja a 

csökkenést. Ugyanakkor az ovomukoid hőtűrő fehérje, bár leírták, hogy búzaliszt jelenlétében 

melegítve allergén hatása csökken, mely valószínűleg abból adódik, hogy diszulfid-hidakat 

alakít ki a búza egyes komponenseivel (Poms et al. 2004, Mine et al. 2008). Ez a hatás a többi 

fehérje kisebb hőtűrésével együtt okozhatta a mért koncentráció-csökkenést akár az 

oldhatóság, akár az immunaffinitás csökkentése által.  

A búzafehérjéket részlegesen hőstabilnak és hődenaturációval szemben ellenállónak 

írja le a szakirodalom. Ugyanakkor kimutatták, hogy a búzaliszt 80-120 °C-on 10-60 percig 

történő melegítése csökkent IgE-kötő aktivitást eredményezett. Azonban egyetlen 

feldolgozási mód sem szűntette meg az IgE-kötést teljes mértékben. Kimutatták továbbá, 

hogy az α-, β- és γ-gliadinok oldhatósága hőkezelés hatására csökken (Denery-Papini et al. 

1999, Wal 2003, Poms et al. 2004, Tatham et al. 2008, Mills et al. 2009).  

Mivel a kísérleteinkben alkalmazott hőkezelés hőmérséklete magasabb, mint az 

említett csökkenést kiváltó 80-120 °C, a mérhető gliadin-koncentráció csökkenését okozhatta 

a hőkezelés által kiváltott immunaffinitás-változás, vagy a gliadinok említett csökkent 
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oldhatósága. Elképzelhető továbbá a gliadinok egyéb mátrix-komponensekkel alkotott 

komplexeinek kialakulása is. A 27/III. és IV. ábrákon látható, hogy a sütemények gliadin-

tartalmának csökkenése minden kit esetében megfigyelhető, de nem azonos mértékben. Mivel 

a kitek eltérő ellenanyagokat és extrakciós módszereket alkalmaznak, ezekből az adatokból 

nem lehet megállapítani, hogy a hőkezelés hatására a gliadin ellenanyagokhoz való affinitása 

vagy az oldhatósága változott-e meg, vagy esetleg a két hatás eredőjéről beszélhetünk. 

Bármely hatásról legyen is szó, a teljes immunaffinitást nem szűntette meg, csakúgy, mint a 

kazein esetében. 

Az alfejezet rövid összefoglalásaként elmondható tehát, hogy a hőkezelésnek jelentős 

hatása van az immunanalitikai módszerek által szolgáltatott eredményekre, amit a módszerek 

fejlesztésekor nagyon fontos figyelembe venni. Ugyanakkor a jelenség hátterében álló okok 

nincsenek pontosan felderítve, sok esetben csak feltételezések léteznek. A befolyásoló 

tényezők feltárásához valószínűleg molekuláris szintű vizsgálatokra lesz szükség. 

 

4.6. KONKLÚZIÓ 

Az új, feldolgozott mátrixú referencia anyagok kidolgozásával és felhasználásukkal 

lehetőség nyílt arra, hogy az ELISA módszerek kivitelezése során jelentkező hibát 

megbecsüljük úgy, hogy a mérési adatokat ismert névleges koncentrációhoz hasonlíthattuk. A 

következő, egymással összefüggő hibaforrásokat vizsgáltuk: 

 

- A mintamátrix alkalmazásából eredő hiba  

- A módszer alkalmazásából eredő hiba  

- A feldolgozásból eredő hiba  

 

A véletlenszerű hibák nagyságrendjének becslése a hibaterjedés törvénye alapján 

elvileg számítható. Bár igyekeztem a tárgyalás során ezen egyedi hibák nagyságrendjét 

meghatározni és értelmezni, az egyes adatok nem tekinthetők egymástól függetlennek. Ezért 

az ELISA mérésekből eredő átlagos hibák nagyságrendjét a referencia anyag felhasználásával, 

különböző kitekkel kapott eredményekből becsültük. Ezt a gliadin vizsgálatára alkalmas kitek 

esetében végeztük el. Azt tapasztaltuk, hogy az eredmények véletlenszerű ingadozása (a 

véletlen hibák által okozott szórás nagysága) szinte minden kit esetében hasonló, e tekintetben 

akár a szabályozás számára is lehetséges elfogadási sávot definiálni (hozzátéve, hogy ez az 

érték valószínűleg mintamátrix függő is, ennek vizsgálata jelenleg is folyik).  
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Az egyes forrásokból fakadó hibák tehát a négyzetes hibaterjedési törvény alapján 

hozzák létre a módszer alkalmazása során jelentkező eredő hibát. A referencia anyagok 

alkalmazásával sikerült nagyságrendileg meghatározni ezeket a hibákat, mivel az így 

kialakuló hiba mértéke a referencia anyagok reális volta miatt a valódi élelmiszer-minták 

analízisekor várható hiba mértékét is előre jelzi. 

Ezen hiba nagysága jelöli ki az ELISA módszer alkalmazhatóságának korlátját, melyet 

a jelenlegi szabályozás, mely a létező határértékek esetében sem ad meg bizonytalanság 

értékeket, nem vesz figyelembe. Ezzel az élelmiszer-gyártókkal szemben olyan 

követelményeket támaszt, melyek megbízható igazolására a jelenlegi módszertan nem 

alkalmas. Ez felhívja a figyelmet az analitikai módszertan továbbfejlesztésének 

szükségességére, mellyel kapcsolatban a legfontosabb a következő tényezők terén történő 

harmonizáció: 

- A meghatározandó molekula kiválasztása (allergén/toxikus fehérje vagy 

epitóp, illetve egyéb, előbbiek jelenlétére utaló molekula). Ez megszabná, hogy a 

ténylegesen tüneteket kiváltó fehérjéket vagy epitópokat határozzák-e meg a 

módszerek, így csökkentve az élelmiszerbiztonsági kockázatot, vagy olyan fehérjéket, 

melyek jelzik a túlérzékenységi reakciót kiváltó élelmiszer-komponens jelenlétét. Ez 

alapvetően meghatározhatná, hogy milyen anyagok tölthessék be a kalibráló anyagok 

és referencia anyagok szerepét, figyelembe véve a különböző forrásokból származó 

fehérjék genetikai és környezeti variabilitását. 

- A fenti kérdésben esetleg kialakuló megegyezés jobban megszabná az 

ellenanyagok fejlesztésének irányvonalát is.  

- A mérési eredmények interpretálása, az esetlegesen szükséges 

konverzió-faktorok pontosabb meghatározása a fehérjék variabilitásának forrásait 

figyelembe véve. 

- A feldolgozási folyamatok figyelembe vétele. 

 

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a probléma komplex megközelítésére van szükség. 

A fenti kérdéseket mind módszertani, mind molekuláris szinten vizsgálni kell annak 

érdekében, hogy olyan módszerek jöhessenek létre, mely a kutatómunkánkban feltárt hibákat 

minimálisra csökkentik. A módszertan fejlesztése a klinikai kutatási eredmények fejlődésével 

lehetővé tenné a szabályozási környezet fejlesztését és ezáltal az élelmiszer-gyártók munkáját 

is, így javítva a fogyasztók biztonságát és a rendelkezésükre álló termékeket.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az élelmiszerekkel szemben jelentkező túlérzékenységi reakciók, különösen az 

allergiák és egyéb egyéni rendellenességek kezelése kiemelkedő jelentőségű 

élelmiszerbiztonsági problémát jelent. Az érintett fogyasztók védelme érdekében szükséges az 

élelmiszerekben előforduló túlérzékenységi reakciót kiváltó komponensek meghatározása és 

azok törvényileg szabályozott jelölése a fogyasztók tájékoztatása céljából. Ennek eszközeként 

megbízható, pontos és érvényesített analitikai módszertanra van szükség, mely jelenleg ezen a 

területen nem biztosított, melynek egyik oka, sok más tényező mellett, a referencia anyagok 

hiánya. 

A probléma megoldása érdekében doktori munkám során tej-, tojás- és gliadin 

fehérjék mennyiségi meghatározására alkalmas, reális élelmiszermátrixú referencia anyagok 

fejlesztésével, azok jellemzésével, valamint a kapcsolódó ELISA módszertan referencia 

anyagok segítségével történő vizsgálatával foglalkoztam. A referencia anyagok fejlesztésének 

alapját képező modellterméket irodalmi recept módosításával és új homogenizálási módszerek 

kidolgozásával állítottuk elő, melyek analitikai vizsgálata az ELISA módszertan 

felhasználásával történt. Az ELISA módszerekkel nyert adatokat a módszerleírásnak 

megfelelően értékeltük ki, további elemzésüket pedig statisztikai módszerek (átlag, szórás, t-

próba) alkalmazásával végeztük el. 

Dolgozatom egyik fő eredménye három olyan referencia anyag kifejlesztése, melyek 

meghatározott mennyiségű tej- és tojásfehérjét, illetve gliadint tartalmaznak feldolgozott 

mátrixban. A referencia anyagok kidolgozásához egyenként előállítási protokollt dolgoztunk 

ki. A reális modellmátrix előnye, hogy alkalmazásával az analitikai módszer 

teljesítményjellemzői (pl. pontosság és precizitás) pontosabban jellemezhetők, mivel az analit 

nem utólagos addícióval került a modelltermékekbe, így a valódi élelmiszer-feldolgozás 

hatásait is modellezi. 

A referencia anyagok segítségével az analitikai módszerek kivitelezése során 

jelentkező hibák forrását három szempontból vizsgáltuk: a modelltermék alkalmazásából 

eredő hibák, a módszer alkalmazásából eredő hibák és a feldolgozás hatásából eredő hibák.  A 

referencia anyagok használatából eredő analitikai bizonytalanság mértékét a vakértékek és a 

független minták méréséből eredő szórások meghatározásával jellemeztük. Emellett 

megállapítottuk, hogy a referencia anyagok előállítási folyamata standardizálható. A módszer 

alkalmazásából eredő hiba becsléséhez a referencia anyagok segítségével meghatároztuk az 

alkalmazott ELISA módszerek pontosságát és precizitását. A referencia anyagok 
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használatával amellett, hogy reális élelmiszermátrixú minták segítségével modelleztük a 

valódi élelmiszer-mintákat, az az előny is jelentkezett, hogy az analitikai eredményeket ismert 

elméleti koncentrációkkal hasonlíthattuk össze. Ennek eredményeképpen azt a következtetést 

vontuk le, hogy a modelltermékekre kapott analitikai eredmények bizonytalansága kisebb, 

mint a mérés saját bizonytalansága, így a referencia anyagok módszervalidáláshoz és a 

módszer bizonytalanságának becsléséhez alkalmazhatók. Végül részletesen foglalkoztunk a 

hőkezelés analitikai eredményekre gyakorolt hatásaival és az általuk okozott analitikai 

bizonytalanság becslésével mindhárom vizsgált fehérje esetében. Azt tapasztaltuk, hogy a 

hőkezelés jelentősen befolyásolja a mérési eredményeket. Megállapítottuk, hogy az ebből 

fakadó hiba nagyságrendje a natív fehérjék mérése során nyert adatokkal összevetve 

becsülhető. A három, egymással összefüggésben álló hibaforrás mértékének azonosításával 

jellemezhető az analitikai módszerek által elérhető teljesítmény. Ezt az információt 

felhasználva lehetőség nyílik a szabályozásban szereplő határértékek bizonytalansági 

adatokkal történő kiegészítésére, mely mind élelmiszergyártói, mind hatósági szempontból 

jelentőséggel bír. 

A kutatómunka során elvégeztük továbbá kereskedelmi forgalomban kapható glutén 

ELISA kitek összehasonlítását, melyre először került sor referencia anyag alkalmazásával. 

Ebben az esetben célunk nem az egyedi jelenségek értelmezése, hanem a jelenlegi 

allergénanalitikai eszközök alkalmazásából származó hibák nagyságrendjének megállapítása 

volt. A kísérlet során azonosítottunk több olyan tényezőt, melyek az analitikai eredmények 

alakulására jelentős hatással lehetnek, és a különböző kitekkel mért eredmények között 

tapasztalt eltérések magyarázatául szolgálhatnak. Ezek közül kiemelendő az eltérő kalibráló 

anyagok, ellenanyagok és extrakciós módszerek alkalmazása. 

Végül a kutatás eredményeit felhasználva javaslatot tettünk a klinikai, fehérjekémiai 

és módszerfejlesztési kutatások harmonizálására, mely a kapcsolódó törvényi szabályozás 

finomítását is segítené, így javítva az allergének által képviselt élelmiszerbiztonsági probléma 

kezelését és az érintett fogyasztók biztonságának magasabb szintű biztosítását. 

A létrehozott referencia anyagok, valamint az analitikai módszertan tovább 

fejleszthetők olyan tényezők vizsgálatával, mint például a referencia anyagok 

fehérjetartalmának stabilitása, a túlérzékenységi reakciókat kiváltó fehérjék genetikai-

környezeti változatossága és a feldolgozás során bekövetkező molekuláris szintű 

fehérjemódosulások. Ezek a területek képezik kutatómunkánk jövőbeni lépéseit. 
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7. MELLÉKLETEK 

7.1. A CÖLIÁKIA MECHANIZMUSA ÉS JELLEMZŐI 

A cöliákia mechanizmusának teljes molekuláris háttere még nem ismert, ugyanakkor 

az ilyen irányú kutatómunka a rendellensség kialakulásának több kulcslépését is feltárta. 

Bizonyos körülmények között egyes gabonák részlegesen emésztett fehérjéi a bél 

hámszövetén áthaladhatnak, így bekerülve a vékonybél nyálkahártyájának kötőszövetes 

rétegébe (7.1.1. ábra/A). Ebben szerepe lehet egyes stressztényezőknek, melyek 

megváltoztatják a bél áteresztő-képességét (pl. bélfertőzések) (Briani et al. 2008). A cöliákia 

kialakulásának alapja egy T-sejt alapú immunválasz, melynek egyik kiindulópontja a glutén 

epitópok szelektív deamidálása (7.1.1. ábra/B) (Ciclitira et al. 2005). Ebben a folyamatban a 

szöveti transzglutamináz enzim kiemelkedő szerepet játszik, mint autoantigén. Az enzim a 

fehérjék keresztkötését katalizálja, a gliadinokat szelektíven deamidálja, mely olyan 

neoepitópok kialakulásához vezet, melyek részt vesznek a betegség mechanizmusának 

kialakulásában. Az enzim aciltranszfert katalizál a glutamin (a glutén aminosav-összetélének 

kb. 35%-a) γ-karboxamid-csoportja és a lizin ε-amincsoportja vagy egyéb primer aminok 

között. A reakció eredményeként erősen ellenálló izopeptid kötés jön létre a megfelelő 

fehérjék glutamin és lizin egységei között. Az enzim által katalizált alternatív reakció a 

glutamin deamidálása víz jelenlétében glutaminsavvá és ammóniává. A két reakció közötti 

kapcsolatot több tényező befolyásolja. Az alacsony pH, a glutaminbőség és a lizinegységek 

alacsony hozzáférhetősége a deamidálásnak kedvez. A szöveti transzglutamináznak 

feltehetően igen fontos szerepe van a mechanizmusban a glutén-epitópok módosítása által. A 

glutaminsavvá deamidált glutamin ugyanis negatív töltést kap (7.1.1. ábra/B). Ebben az 

állapotban a gliadin peptidek hatékonyabban tudnak kötődni a HLA DQ2 és DQ8 

receptorokhoz az antigénprezentáló sejteken (7.1.1. ábra/C), valamint a T-sejtek peptid-

felismerése is hatékonyabbá válik, mely a gliadin elleni immunválasz kialakulásának egyik 

első lépése. Az immunogén peptidek HLA receptorokhoz való kötődése aktiválja a 

gluténspecifikus T-sejteket, mely citokintermelődéssel jár (7.1.1. ábra/E), ami gyulladást és 

bélboholy-károsodást vált ki. Az aktivált T-sejtek emellett gluténspecifikus B-sejtek és 

transzglutamináz elleni ellananyagok termelődését is kiváltják (7.1.1. ábra/D).  

Valószínűsíthető, hogy a szöveti-transzglutamináz-gliadin komplex stimulálja a 

glutén-specifikus T-sejteket az enzim elleni ellenanyagok előállítására. A T- és B-sejtek 

(7.1.1. ábra/D) valószínűleg az antigén-komplex különböző részeit ismerik fel: míg a T-sejt a 

kisebb gliadin-peptidekkel reagál, addig a B-sejt a nagyobb méretű enzimmel lép reakcióba, 
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mely haptén-szállítóként viselkedik. Az azonban még kérdéses, hogy ezek az ellenanyagok 

részt vesznek-e a cöliákia mechanizmusában. (Martucci et al. 2002, Ciclitira et al. 2005, 

Hischenhuber et al. 2006, Periolo et al. 2006, Briani et al. 2008, Gendel 2008, Tkoub 2008).   

Ugyanakkor egyes kutatások szerint a szöveti transzglutamináz aktivitás nem 

kizárólagos követelménye a cöliákia kialakulásának, mely arra utal, hogy létezhetnek olyan 

glutenin epitópok, melyek a T-sejteket natív formájukban stimulálják (Ciclitira et al. 2005). 

 

 

7.1.1. ábra: A cöliákia mechanizmusa (Briani et al. 2008) 

A cöliákia fő tünetei gyermekkorban az alacsony vérnyomás, haspuffadás, hasi 

fájdalom, vérszegénység, angolkór, lemaradás a növekedésben, késleltetett pubertás. A 

felnőttkori leggyakoribb tünetek a hasmenés, fáradékonyság, súlyvesztés, hányinger, hányás, 

haspuffadás, bélrendszeri zavarok, csontritkulás, meddőség. A cöliákia igen összetett 
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rendellenesség és gyakran társul egyéb betegségekkel, pl.: herpesz-szerű bőrgyulladás, laktóz-

intolerancia, rosszindulatú bélrendszeri daganatok, cukorbetegség, hepatitisz, epecirrózis, 

szívizom-bántalom (Ciclitira et al. 2005, Periolo et al. 2006, Briani et al. 2008).  

Diagnózisához endoszkópiás vizsgálat, szerológiai markerek szűrése (pl. gliadin-

ellenanyagok), valamint megerősítő tesztként vékonybél-biopszia szükséges (Briani et al. 

2008, Beaudouin et al. 2009). 

A cöliákiának három formája különböztethető meg (Martucci et al. 2002): 

 Klasszikus cöliákia: egyértelmű felszívódási zavarhoz köthető tünetekkel jellemezhető 

(pl. hasmenés, zsírszéklet, súlyvesztés). 

 Minor vagy szubklinikai cöliákia: a felszívódási zavarhoz köthető tünetek hiányával 

jellemezhető. Ezeknél a betegeknél a cöliákia átmeneti jellegű vagy nem bélrendszeri 

jellegű tünetekkel jár (pl. vashiányos vérszegénység, csontritkulás, termékenységi 

problémák, neurológiai és pszichiátriai tünetek, pl. depresszió). 

 Csendes cöliákia: a betegnél tünetek egyáltalán nem jelentkeznek, a betegségre csak 

ellenanyag-vizsgálat során derül fény, pl. cöliákiás beteg elsőfokú rokonainak 

vizsgálatakor.  

Emellett a betegség vizsgálható még az érintett populáció csoportosítása szerint is, 

mely alapján négy csoport különböztethető meg (Gallagher et al. 2004, Ciclitira et al. 2005): 

 Diagnosztizálatlan cöliákiások: azok az egyének, akik rendelkeznek a klasszikus 

tünetekkel és bélnyálkahártya-elváltozással, melyet még nem diagnosztizáltak. 

 Csendes cöliákiások: azok az egyének, akiknél a vékonybél-biopszia kimutatta a 

nyálkahártya morfológiai elváltozását, de tünetek nem jelentkeznek (megjelenésük a 

gluténterhelés növelésével ugyanakkor valószínűsíthető). 

 Látens cöliákiások: azok az egyének, akik a betegségre szociológiailag fogékonyak, de 

sem klinikai, sem szövettani tünetekkel nem rendelkeznek.  

 Valódi allergiások: azok az egyének, akik a cöliákiára genetikailag nem fogékonyak, 

klinikai és szövettani tünetekkel nem rendelkeznek, ugyanakkor a gluténnal vagy 

egyéb búzafehérjékkel szemben IgE-mediált allergiában szenvednek. 

A cöliákia kezelésének egyik ígéretes módja lehet olyan gliadinhiányos búzafajták 

alkalmazása, melyeket a betegek tolerálni képesek. A feltételezés alapjául egy olyan in vitro 

kísérlet szolgál, mely során két speciális búzafajta (az egyik α- és β-, a másik α-, β-, γ- és ω- 

gliadinokban szegény) kevésbé károsította a vizsgált sejtkultúrákat, mint a minden 
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gliadinfrakciót tartalmazó búza. Ugyanakkor ez a hatás eltérő lehet élő szervezetben, a 

gabonák napi fogyasztása esetén (Choo 1995). A glutén epitópok karakterizálása elégséges 

információt szolgáltathat arra nézve, hogy nemesítéssel ezeket a toxikus epitópokat úgy 

távolítsák el, hogy a búza sütési tulajdonságai megmaradjanak. Ugyanakkor a búza genom 

igen komplex és a toxikus epitópok a glutén genomban szétszórtan találhatók, a feladat a 

hagyományos nemesítési módszerekkel valószínűleg nem kivitelezhető (Ciclitira 2005). 

Szintén a kezelés egyik jövőbeni módja lehet az ún. proteáz terápia, mely során olyan 

specifikus proteázokat alkalmaznának, melyek a prolinban gazdag glutén peptideket bontanák 

le, hogy megszűntessék T-sejt-stimuláló hatásukat (Hartmann et al. 2006). A T-sejt-felismerés 

gátlásának egyik ígéretes módja továbbá a toxikus peptidek ciklizációja, amely az említett 

felismerési folyamatot sztérikusan gátolja (Xia et al. 2007).  
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7.2. A TEJ FŐBB ALLERGÉN FEHÉRJÉI ÉS AZONOSÍTOTT IGE-KÖTŐ EPITÓPJAIK 

Forrás: Wal 1998, Sharma et al. 2001, Monaci et al. 2006, El-Agamy 2007 

 

Fehérje 

B-sejt epitópok 
Átmeneti (nem tartós) allergia 

kiváltásáért felelős epitópok 
T-sejt epitópok 

Aminosavak 

pozíciója 
Szekvencia 

Aminosavak 

pozíciója 
Szekvencia 

Aminosavak 

pozíciója 
Szekvencia 

β-

laktoglobulin 

1-16 LIVTQTMKGLDIQKVA 

49-60 TPEGDLEILLQK 

1-21 
LIVTQTMKGLDIQKV-

AGTMWYS 

31-48 
LLDAQSAPLRVYVEELK

P 
14-29 KVAGTWYSLAMAASDI 

47-60 KPTPEGDLEILLQK 30-47 SLLDAQSAPLRVYVEELK 

67-78 AQKKIIAEKTKI 119-128 CQCLVRTPEV 47-67 
KPTPEGDLEILLQK-

WENGELA 

75-86 KTKIPAVFKIDA 129-138 DDEALEKFDKAL 77-97 
KIPAVFKIDALNENKV-

VVVDTDYKKYLLFCM 

127-144 
EVDDEALEKFDKALKA

LP 
143-125 LPMHIRLSFN 

97-117 
TDYKKYLLFCMENSAE-

PEQSL 

141-152 KALPMHIRLSFN 142-162 
ALPMHIRLSFNPTQL-

EEQCHI 

α-

laktalbumin 

1-16 EQLTKCEVFR-ELKDLK 

107-123 
DDSPDLPKLKPD-

ONTLC 
  

13-26 KDLKGYGGVSLPEW 

42-49 KDIGSESTE 

47-58 STEYGLFQINNK 

93-102 KKILDKVGIN 

107-123 
DDSPDLPKLKP-

DONTLC 

Marha 

szérum 

albumin 

336-345 AKEYAVSVLL 

364-382 
PHACYTSVFDKLK-

HLVDEP   364-382 
PHACYTSVFDKL-

KHLVDEP 

451-459 LSLILNRLC 451-459 LSLILNRLC 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés         2012 

124 
 

β-kazein 

1-16 RELEELNVPGEIVESL 1-16 
RELEELNVPGEI-

VESL 

  

45-54 LQDKIHPFAQ 45-54 LQDKIHPFAQ 

55-70 TQSLVYPFPGPIPNSC 
57-66 SLVYPFPGPI 

83-92 VVPPFLQPEV 

107-120 KEMPFPKYPVEPFT 

107-120 KEMPFPKYPVEPFT 

135-144 LPLPLLQSWM 

149-164 QPLPPTVMFPPQSVVS 

167-178 QSKVLPVPQKAV 

173-184 
QSKVLPVPQKAVPY-

PQRD 

185-208 
MPIQAFLLQEPV-

LGPVRGGPFPII 

κ-kazein 

 

 

9-26 
IRCEKDERFFS-

DKIAKYI 
21-44 

KIAKYIPIQYVVSR-

YPSYGLNYYQ 

  

21-44 
KIAKYIPIQYVVS-

RYPSYGLNYYQ 

47-68 
PVALINNQFLPY-

PYYAKPAAVR 

53-64 NQFLPYPYYAKP 
67-78 VRSPAQILQWQV 

95-116 
MARHPHPHLSFM-

AIPPKKNQKD 

111-126 KKNQDKTEIP-TINTIA 

137-148 EAVESTVATLED     

149-166 
SPEVIESSPPEI-

NTVQVTS 
    

155-164 SSPPEINTVQ     

αS1-kazein 

17-36 
NENLLRFFVAPFPE-

VFGKEK 
17-36 

NENLLRFFVAPFPE-

VFGKEK 
1-18 RPKHPIKHQGLPQ-EVLNE 

39-48 ELSKDIGSES 39-48 ELSKDIGSES 16-35 
LNENLLRFFVAPFP-

EVFGKE 

69-78 EEIVPNSVEQ 69-78 EEIVPNSVEQ 31-50 

 

VFGKEKVNELSKDI-

GSESTE 
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αS1-kazein 

83-102 
KEDVPSERYLGYLE-

QLLRCK 
83-102 

KEDVPSERYLGYL-

EQLLRCK 
76-95 

VEQKHIQKEDVPSE-

RYLGYL 

109-120 LEIVPNSAEERL 109-120 LEIVPNSAEERL 90-110 
YLGYLEQLLRLKKY-

KVPOLE 

123-132 MKEGIHAQQK 123-132 MKEGIHAQQK 106-125 
VPQLEIVPNSAEER-

LHSMKE 

139-154 NQELAYFYPEL-FRQFY 139-154 
NQELAYFYPELF-

RQFY 
136-155 

GIHAQQKEPMIGVN-

QELAYF 

159-174 
YPSGAWYYVPL-

GTQYT 
159-174 

YPSGAWYYVP-

LGTQYT 

152-169 
QFYQLDAYPSGAWY-

YVPL 

173-194 
YTDAPSFSDIPNPI-

GSENSEKT 

163-183 SSSEEIVPNSVEQKHIQK 

181-199 DIPNPIGSENSEKTTH-PLW 

αS2-kazein 

31-44 SKENLCSTFCKEVV 

    

43-56 VVRNANEEEYSIGS 

83-100 
NEINQFYQKF-

PQYLQHLY 

93-106 PQYLQYLYQGPIVL 

105-114 VLNPWDQVKR 

117-128 VPITPTLNREQL 

143-158 EKNRCNFCKKI-SQEYQ     

165-188 
KKISQRYQKFALP-

QYLKTVYQHQK 
    

171-180 YQKFALPQYL 
    

191-200 KPWIQPKTKV 

 

 

 

 

 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés         2012 

126 
 

7.3. A TOJÁS NÉHÁNY AZONOSÍTOTT IGE-KÖTŐ EPITÓPJA 

Forrás: Mine et al. 2008 

Az ovomukoid (bal, a) IgE/B-sejt epitópok emberben és egérben, b) T-sejt epitópok emberben és egérben) és az ovalbumin (jobb, a) IgE-

epitópok emberben, b) IgE-epitópok egérben, c) T-sejt epitópok emberben és egérben) IgE- és T-sejt epitópjainak sematikus ábrázolása. A 

számok az aminosavak pozicíóját, míg a betűk különböző tanulmányokat jelölnek. 
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7.4. A BÚZA ÉS EGYÉB GABONÁK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓT KIVÁLTÓ FEHÉRJÉI ÉS AZ EZEKÉRT FELELŐS 

AZONOSÍTOTT EPITÓPOK 

A táblázatban vastagított betűvel szerepelnek a fő allergén/toxikus fehérjék, illetve az immundomináns epitópok. 

A rendellenesség, 

melynek kiváltásért 

felelős 

Fehérje megnevezése Azonosított allergén/toxikus epitóp Hivatkozás 

Cöliákia 

 
α-gliadin 

 

 

LQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQP- 

QLPYPQPQPF, PSQQ, QQPP, QQPY, 

YPQPQ, PELPYPQPQ 

LGQQQPFPPQQPY(PQPQPF(PSQQPY)), 

LQLQPFPQPQLPYPQPQLPY, 

LGQGSFRPSQQN, 

PFPQPQLPY, PQPQLPYPQ, PYPQPQLPY, 

PQLQPFPQPQLPY, 

PQPQLPY, LQPFPQPQLPYPQP-

QLPYPQPQLPYPQPQPF, 

PQPQLPYPQPQLPY, QFQVPLVQQQQF, 

QILQQILQQQLI, WQIPEQSQCQAI, 

ALQTLPAMCNVYIPPCT, PQQSFPEQE, 

EGSFQPSQE 

Cornell et al. 1995, Rocher et al. 1995, De 

Vincenzi et al. 1996, Silano et al. 1999, Kumar 

et al. 2000, Wieser 2001, Martucci et al. 2002, 

Shan et al. 2002, Ciclitira et al. 2005, Dieterich 

et al. 2006, Hartmann et al. 2006, Hischenhuber 

et al. 2006, Periolo et al. 2006, Mamone et al. 

2007, Gendel et al. 2008, Cabrera-Chávez et al. 

2010, Tye-Din et al. 2010, Petersen et al. 2011, 

Tatham et al. 2012 
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Cöliákia 

β-gliadin  
Martucci et al. 2002, Ciclitira et al. 2005, 

Gendel et al. 2008, Tatham et al. 2012 

γ-gliadin  

Rocher et al. 1995, Kumar et al. 2000, Wieser 

2001, Martucci et al. 2002, Ciclitira et al. 2005, 

Gendel et al. 2008, Tatham et al. 2012 

ω-gliadin PFPQPEQPFPW 

Kumar et al. 2000, Wieser 2001, Martucci et al. 

2002, Ciclitira et al. 2005, Gendel et al. 2008, 

Tye-Din et al. 2010 

Gluteninek QGQQGYYPISPQQSGQ 
Ciclitira et al. 2005, Hischenhuber et al. 2006, 

Gendel et al. 2008, Tye-Din et al. 2010 

Hordeinek 
QPFPQPQQPFPW, 

PQQPIPEQPQPYPQQP 
Tye-Din et al. 2010 

Szekalinok (ω-1-40) QPFPQPQQPIPQ, PFPQQPEQIIPQ Rocher et al. 1996, Tye-Din et al. 2010 

Aveninek (α2, γ3, γ4, γ-

70, γ-35) 
 Rocher et al. 1992, 1995, 1996 

Búzaallergia, pékasztma α-gliadin 
LALQTLPAMC, VQQQQFPGQQ, 

QQQFPGQQQQ, QEQVPLVQQQ, 

Matsuo et al. 2004, Battais et al. 2005a, 2005b, 

Hischenhuber et al. 2006, Bittner et al. 2008, 

Tatham et al. 2008 

Búzaallergia, pékasztma β-gliadin 
Battais et al. 2005a, Hischenhuber et al. 2006, 

Bittner et al. 2008, Tatham et al. 2008 

Búzaallergia, pékasztma, 

búzafüggő mozgás-

indukált anafilaxia 

γ-gliadin 
QPQQPFP, LQQQLVPQLQ, 

QQLVPQLQQP, QQSFPQQQRP 

 

Matsuo et al. 2004, Battais et al. 2005b, 

Akagawa et al. 2007, Tatham et al. 2008, 2012 
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Búzaallergia, pékasztma, 

búzafüggő mozgás-

indukált anafilaxia 

ω-gliadin 

QQIPQQQ, QQFPQQQ, QQSPEQQ, 

QQSPQQQ, QQLPQQQ, QQYPQQQ, 

PYPP, QQFHQQQ, QSPEQQQ, 

YQQYPQQ, QQPPQQ, QQQLPQQQ, 

QQQFPQQQ, QPQQPFP 

Morita et al. 2003, Matsuo et al. 2004, Battais et 

al. 2005ab, Hischenhuber et al. 2006, Tatham et 

al. 2008, 2012 

HMW gluteninek QQPGQ, QQPGQGQQ, QQSGQGQ Tatham et al. 2008, Matsuo et al. 2005 

LMW gluteninek QQQPP, QQLPQQQ, QQFPQQQ 

Matsuo et al. 2004, Battais et al. 2005a, 

Hischenhuber et al. 2006, Kozai et al. 2006, 

Akagawa et al. 2007, Tatham et al. 2008 

 

Búzaallergia, pékasztma Albuminok  

 

Taylor 1992, Jolivet 2002, Battais et al. 2005a, 

Hischenhuber et al. 2006, Tatham et al. 2008 

 

Búzaallergia Globulinok  
Taylor 1992, Jolivet 2002, Battais et al. 2005a, 

Hischenhuber et al. 2006, Tatham et al. 2008 

Búzaallergia, pékasztma 

α-amiláz inhibitor  

Matsuo et al. 2004, Battais et al. 2005a, 

Hischenhuber et al. 2006, Kozai et al. 2006, 

Akagawa et al. 2007, Tatham et al. 2008, 2012 

Nem-specifikus 

lipidtranszfer 

proteinek 

 

Battais et al. 2005a, Hischenhuber et al. 2006, 

Palacin et al. 2007, Tatham et al. 2008, Larré et 

al. 2011 

Búzacsíra agglutinin  Tatham et al. 2008 
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Búzaallergia, pékasztma 

Peroxidáz  Matsuo et al. 2004, Tatham et al. 2008 

Tioredoxin  Weichel et al. 2006, Tatham et al. 2008 

Szerpin  
Matsuo et al. 2004, Akagawa et al. 2007, 

Tatham et al. 2008, Larré et al. 2011 

Búzaallergia 

γ-35 és γ-70 

szekalinok 
 Hischenhuber et al. 2006, Tatham et al. 2008 

γ-3 hordeinek  Hischenhuber et al. 2006, Tatham et al. 2008 

β-purotionin  Tatham et al. 2008 

Tritin  Tatham et al. 2008 

Keményítő-szintáz  Tatham et al. 2008 

Globulin 3 (7S 

globulin, kupin) 
 Larré et al. 2011 

β-D-glükán-hidroláz  Larré et al. 2011 

Pékasztma 

β-amiláz  Larré et al. 2011 

Acetil-koenzim-A-

oxidáz 
 Tatham et al. 2008 

Glicerinaldehin-3-

foszfát dehidrogenáz 
 Matsuo et al. 2004, Tatham et al. 2008 

Triózfoszfát-izomeráz  Matsuo et al. 2004, Tatham et al. 2008 

Árpa α- és β-amiláz  Tatham et al. 2008 
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7.5. A FEHÉRJE ÉS DNS ALAPÚ TESZTEK ÖSSZEVETÉSE 

Forrás: Besler 2001, Kerbach et al. 2009 

 
Fehérje alapú módszerek 

(ELISA, LFD) 

DNS alapú módszerek 
(PCR, RT-PCR, PCR-

ELISA) 

Módszerfejlesztés 

időtartama 
Több hónap 

Ha a keresett DNS-szakasz 

ismert, 7-10 nap 

A meghatározás alapja 

Specifikus ellenanyag, 

melyet konstant minőségben 

kell előállítani 

Egyszerű és meghatározott 

DNS-szekvencia 

Analit 
Allergén fehérje vagy marker 

fehérje 
DNS-fragmentum 

Specifikusság Keresztreakció lehetséges Nagyon specifikus 

LoD alacsony ppm tartomány 10 molekula 

Mennyiségi meghatározás 
Specifikus fehérje 

mennyiségi meghatározása 

Felsokszorozott DNS-

fragmentumok mennyiségi 

meghatározása, ebből 

fehérjetartalom számítása 

Analit variabilitása 
Variabilitás befolyásolhatja a 

mérési eredményeket 
Stabil genotípus 

Mátrixhatás 
Az extrakció módosításokkal 

javítható 

PCR inhibítorok kizárása 

nehéz 

Feldolgozás hatása 

Denaturálódott vagy egyéb 

módon módosult fehérje 

kimutahatósága megszűnhet 

A DNS hőnek ellenáll, de 

alacsony pH-n 

fragmentálódik 

Referencia anyag Jelenleg nincs Jelenleg nincs 

Mintaelőkészítés Gyors és egyszerű 
Nagyobb labor- és 

műszerigény 

Kivitelezéshez szükséges 

idő 
0,3-3,5 óra 2-6 óra 

Kivitelezés egyszerű képzettséget igényel 

Reagensek stabilitása 4 °C-on néhány hónap -20 °C-on néhány év 
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7.6. A GLUTÉN MEGHATÁROZÁSÁRA LÉTREHOZOTT ELISA TESZTEK 

Szürke háttérrel azok a fejelsztések láthatók, melyek felhasználásra kerültek kereskedelmi 

forgalomban kapható ELISA kitekben. 

Forrás: Denery-Papini et al. 1999, Valdés et al. 2003, Bermudo Redondo et al. 2005, Morón et 

al. 2008, Mena et al. 2012 

Analit 
Ellenanyag 

típusa 
ELISA típusa Érzékenység Megjegyzés 

Fejlesztés 

éve 

Gliadinok Poliklonális Szendvics 3 ng/ml gliadin 

Keresztreakció 

rizs és kukorica 

prolaminokkal 

1986 

(Troncone et 

al.) 

Gliadinok 

Poliklonális 

elfogó 

ellenaanyag, 

monoklonális 

detektáló 

ellenanyag 

Szendvics 13 ng/ml gliadin 

Búza, rozs, árpa 

és zab 

prolaminjainak 

meghatározása 

1987 

(Friedmann 

et al.) 

Gliadinok Poliklonális Kompetitív 10 ng/ml gliadin  
1988 (Friis et 

al.) 

Gliadinok Poliklonális Szendvics 30 ng/ml gliadin  
1988 (Ayob 

et al.) 

Gliadinok 

Poliklonális 

elfogó 

ellenaanyag, 

monoklonális 

detektáló 

ellenanyag 

Szendvics 100-3000 ng/ml  
1989 (Mills 

et al.) 

ω-gliadinok Monoklonális Szendvics 
100 ng/ml 

gliadin 

Hőstabil ω-

gliadinok 

meghatározása, 

AOAC által 

elfogadott 

1990 

(Skerritt and 

Hill) 

Gliadinok Poliklonális Kompetitív 

1 ng/ml gliadin 

(0,1 mg 

glutén/100 g) 

Tritikálé, árpa, 

rozs és zab 

prolaminok 

meghatározása, 

nincs 

keresztreakció 

kukoricával, 

rizzsel és szójával 

1993 (Chirdo 

et al.) 

Gliadinok Poliklonális Szendvics 23 ng/ml gliadin 

Árpa prolaminok 

meghatározása. 

keresztreakció 

kukoricával 

1993 

(Aubretch 

and Toth) 

α-gliadin 

peptid 

Poliklonális 

elfogó 

ellenaanyag, 

monoklonális 

detektáló 

ellenanyag 

Szendvics 

13 ng/ml gliadin 

(0,6 mg 

glután/100 g) 

Árpa, rozs és zab 

prolaminok 

meghatározása, 

nincs 

keresztreakció 

kukoricával, 

rizzsel, kölessel 

és cirokkal 

1994 (Ellis et 

al.) 
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Analit 
Ellenanyag 

típusa 
ELISA típusa Érzékenység Megjegyzés 

Fejlesztés 

éve 

α-gliadin 31-49 

peptidje 

Poliklonális 

elfogó 

ellenaanyag, 

monoklonális 

detektáló 

ellenanyag 

Szendvics 

4 ng/ml gliadin 

(0,016 mg 

glutén/100 g) 

 
1998 (Ellis et 

al.) 

Gliadinok Monoklonális 

Kompetitív 

20 ng/ml gliadin 

(2 mg 

glutén/100 g) 

 
1998 (Chirdo 

et al.) 
Szendvics 

1 ng/ml gliadin 

(0,03 mg 

glutén/100 g) 

Jelölt gliadint 

alkalmazó 

kompetitív 

3 ng/ml gliadin 

(0,3 mg 

glutén/100 g) 

Szekalinok és 

gliadinok 

2 

monoklonális 

elfogó 

ellenaanyag, 

monoklonális 

detektáló 

ellenanyag 

Szendvics 

3 ng/ml gliadin 

(0,3 mg 

glutén/100 g) 

 
1998 (Sorell 

et al.) 

α- és β- 

gliadinok 
Poliklonális 

Szekvenciális 

kompetitív 

45 µg/ml 

gliadin 
 

2000 

(Nicolas et 

al.) 

α- γ- és ω- 

gliadinok 

(QQPFP 

epitóp) 

R5 

monoklonális 

ellenanyag 

Szendvics 
0,78 ng/ml 

gliadin 

Gliadinok, 

hordeinek, 

szekalinok 

meghatározása 

2003 (Valdés 

et al.) 

α- és γ-gliadin 

peptidek 
Monoklonális Kompetitív 12 ng/ml gliadin 

T-sejt-stimuláló 

peptidek 

jelenlétét 

határozza meg 

2001 

(Spaening-

Dekking et 

al.) 

19 

aminosavból 

álló toxikus 

gliadin peptid 

Monoklonális Kompetitív 
0,128 mg/kg 

gliadin 
 

2005, 

(Bermudo 

Redondo et 

al.) 

33 

aminosavból 

álló toxikus 

gliadin peptid 

Monoklonális 

Szendvics 
<1 ppm 

prolamin 
 

2008, 

(Morón et 

al.) Kompetitív 
<0,5 ppm 

gliadin 

Hidrolizált 

gliadinok 

meghatározása 

Hidrolizált 

gliadin 

R5 

monoklonális 
Kompetitív 

0,36 ng/ml 

gliadin 
 

2012 (Mena 

et al.) 
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7.7. A KÍSÉRLETES MUNKA SORÁN ALKALMAZOTT ELISA TESZTEK 

KIVITELEZÉSE 

7.7.1. ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK 

 20 és 50 ml-es centrifugacsövek 

 2 ml-es Eppendorf csövek 

 Centrifugacső- és Eppendorf cső tartók 

 Főzőpoharak 

 Egy- (100 µl, 1000 µl, 5 ml) és nyolccsatornás (300 µl) automata pipetták és 

pipettahegyek (Biohit) 

 Műanyag mikrotiter lemez 

 Analitikai mérleg (6110 Balance, gyártási szám: 36060212, Tecator; Pioneer, gyártási 

szám: 8730478205, Ohaus) 

 Rázógép (IKA Vibrax VXR basic, gyártási szám: 05.004613, IKA Works do Brasil 

Ltd.; VWR Analog Vortex Mixer, gyártási szám: 090902010, VWR) 

 Termosztálható plate rázógép (Stat-Fax 220) 

 Vortex (VWR LabDancer S40) 

 Centrifuga (Biofuge Stratos, gyártási szám: 40343793, Kendro Laboratory Products; 

T24, MLW) 

 Kézi plate-mosó 

 Automata plate-mosó (BioTek ELx50, gyártási szám: 238577, Bio-Tek) 

 Fotométer (DINATECH MR-700 ELISA plate reader; Bio-Rad iMark Microplate 

Reader, gyártási szám: 11410, Bio-Rad) 

 Szárítószekrény 

 Vízfürdő (Shaking Water Bath 1024, gyártási szám: 520039680, FOSS) 

 pH-mérő (PRECISION OP-205/1, Radelkis) 

 Desztillált víz 

 Etanol (96 V/V%) 

 1 M HCl 

 Na2CO3 és NaHCO3 

 1 M NaOH 

 ELISA kitek 
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7.7.2. A TEPNEL BIOKITS CASEIN ASSAY ELISA KIVITELEZÉSE 

 Vegyük ki a kitet a hűtőből és hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. 

 Oldatok előkészítése 

- Az extrakciós puffer (0,05 M karbonát-bikarbonát puffer, pH=9,6) elkészítése: 

Készítsünk 1 l NaHCO3 oldatot 4,2005 g NaHCO3 desztillált vízben való feloldásával 

(pH=8,54), valamint 1 l Na2CO3 oldatot 5,2995 g Na2CO3 desztillált vízben való 

feloldásával (pH=11,21). A továbbiakban pH-mérővel történő ellenőrzés mellett 

elegyítsük addig a két oldatot, míg pH-ja 9,6 nem lesz. 

- Working Diluent Solution: a Diluent type 10 koncentrátumot hígítsuk 1:1 arányban 

desztillált vízzel. Győződjünk meg róla, hogy használat előtt az oldatban lévő kristályok 

feloldódtak. 

- Mosófolyadék: Hígítsuk a Wash solution koncentrátumot 1:9 arányban desztillált vízzel. 

- Standard oldatok elkészítése: tovafutó hígítással a Milk Protein Standard-ből a 7.7.2. 

táblázat szerint. 

 

Kalibráló sor 
Working Diluent 

Solution 

Kazein 

koncentráció (ppm) 

A 
1000 µl Milk Protein 

Standard 
0 µl 25,6 

B 500 µl A 500 µl 12,8 

C 500 µl B 500 µl 6,4 

D 500 µl C 500 µl 3,2 

E 500 µl D 500 µl 1,6 

Zero 0 µl 1000 µl 0 

 

7.7.2. táblázat: A BIOKITS Casein Assay kalibráló oldatsorának elkészítése 

 

 Extrakció 

- Mérjünk be 2±0,02 g homogenizált mintát centrifugacsőbe. 

- Adjunk hozzá 20±0,2 ml extrakciós puffert. 

- Rázassuk 120 másodpercig 2000 rpm fordulatszámon.  

- A felülúszót válasszuk le egy másik centrifugacsőbe és centrifugáljuk 500 g 

fordulatszámon 10 percig 

- A tiszta felülúszót mérjük Eppendorf csőbe. Hígítsuk az extraktumot Working Diluent 

Solution-nel 1:10 arányban.  

- Mérés előtt az extraktumok egy éjszakát hűtőben tárolhatók. 
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- Mérés előtt a mintákat, ahol szükséges, hígítsuk tovább a mintahígító oldattal addig, míg 

koncentrációjuk várhatóan beleesik a mérési tartományba. 

 A mérés kivitelezése 

- Az előre elkészített cellakiosztás (sorsolással meghatározott, randomizált elhelyezés) 

szerint pipettázzunk 200-200 µl mintát és standardot egy egyszerű műanyag mikrotiter 

lemezre. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. Ennek segítségével az oldatokat 

igen rövid idő alatt felvihetjük az ELISA lemezre, így azok ugyanannyi időt tölthetnek 

a plate celláiban. 

- Helyezzük a kit keretébe a megfelelő számú kit mikrotiter csíkot. 

- Nyolccsatornás pipettával mérjünk át 100-100 µl mintát és standardot az ELISA plate-

re. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. 

- Rázassuk a plate-et szobahőmérsékleten 30 percig. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 50-50 µl Casein Biotint. 

- Rázassuk a plate-et szobahőmérsékleten 30 percig. 

- Kézi vagy automata plate-mosó segítségével mossuk a cellákat mosófolyadékkal 

ötször. Kézi mosás esetén először öntsük ki a plate-en lévő folyadékot, majd a 

mosófolyadékkal mossunk minden cellát ötször. Kézi mosás után a cellákban maradó 

folyadékot és buborékokat távolítsuk el úgy, hogy a plate-et többször nedvszívó 

felülethez ütjük. Automata plate-mosó esetén használjuk az előre beállított 

mosóprogramot. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 50-50 µl Avidin 

Peroxidase Conjugate-ot. 

- Rázassuk a plate-et szobahőmérsékleten 15 percig. 

- Ismételjük meg a fenti mosási lépést. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl TMB 

szubsztrátot. 

- Kézzel finoman rázzuk össze a plate-et és inkubáljuk 30 percig rázatás nélkül 

szobahőmérsékleten. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 50-50 µl stop reagenst. 

- 10 percen belül olvassuk le a cellákban lévő oldatok abszorbanciáját plate fotométeren, 

450 nm hullámhosszon. 
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7.7.3. AZ R-BIOPHARM RIDASCREEN FAST EI/EGG PROTEIN ELISA 

KIVITELEZÉSE 

 Vegyük ki a kitet a hűtőből és hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. 

 Oldatok előkészítése 

- Extrakciós puffer: a 20x-os töménységű koncentrátumot hígítsuk desztillált vízzel 1:20 

arányban, miután a koncentrátumban lévő összes kristályt feloldódott (ez elérhető 37 °C-

os vízfürdő alkalmazásával). 

- Ellenanyag enzim konjugátum: a 11x-es töménységű koncentrátumot hígítsuk 1:11 

arányban desztillált vízzel. Mivel az oldat instabil, csak annyi oldatot készítsünk, 

amennyit a mérés során fel is használunk. Hígítás előtt a koncentrátumot alaposan fel 

kell rázni. 

- Mosófolyadék: a 10x-es töménységű koncentrátumot hígítsuk desztillált vízzel 1:10 

arányban, miután a koncentrátumban lévő összes kristályt feloldódott (ez elérhető 37 °C-

os vízfürdő alkalmazásával). 

 

 Extrakció 

- Mérjünk be 1 g homogenizált mintát centrifugacsőbe. 

- Adjunk hozzá 20 ml, szárítószekrényben 60 °C-osra melegített extrakciós puffert. 

- Rázassuk 10 percig 1500 rpm fordulatszámon.  

- Centrifugáljuk 10 percig, 4 °C-on 2500 g fordulatszámon. 

- A tiszta felülúszót mérjük át másik mintatartó csőbe. 

- Mérés előtt az extraktumok hűtőben 3 napig tárolhatók. 

- Mérés előtt a mintákat, ahol szükséges, hígítsuk tovább a mintahígító oldattal addig, míg 

koncentrációjuk várhatóan beleesik a mérési tartományba. 

 

 A mérés kivitelezése 

- Az előre elkészített cellakiosztás (sorsolással meghatározott, randomizált elhelyezés) 

szerint pipettázzunk 200-200 µl mintát és standardot egy egyszerű műanyag mikrotiter 

lemezre. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. Ennek segítségével az oldatokat 

igen rövid idő alatt felvihetjük az ELISA lemezre, így azok ugyanannyi időt tölthetnek 

a plate celláiban. 

- Helyezzük a kit keretébe a megfelelő számú kit mikrotiter csíkot. 

- Nyolccsatornás pipettával mérjünk át 100-100 µl mintát és standardot az ELISA plate-

re. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. 
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- A plate-et kézzel finoman rázzuk össze, majd inkubáljuk szobahőmérsékleten 10 

percig. 

- Kézi vagy automata plate-mosó segítségével mossuk a cellákat mosófolyadékkal 

háromszor, cellánként 250 µl mosófolyadékkal. Kézi mosás esetén először öntsük ki a 

plate-en lévő folyadékot, majd a mosófolyadékkal mossunk minden cellát háromszor, 

250 µl mosófolyadékkal. Kézi mosás után a cellákban maradó folyadékot és 

buborékokat távolítsuk el úgy, hogy a plate-et többször nedvszívó felülethez ütjük. 

Automata plate-mosó esetén használjuk az előre beállított mosóprogramot. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl hígított enzim 

konjugátumot. 

- A plate-et kézzel finoman rázzuk össze, majd inkubáljuk szobahőmérsékleten 10 

percig. 

- Ismételjük meg a fenti mosási lépést. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl kromogén 

szubsztrátot. 

- A plate-et kézzel finoman rázzuk össze, majd inkubáljuk szobahőmérsékleten 10 

percig. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl stop reagenst. 

- 10 percen belül olvassuk le a cellákban lévő oldatok abszorbanciáját plate fotométeren, 

450 nm hullámhosszon. 

7.7.4. A ROMER LABS AGRAQUANT GLUTEN ASSAY ELISA KIVITELEZÉSE 

 Vegyük ki a kitet a hűtőből és hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. 

 Oldatok előkészítése 

- Extrakciós puffer: készítsünk 40 V/V%-os etanol oldatot tömény etanolból desztillált 

vízzel. 

- Mintahígító puffer: a koncentrátumban tárolás alatt esetlegesen kialakult kristályokat 

oldjuk fel (pl. meleg vízfürdő segítségével), majd a koncentrátumot hígítsuk 1:10 

arányban desztillált vízzel. 

- Mosófolyadék: a koncentrátumban tárolás alatt esetlegesen kialakult kristályokat oldjuk 

fel (pl. meleg vízfürdő segítségével), majd a koncentrátumot hígítsuk 1:10 arányban 

desztillált vízzel. 

 Extrakció 

- Mérjünk be 1 g homogenizált mintát centrifugacsőbe. 
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- Adjunk hozzá 10 ml extrakciós oldatot. 

- Rázassuk 10 percig a rázógép 7-es fokozatán.  

- Centrifugáljuk 10 percig, 2000 g fordulatszámon. 

- A tiszta felülúszót mérjük át másik mintatartó csőbe. 

- Az extraktumot hígítsuk 1:50 arányban a hígított mintahígító pufferrel (ez bele van 

kalkulálva a kalibrációba). 

- Mérés előtt a hígítatlan extraktumok egy éjszakát, sötétben, szobahőmérsékleten 

tárolhatók. 

- Mérés előtt a mintákat, ahol szükséges, hígítsuk tovább a mintahígító oldattal addig, míg 

koncentrációjuk várhatóan beleesik a mérési tartományba. 

 

 A mérés kivitelezése 

- Az előre elkészített cellakiosztás (sorsolással meghatározott, randomizált elhelyezés) 

szerint pipettázzunk 200-200 µl mintát és standardot egy egyszerű műanyag mikrotiter 

lemezre. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. Ennek segítségével az oldatokat 

igen rövid idő alatt felvihetjük az ELISA lemezre, így azok ugyanannyi időt tölthetnek 

a plate celláiban. 

- Helyezzük a kit keretébe a megfelelő számú kit mikrotiter csíkot. 

- Nyolccsatornás pipettával mérjünk át 100-100 µl mintát és standardot az ELISA plate-

re. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. 

- Inkubáljuk rázás nélkül szobahőmérsékleten 20 percig. 

- Kézi vagy automata plate-mosó segítségével mossuk a cellákat mosófolyadékkal 

háromszor, cellánként 300 µl mosófolyadékkal. Kézi mosás esetén először öntsük ki a 

plate-en lévő folyadékot, majd a mosófolyadékkal mossunk minden cellát háromszor, 

300 µl mosófolyadékkal. Kézi mosás után a cellákban maradó folyadékot és 

buborékokat távolítsuk el úgy, hogy a plate-et többször nedvszívó felülethez ütjük. 

Automata plate-mosó esetén használjuk az előre beállított mosóprogramot. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl konjugátumot. 

- Inkubáljuk rázás nélkül szobahőmérsékleten 20 percig. 

- Ismételjük meg a fenti mosási lépést. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl szubsztrátot. 

- Inkubáljuk rázás nélkül szobahőmérsékleten 20 percig, sötétben. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl stop reagenst. 
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- Olvassuk le a cellákban lévő oldatok abszorbanciáját plate fotométeren, 450 nm 

hullámhosszon. 

7.7.5. A TEPNEL BIOKITS GLUTEN ASSAY KIT ELISA KIVITELEZÉSE 

 Vegyük ki a kitet a hűtőből és hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. 

 Oldatok előkészítése 

- Extrakciós puffer: a kitben található Gluten Extraction Additive reagenst oldjuk fel 600 

ml desztillált vízben, majd adjunk hozzá 400 ml etanolt és keverjük el alaposan. 

- Mintahígító puffer: az 5x-ös töménységű koncentrátumban tárolás alatt esetlegesen 

kialakult kristályokat oldjuk fel (pl. meleg vízfürdő segítségével), majd a 

koncentrátumot hígítsuk 1:4 arányban desztillált vízzel. 

- Mosófolyadék: a 10x-es töménységű koncentrátumot hígítsuk 1:9 arányban desztillált 

vízzel. 

 Extrakció 

- Mérjünk be 2±0,02 g homogenizált mintát centrifugacsőbe. 

- Adjunk hozzá 20 ml extrakciós oldatot. 

- Vortexeljük 90 másodpercig.  

- Centrifugáljuk szobahőmérsékleten 10 percig, 500 g fordulatszámon. 

- A tiszta felülúszót mérjük át másik mintatartó csőbe. 

- A mérést és az extrakciót ugyanazon a napon kell végrehajtani. 

- Mérés előtt a mintákat, ahol szükséges, hígítsuk tovább a mintahígító oldattal addig, míg 

koncentrációjuk várhatóan beleesik a mérési tartományba. 

 

 A mérés kivitelezése 

- Az előre elkészített cellakiosztás (sorsolással meghatározott, randomizált elhelyezés) 

szerint pipettázzunk 200-200 µl mintát és standardot egy egyszerű műanyag mikrotiter 

lemezre. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. Ennek segítségével az oldatokat 

igen rövid idő alatt felvihetjük az ELISA lemezre, így azok ugyanannyi időt tölthetnek 

a plate celláiban. 

- Helyezzük a kit keretébe a megfelelő számú kit mikrotiter csíkot. 

- Nyolccsatornás pipettával mérjünk át 100-100 µl mintát és standardot az ELISA plate-

re. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. 

- Rázassuk a plate-et szobahőmérsékleten 60 percig. 
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- Kézi vagy automata plate-mosó segítségével mossuk a cellákat mosófolyadékkal 

háromszor (300 µl mosófolyadék/cella). Kézi mosás esetén először öntsük ki a plate-en 

lévő folyadékot, majd a mosófolyadékkal mossunk minden cellát háromszor, 300 µl 

mosófolyadékkal. Kézi mosás után a cellákban maradó folyadékot és buborékokat 

távolítsuk el úgy, hogy a plate-et többször nedvszívó felülethez ütjük. Automata plate-

mosó esetén használjuk az előre beállított mosóprogramot. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl Anti-Gliadin 

Peroxidase konjugátumot. 

- Rázassuk a plate-et szobahőmérsékleten 30 percig. 

- Ismételjük meg a fenti mosási lépést. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl TMB 

szubsztrátot. 

- A plate-et finoman kézzel rázzuk össze, majd inkubáljuk 30 percig rázás nélkül 

szobahőmérsékleten. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 50-50 µl stop reagenst. 

- 10 percen belül olvassuk le a cellákban lévő oldatok abszorbanciáját plate fotométeren, 

450 nm hullámhosszon. 

7.7.6. AZ ELISA SYSTEMS GLIADIN ELISA KIVITELEZÉSE 

 Vegyük ki a kitet a hűtőből és hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. 

 Oldatok előkészítése 

- Extrakciós puffer: készítsünk 500 ml 40 V/V%-os etanol oldatot, majd a kitben található 

20x Extraction Solution Concentrate oldatot hígítsuk 500 ml-re a 40 V/V%-os etanol 

oldattal. 

- Mosófolyadék: a kitben található 20x Wash Concentrate oldatot hígítsuk 500 ml-re 

desztillált vízzel. 

- Standard oldatok elkészítése: mérjünk ki 450-450 µl-t a kithez adott Diluent Solution 

mintahígító oldatból. A 10x-es töménységű standard oldatokat vortexeljük 30 

másodperig, majd mindegyikből pipettázzunk reverz pipettázással 50-50 µl-t az 

előkészített mintahígtó oldatokba. A hígított standard oldatokat vortexeljük 10 

másodpercig. A hígított standard oldatokat azonnal fel kell használni. 

 Extrakció 

- Mérjünk be 1 g homogenizált mintát centrifugacsőbe. 

- Adjunk hozzá 10 ml extrakciós oldatot. 
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- Vortexeljük 2 percig.  

- Helyezzük a mintákat 60 °C-os vízfürdőbe. 5 perc elteltével vegyük ki a csöveket, és 

rázzuk őket 1 percig, majd tegyük vissza. Ezt ismételjük meg még kétszer. 

- Vegyük ki a mintákat a vízfürdőből és hagyjuk őket állni szobahőmérsékleten 30 percig. 

- Centrifugáljuk szobahőmérsékleten 15 percig, 500 g fordulatszámon. 

- A tiszta felülúszót mérjük át másik mintatartó csőbe. 

- Mérés előtt az extraktumok egy éjszakát, sötétben tárolhatók. 

- Mérés előtt a mintákat, ahol szükséges, hígítsuk tovább a mintahígító oldattal addig, míg 

koncentrációjuk várhatóan beleesik a mérési tartományba. 

 

 A mérés kivitelezése 

- Az előre elkészített cellakiosztás (sorsolással meghatározott, randomizált elhelyezés) 

szerint pipettázzunk 200-200 µl mintát és standardot egy egyszerű műanyag mikrotiter 

lemezre. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. Ennek segítségével az oldatokat 

igen rövid idő alatt felvihetjük az ELISA lemezre, így azok ugyanannyi időt tölthetnek 

a plate celláiban. 

- Helyezzük a kit keretébe a megfelelő számú kit mikrotiter csíkot. 

- Nyolccsatornás pipettával mérjünk át 100-100 µl mintát és standardot az ELISA plate-

re. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. 

- Kézzel finoman rázzuk össze a plate-et 10 másodpercig, majd szobahőmérsékleten 

inkubáljuk 30 percig. 

- Kézi vagy automata plate-mosó segítségével mossuk a cellákat mosófolyadékkal ötször 

(300 µl mosófolyadék/cella). Kézi mosás esetén először öntsük ki a plate-en lévő 

folyadékot, majd a mosófolyadékkal mossunk minden cellát ötször, 300 µl 

mosófolyadékkal. Kézi mosás után a cellákban maradó folyadékot és buborékokat 

távolítsuk el úgy, hogy a plate-et többször nedvszívó felülethez ütjük. Automata plate-

mosó esetén használjuk az előre beállított mosóprogramot. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl enzim 

konjugátumot. 

- Kézzel finoman rázzuk össze a plate-et 10 másodpercig, majd szobahőmérsékleten 

inkubáljuk 30 percig. 

- Ismételjük meg a fenti mosási lépést. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl szubsztrátot. 
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- Kézzel finoman rázzuk össze a plate-et 10 másodpercig, majd szobahőmérsékleten 

inkubáljuk 15 percig, sötétben. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl stop reagenst. 

- Kézzel finoman rázzuk össze a plate-et 10 másodpercig. 

- 30 percen belül olvassuk le a cellákban lévő oldatok abszorbanciáját plate fotométeren, 

450 nm hullámhosszon, 615 nm referencia szűrővel. 

7.7.7. A DIAGNOSTIC INNOVATIONS HAVEN GLUTEN-CHECK ELISA 

KIVITELEZÉSE 

 Vegyük ki a kitet a hűtőből és hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. 

 Oldatok előkészítése 

- Mintahígító oldat: az 5x-ös töménységű Diluent Concentrate oldatot hígítsuk 1:4 

arányban desztillált vízzel. 

 Extrakció 

- Mérjünk be 0,5 g homogenizált mintát centrifugacsőbe. 

- Adjunk hozzá 4,5 ml-t a kithez adott extrakciós oldatból. 

- Rázassuk a mintákat 2 percig a rázógép 7-es fokozatán.  

- Helyezzük a mintákat 45 °C-os rázatott vízfürdőbe 15 percre.  

- Vegyük ki a mintákat a vízfürdőből és hagyjuk őket állni szobahőmérsékleten 30 percig. 

- Rázassuk a mintákat 2 percig a rázógép 7-es fokozatán.  

- Centrifugáljuk szobahőmérsékleten 10 percig, 2500 rpm fordulatszámon. 

- A tiszta felülúszót mérjük át másik mintatartó csőbe. 

- Mérés előtt az extraktumok egy éjszakát, sötétben tárolhatók. 

- Mérés előtt a mintákat, ahol szükséges, hígítsuk tovább a mintahígító oldattal addig, míg 

koncentrációjuk várhatóan beleesik a mérési tartományba. 

 

 A mérés kivitelezése 

- Az előre elkészített cellakiosztás (sorsolással meghatározott, randomizált elhelyezés) 

szerint pipettázzunk 200-200 µl mintát és standardot egy egyszerű műanyag mikrotiter 

lemezre. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. Ennek segítségével az oldatokat 

igen rövid idő alatt felvihetjük az ELISA lemezre, így azok ugyanannyi időt tölthetnek 

a plate celláiban. 

- Helyezzük a kit keretébe a megfelelő számú kit mikrotiter csíkot. 
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- Nyolccsatornás pipettával mérjünk át 100-100 µl mintát és standardot az ELISA plate-

re. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. 

- Kézzel finoman rázzuk össze a plate-et, majd szobahőmérsékleten inkubáljuk 60 

percig. 

- Kézi vagy automata plate-mosó segítségével mossuk a cellákat desztillált vízzel hatszor 

(300 µl desztillált víz/cella). Kézi mosás esetén először öntsük ki a plate-en lévő 

folyadékot, majd a mosófolyadékkal mossunk minden cellát ötször, 300 µl desztillált 

vízzel. Kézi mosás után a cellákban maradó folyadékot és buborékokat távolítsuk el 

úgy, hogy a plate-et többször nedvszívó felülethez ütjük. Automata plate-mosó esetén 

használjuk az előre beállított mosóprogramot. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl Anti Gliadin 

HRP oldatot. 

- Fedjük le a plate-et, majd szobahőmérsékleten inkubáljuk 60 percig. 

- Ismételjük meg a fenti mosási lépést. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl TMB 

szubsztrátot. 

- Fedjük le a plate-et, majd szobahőmérsékleten inkubáljuk 15 percig, sötétben. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl stop reagenst. 

- Kézzel finoman rázzuk össze a plate-et. 

- 60 percen belül olvassuk le a cellákban lévő oldatok abszorbanciáját plate fotométeren, 

450 nm hullámhosszon. 

7.7.8. AZ R-BIOPHARM RIDASCREEN GLIADIN ELISA KIVITELEZÉSE 

 Vegyük ki a kitet a hűtőből és hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. 

 Oldatok előkészítése 

- Extrakciós puffer: készítsünk 80 V/V%-os etanol oldatot tömény etanolból desztillált 

vízzel. 

- Mintahígító oldat: az 5x-ös töménységű koncentrátumot hígítsuk 1:5 arányban desztillált 

vízzel. 

- Ellenanyag enzim konjugátum: a 11x-es töménységű koncentrátumot hígítsuk 1:11 

arányban desztillált vízzel. Mivel az oldat instabil, csak annyi oldatot készítsünk, 

amennyit a mérés során fel is használunk. Hígítás előtt a koncentrátumot alaposan fel 

kell rázni. 
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- Mosófolyadék: a 10x-es töménységű koncentrátumot hígítsuk desztillált vízzel 1:10 

arányban, miután a koncentrátumban lévő összes kristályt feloldódott (ez elérhető 37 °C-

os vízfürdő alkalmazásával). 

 

 Extrakció 

- Mérjünk be 0,25 g homogenizált mintát centrifugacsőbe. 

- Adjunk hozzá 2,5 ml-t a kithez megvásárolt koktél oldatból. 

- Helyezzük a mintákat 40 percre 60 °C-os vízfürdőbe. 

- A minták lehűlése után adjunk hozzájuk 7,5 ml 80 V/V%-os etanol oldatot. 

- Rázassuk 60 percig a rázógép 7-es fokozatán.  

- Centrifugáljuk 10 percig, szobahőmérsékleten, 2500 g fordulatszámon. 

- A tiszta felülúszót mérjük át másik mintatartó csőbe. 

- Mérés előtt az szobahőmérsékleten, sötétben 4 hétig tárolhatók. 

- Mérés előtt a mintákat, ahol szükséges, hígítsuk tovább a mintahígító oldattal addig, míg 

koncentrációjuk várhatóan beleesik a mérési tartományba. 

 

 A mérés kivitelezése 

- Az előre elkészített cellakiosztás (sorsolással meghatározott, randomizált elhelyezés) 

szerint pipettázzunk 200-200 µl mintát és standardot egy egyszerű műanyag mikrotiter 

lemezre. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. Ennek segítségével az oldatokat 

igen rövid idő alatt felvihetjük az ELISA lemezre, így azok ugyanannyi időt tölthetnek 

a plate celláiban. 

- Helyezzük a kit keretébe a megfelelő számú kit mikrotiter csíkot. 

- Nyolccsatornás pipettával mérjünk át 100-100 µl mintát és standardot az ELISA plate-

re. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. 

- A plate-et kézzel finoman rázzuk össze, majd inkubáljuk szobahőmérsékleten 30 

percig. 

- Kézi vagy automata plate-mosó segítségével mossuk a cellákat mosófolyadékkal 

háromszor, cellánként 250 µl mosófolyadékkal. Kézi mosás esetén először öntsük ki a 

plate-en lévő folyadékot, majd a mosófolyadékkal mossunk minden cellát háromszor, 

250 µl mosófolyadékkal. Kézi mosás után a cellákban maradó folyadékot és 

buborékokat távolítsuk el úgy, hogy a plate-et többször nedvszívó felülethez ütjük. 

Automata plate-mosó esetén használjuk az előre beállított mosóprogramot. 
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- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl hígított enzim 

konjugátumot. 

- A plate-et kézzel finoman rázzuk össze, majd inkubáljuk szobahőmérsékleten 30 

percig. 

- Ismételjük meg a fenti mosási lépést. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 50-50 µl szubsztrátot és 

50-50 µl kromogént. 

- A plate-et kézzel finoman rázzuk össze, majd inkubáljuk szobahőmérsékleten 30 

percig, sötétben. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl stop reagenst. 

- Kézzel finoman rázzuk össze a plate-et. 

- 30 percen belül olvassuk le a cellákban lévő oldatok abszorbanciáját plate fotométeren, 

450 nm hullámhosszon. 

7.7.9. A NEOGEN VERATOX QUANTITATIVE GLIADIN TEST ELISA KIVITELEZÉSE 

 Vegyük ki a kitet a hűtőből és hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. 

 Oldatok előkészítése 

- Extrakciós puffer: készítsünk 40 és 55 V/V%-os etanol oldatokat tömény etanolból 

desztillált vízzel. 

- Mintahígító oldat: a kithez adott hígító oldat-alapport (10 mM PBS) adjuk hozzá 1 l 

desztillált vízhez és alaposan keverjük össze. 

- Mosófolyadék: a kithez adott mosófolyadékot keverjük össze 960 ml desztillált vízzel.  

 

 Extrakció nem hőkezelt minták esetében 

- Mérjünk be 2 g homogenizált mintát centrifugacsőbe. 

- Adjunk hozzá egy kanál Extraction Additive port. 

- Adjunk hozzá 20 ml-t 40 V/V%-os etanololdatot. 

- Vortexeljük 20 másodpercig. 

- Rázassuk 15 percig szobahőmérsékletem a rázógép 3-as fokozatán.  

- Centrifugáljuk 5 percig, szobahőmérsékleten, 2500 rpm fordulatszámon. 

- A tiszta felülúszót mérjük át másik mintatartó csőbe. 100 µl mintát hígítsunk 1:40 

arányban PBS hígító oldattal, majd vortexeljük 5 percig. 

- Mérés előtt az szobahőmérsékleten, sötétben egy éjszakát tárolhatók. 
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- Mérés előtt a mintákat, ahol szükséges, hígítsuk tovább a mintahígító oldattal addig, míg 

koncentrációjuk várhatóan beleesik a mérési tartományba. 

 

 Extrakció hőkezelt minták esetében 

- Mérjünk be 0,25 g homogenizált mintát centrifugacsőbe. 

- Adjunk hozzá 2,5 ml extrakciós oldatot. 

- Vortexeljük 20 másodpercig. 

- Inkubáljuk a mintákat 40 percig 50 °C-os vízfürdőben. 

- Hagyjuk a mintákat 10 percig hűlni, majd adjunk hozzájuk egy kanál additive port és 7,5 

ml 50 V/V%-os etanol oldatot. 

- Vortexeljük 20 másodpercig. 

- Rázassuk 60 percig szobahőmérsékletem a rázógép 3-as fokozatán.  

- Centrifugáljuk 5 percig, szobahőmérsékleten, 2500 rpm fordulatszámon. 

- A tiszta felülúszót mérjük át másik mintatartó csőbe. A mintákat hígítsunk 1:10 

arányban PBS hígító oldattal, majd vortexeljük 5 percig. 

- Mérés előtt az szobahőmérsékleten, sötétben egy éjszakát tárolhatók. 

- Mérés előtt a mintákat, ahol szükséges, hígítsuk tovább a mintahígító oldattal addig, míg 

koncentrációjuk várhatóan beleesik a mérési tartományba. 

 

 A mérés kivitelezése 

- Az előre elkészített cellakiosztás (sorsolással meghatározott, randomizált elhelyezés) 

szerint pipettázzunk 200-200 µl mintát és standardot egy egyszerű műanyag mikrotiter 

lemezre. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. Ennek segítségével az oldatokat 

igen rövid idő alatt felvihetjük az ELISA lemezre, így azok ugyanannyi időt tölthetnek 

a plate celláiban. 

- Helyezzük a kit keretébe a megfelelő számú kit mikrotiter csíkot. 

- Nyolccsatornás pipettával mérjünk át 100-100 µl mintát és standardot az ELISA plate-

re. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. 

- A plate-et kézzel finoman rázzuk össze 20 másodpercig, majd inkubáljuk 

szobahőmérsékleten 10 percig. 

- Kézi vagy automata plate-mosó segítségével mossuk a cellákat mosófolyadékkal 

ötször, cellánként 300 µl mosófolyadékkal. Kézi mosás esetén először öntsük ki a 

plate-en lévő folyadékot, majd a mosófolyadékkal mossunk minden cellát ötször, 300 

µl mosófolyadékkal. Kézi mosás után a cellákban maradó folyadékot és buborékokat 
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távolítsuk el úgy, hogy a plate-et többször nedvszívó felülethez ütjük. Automata plate-

mosó esetén használjuk az előre beállított mosóprogramot. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl konjugátumot. 

- A plate-et kézzel finoman rázzuk össze 20 másodpercig, majd inkubáljuk 

szobahőmérsékleten 10 percig. 

- Ismételjük meg a fenti mosási lépést. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl szubsztrátot. 

- A plate-et kézzel finoman rázzuk össze 20 másodpercig, majd inkubáljuk 

szobahőmérsékleten 10 percig. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl stop reagenst. 

- Kézzel finoman rázzuk össze a plate-et 20 másodpercig. 

- Olvassuk le a cellákban lévő oldatok abszorbanciáját plate fotométeren, 650 nm 

hullámhosszon. 

7.7.10. A MORINAGA WHEAT PROTEIN ELISA KIVITELEZÉSE 

 Vegyük ki a kitet a hűtőből és hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. 

 Oldatok előkészítése 

- Extrakciós oldat: keverjük össze a mintapuffert, az extrakciós komponens-1 és az 

extrakciós komponens-2 oldatokat 1:1:1:7 arányban, miután mindegyik koncentrátumot 

10x-esére hígítottuk desztillált vízzel. 

- Mintahígító oldatok: Diluent 1: a mintapuffert hígítsuk 10x-esére desztillált vízzel; 

Diluent 2: az extrakciós oldatot hígítsuk 20x-osára Diluent 1 oldattal. 

- Mosófolyadék: készítsünk 20x-os hígítást a koncentrátumból desztillált vízzel. 

- Standard oldatok elkészítése: tovafutó hígítással a Wheat Protein Standard-ből a 7.7.10. 

táblázat szerint. 

 

Kalibráló sor Diluent 2 oldat 
Búzafehérje 

koncentráció (ng/ml) 

A 
1000 µl Milk Protein 

Standard 
0 µl 50 

B 500 µl A 500 µl 25 

C 500 µl B 500 µl 12,5 

D 500 µl C 500 µl 6,25 

E 500 µl D 500 µl 3,12 

F 500 µl E 500 µl 1,56 

Zero 0 µl 1000 µl 0 

 

7.7.10. táblázat: A Morinaga Wheat Protein ELISA kalibráló oldatsorának elkészítése 
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 Extrakció 

- Mérjünk be 1 g homogenizált mintát centrifugacsőbe. 

- Adjunk hozzá 19 ml extrakciós oldatot. 

- Vortexeljük 30 másodpercig. 

- Helyezzük a mintákat 10 percre 100 °C-os vízfürdőbe. 

- A minták lehűlése után ellenőrizzük a pH-jukat. Ha a pH nem 6-8 között van, 1 M HCl 

vagy 1 M NaOH segítségével állítsuk be. 

- Centrifugáljuk 20 percig, szobahőmérsékleten, 3000 g fordulatszámon. 

- A tiszta felülúszót mérjük át másik mintatartó csőbe. 

- Hígítsuk az extraktumot 20x-osára Diluent 1 oldattal. 

- Mérés előtt az szobahőmérsékleten, sötétben egy éjszakát tárolhatók. 

- Mérés előtt a mintákat, ahol szükséges, hígítsuk tovább a Diluent 2 mintahígító oldattal 

addig, míg koncentrációjuk várhatóan beleesik a mérési tartományba. 

 

 A mérés kivitelezése 

- Az előre elkészített cellakiosztás (sorsolással meghatározott, randomizált elhelyezés) 

szerint pipettázzunk 200-200 µl mintát és standardot egy egyszerű műanyag mikrotiter 

lemezre. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. Ennek segítségével az oldatokat 

igen rövid idő alatt felvihetjük az ELISA lemezre, így azok ugyanannyi időt tölthetnek 

a plate celláiban. 

- Helyezzük a kit keretébe a megfelelő számú kit mikrotiter csíkot. 

- Nyolccsatornás pipettával mérjünk át 100-100 µl mintát és standardot az ELISA plate-

re. Minden minta után cseréljünk pipettahegyet. 

- A plate-et lefedve inkubáljuk szobahőmérsékleten 60 percig. 

- Kézi vagy automata plate-mosó segítségével mossuk a cellákat mosófolyadékkal 

hatszor, cellánként 300 µl mosófolyadékkal. Kézi mosás esetén először öntsük ki a 

plate-en lévő folyadékot, majd a mosófolyadékkal mossunk minden cellát hatszor, 300 

µl mosófolyadékkal. Kézi mosás után a cellákban maradó folyadékot és buborékokat 

távolítsuk el úgy, hogy a plate-et többször nedvszívó felülethez ütjük. Automata plate-

mosó esetén használjuk az előre beállított mosóprogramot. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl enzim 

konjugátumot. 

- A plate-et lefedve inkubáljuk szobahőmérsékleten 30 percig. 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés  2012 

150 
 

- Ismételjük meg a fenti mosási lépést. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl enzim 

szubsztrátot. 

- A plate-et lefedve inkubáljuk szobahőmérsékleten 20 percig sötétben. 

- Nyolccsatornás pipetta segítségével adjunk minden cellához 100-100 µl stop reagenst. 

- A plate-et kézzel finoman rázzuk össze. 

- Azonnal olvassuk le a cellákban lévő oldatok abszorbanciáját plate fotométeren, 450 

nm hullámhosszon, 615 nm-es referencia szűrővel. 
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7.8. AZ ELISA MÉRÉSEK SORÁN NYERT ANALITIKAI ADATOK 

7.8.1. HOMOGENIZÁLÁSI KÍSÉRLET TEJ- ÉS TOJÁS REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSÉHEZ 

Homogenizálási 

módszer 
Mintatípus 

Elméleti tejpor-

koncetráció (ppm) 

Elméleti kazein-

koncentráció (ppm) 

Mért kazein-koncentráció 

(ppm) 

Átlag 

(ppm) 

Szórás 

(ppm) 

Porkeverés 

Alapanyag-keverék 1000 200 
476,0 

479 4,24 
482,0 

Tészta 

0 0 
1,0 

1,0 0,05 
1,0 

10 2 
2,6 

3,0 0,69 
3,5 

100 20 
33,9 

31,7 3,07 
29,6 

Sütemény 

0 0 
0,0 

0,4 0,58 
0,8 

10 2 
1,0 

1,3 0,43 
1,6 

100 20 
3,6 

4,1 0,75 
4,6 

Margarinkeverés 

Alapanyag-keverék 1000 200 
360,0 

384,0 33,94 
408,0 

Tészta 

0 0 
1,0 

1,0 0,01 
1,0 

10 2 
2,5 

2,5 0,02 
2,4 

100 20 
28,6 

26,6 2,83 
24,6 
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Homogenizálási 

módszer 
Mintatípus 

Elméleti tejpor-

koncetráció (ppm) 

Elméleti kazein-

koncentráció (ppm) 

Mért kazein-koncentráció 

(ppm) 

Átlag 

(ppm) 

Szórás 

(ppm) 

Margarinkeverés Sütemény 

0 0 
0,9 

0,9 0,04 
0,8 

10 2 
1,2 

1,2 0,02 
1,1 

100 20 
13,2 

9,5 5,21 
5,8 

 

Mérés ideje: 2008.12.17. 

Mérési módszer: Tepnel BIOKITS Casein Assay 
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7.8.2. TEJ REFERENCIA ANYAG FEJLESZTÉS ANALITIKAI EREDMÉNYEI 

   

2009.03.25 2009.04.08 2009.07.22. 

Mintatípus 

Elméleti tejpor-

koncentráció 

(ppm) 

Elméleti 

kazein-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért kazein-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért kazein-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért kazein-

koncentráció 

(ppm) 

0 ppm hígítókeverék 

0 0 

1 1,074 2,76 1 1,271 1,49 1 1,141 0,94 

1 1,030 2,89 1 1,242 1,52 1 0,860 1,37 

0 ppm tészta, sarzs 1 1 0,574 5,56 1 1,123 1,71 1 1,181 0,90 

0 ppm tészta, sarzs 2 1 0,760 4,06 1 1,268 1,49 1 0,991 1,13 

0 ppm sütemény, sarzs 1 1 0,832 3,67 1 1,608 1,13 1 0,871 1,34 

0 ppm sütemény, sarzs 2 1 0,737 4,20 1 1,725 1,05 1 1,033 1,07 

Alapkeverék 13551,6 3107 

20 0,109 710,42 200 0,181 2776,39 200 0,051 11308,60 

20 0,177 413,45 200 0,167 3044,91 200 0,117 3786,95 

20 0,059 1409,82 200 0,170 2983,37 200 0,110 4107,62 

Hígított alapkeverék 135,5 31 

1 0,206 17,45 5 0,276 42,79 5 0,169 58,32 

1 0,109 35,52 5 0,243 49,51 5 0,226 39,77 

1 0,076 53,13 5 0,229 53,00 5 0,183 52,51 

Tészta sarzs 1/1 

100 23 

            5 0,277 30,42 

Tészta sarzs 1/2             5 0,220 41,20 

Tészta sarzs 1/3             5 0,148 69,46 

Tészta sarzs 3 

1 0,134 28,21 5 0,277 42,61       

1 0,134 28,21 5 0,352 32,37       

1 0,174 21,07 5 0,322 35,85       

100 ppm sütemény, sarzs 1/1 

1 0,384 8,71 2 0,585 7,23 2 0,316 10,23 

1 0,378 8,86 2 0,579 7,32 2 0,379 8,05 

1 0,383 8,73 2 0,721 5,69 2 0,342 9,22 
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Mintatípus 

Elméleti tejpor-

koncentráció 

(ppm) 

Elméleti 

kazein-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért kazein-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért kazein-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért kazein-

koncentráció 

(ppm) 

100 ppm sütemény, sarzs 1/2 

100 23 

            2 0,283 11,83 

            2 0,202 18,44 

100 ppm sütemény, sarzs 1/3 
            2 0,176 22,11 

            2 0,378 8,08 

100 ppm sütemény, sarzs 2/1 

1 0,521 6,19 2 0,733 5,58 2 0,489 5,75 

1 0,426 7,75 2 0,673 6,16 2 0,633 4,10 

1 0,473 6,90 2 0,723 5,67 2 0,480 5,90 

100 ppm sütemény, sarzs 3/1 

1 0,521 6,19 2 0,675 6,14 2 0,441 6,59 

1 0,454 7,22 2 0,550 7,76 2 0,243 14,46 

1 0,471 6,93 2 0,602 7,00 2 0,449 6,44 

100 ppm sütemény, sarzs 3/2 
1 0,518 6,23 2 0,479 9,09       

1 0,440 7,48 2 0,504 8,58       

100 ppm sütemény, sarzs 3/3 
1 0,381 8,78 2 0,546 7,83       

1 0,373 8,99 2 0,603 6,98       

Hígított alapkeverék tej+tojás 135,5 31 

            5 0,249 35,00 

            5 0,175 55,70 

            5 0,194 48,63 

Tészta tej+tojás 1/1 

100 23 

            5 0,270 31,46 

Tészta tej+tojás 1/2             5 0,340 23,22 

Tészta tej+tojás 1/3             5 0,290 28,63 

Sütemény tej+tojás 1/1 

            2 0,577 4,63 

            2 0,533 5,14 

            2 0,551 4,92 

1,6 ppm standard   1,6       1 1,133 1,69 1 0,727 1,71 

1,6 ppm standard 

 

1,6 

   

1 1,169 1,63 

   1,6 ppm standard 

 

1,6 

   

1 1,245 1,52 
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Mintatípus 

Elméleti tejpor-

koncentráció 

(ppm) 

Elméleti 

kazein-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért kazein-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért kazein-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért kazein-

koncentráció 

(ppm) 

3,2 ppm standard   3,2       1 0,806 2,50 1 0,521 2,65 

3,2 ppm standard 

 

3,2 

   

1 0,705 2,92 

   3,2 ppm standard 

 

3,2 

   

1 0,654 3,18 

   6,4 ppm standard   6,4       1 0,393 5,71 1 0,062 43,71 

6,4 ppm standard 

 

6,4 

   

1 0,307 7,57 

   6,4 ppm standard 

 

6,4 

   

1 0,352 6,47 

   12,8 ppm standard   12,8             1 0,154 13,18 

25,6 ppm standard   25,6             1 0,105 21,84 

Mérési módszer: Tepnel BIOKITS Casein Assay 

Elméleti kazeinkoncentráció becslése a tejpor-tartalomból a kitleírás szerint: 0,2866*0,8=tejpor fehérjetartalma; *0,8=tejpor kazein-tartalma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés         2012 

156 
 

7.8.3. TOJÁS REFERENCIA ANYAG FEJLESZTÉS ANALITIKAI EREDMÉNYEI 1 

 

   
2009.03.25. 2009.04.01. 

Mintatípus 

Elméleti 

tojáspor-

koncentráció 

(ppm) 

Elméleti 

tojásfehérje 

fehérje-

koncentráció 

(ppm) 

Abszorbancia Hígítás 

Mért tojásfehérje 

fehérje-

koncentráció 

(ppm) 

Abszorbancia Hígítás 

Mért 

tojásfehérje 

fehérje-

koncentráció 

(ppm) 

Mért 

tojáspor-

koncentráció 

(ppm) 

0 ppm hígítókeverék 

0 0 

0,160 1 0,526 0,208 1 0,186 2,331 

0,239 1 0,789 0,178 1 0,076 0,946 

0 ppm tészta, sarzs 1 0,215 1 0,709 0,437 1 1,031 12,904 

0 ppm tészta, sarzs 2 0,219 1 0,722 0,292 1 0,496 6,209 

0 ppm sütemény, sarzs 1 0,301 1 0,999 0,273 1 0,426 5,332 

0 ppm sütemény, sarzs 2 0,188 1 0,619 0,239 1 0,301 3,763 

Alapkeverék 13551,6 2975 

OVER 100   OVER 200     

2,095 100 882,82 2,473 200 1707,60 21379,69 

OVER 100   2,449 200 1689,90 21158,09 

Hígított alapkeverék 1346,7 296 

2,074 20 174,021 1,563 25 129,56 1622,17 

2,139 20 181,999 1,697 25 141,92 1776,83 

1,966 20 161,426 1,776 25 149,20 1868,01 

Tészta sarzs 3 

1000 220 

2,011 20 166,581 1,632 25 135,92 1701,81 

1,828 20 146,342 1,588 25 131,87 1651,03 

1,767 20 139,983 1,281 25 103,57 1296,70 

1000 ppm sütemény, sarzs 

1/1 

0,175 20 11,509 0,218 10 2,231 27,931 

0,197 20 12,973 0,202 10 1,641 20,544 

0,260 20 17,198 0,176 10 0,682 8,541 
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Mintatípus 

Elméleti 

tojáspor-

koncentráció 

(ppm) 

Elméleti 

tojásfehérje 

fehérje-

koncentráció 

(ppm) 

Abszorbancia Hígítás 

Mért tojásfehérje 

fehérje-

koncentráció 

(ppm) 

Abszorbancia Hígítás 

Mért 

tojásfehérje 

fehérje-

koncentráció 

(ppm) 

Mért 

tojáspor-

koncentráció 

(ppm) 

1000 ppm sütemény, sarzs 

2/1 

1000 220 

0,236 20 15,583 0,196 10 1,420 17,774 

0,184 20 12,107 0,186 10 1,051 13,157 

0,268 20 17,739 0,199 10 1,530 19,159 

1000 ppm sütemény, sarzs 

3/1 

0,181 20 11,907 0,209 10 1,899 23,776 

0,181 20 11,907 0,166 10 0,313 3,924 

0,188 20 12,373 0,163 10 0,203 2,539 

1000 ppm sütemény, sarzs 

3/2 

0,225 20 14,845 0,307 10 5,513 69,019 

0,278 20 18,415 0,176 10 0,682 8,541 

1000 ppm sütemény, sarzs 

3/3 

0,220 20 14,510 0,199 10 1,530 19,159 

0,400 20 26,773 0,219 10 2,268 28,392 

0,227 20 14,979         

1,831 20 146,659         

1000 ppm sütemény, sarzs 

3/2 

0,215 20 14,175         

0,159 20 10,448         

1 ppm standard   

1 

      0,87 1 2,627 32,894 

1 ppm standard         0,556 1 1,469 18,397 

1 ppm standard         0,547 1 1,436 17,982 

9 ppm standard   

9 

      2,483 1 8,575 107,360 

9 ppm standard         1,993 1 6,768 84,739 

9 ppm standard         1,715 1 5,743 71,904 

Mérési módszer: R-Biopharm RIDASCREEN Fast Ei/Egg (régi) 

Elméleti tojásfehérje fehérje-koncentráció becslése a tojáspor-tartalomból a kitleírás szerint: *0,392*0,56=tojáspor fehérjetartalma; *a tojás 

összes fehérjetartalmának a tojásfehérjében található hányada=a tojáspor tojásfehérjében található fehérje-tartalma 
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7.8.4. TOJÁS REFERENCIA ANYAG FEJLESZTÉS ANALITIKAI EREDMÉNYEI 2 

  
2009.04.07. 2009.04.16. 

Mintatípus 
Elméleti tojáspor-

koncentráció (ppm) 
Abszorbancia Hígítás 

Mért tojáspor-

koncentráció (ppm) 
Abszorbancia Hígítás 

Mért tojáspor-

koncentráció (ppm) 

Alapkeverék 13551,6 

OVER 300   1,998 800 3429,08 

OVER 300   2,044 800 3511,54 

OVER 300   2,142 800 3687,21 

OVER 500   1,613 1000 3423,71 

OVER 500   1,752 1000 3735,16 

OVER 500   2,089 1000 4490,25 

2,293 500 2910,87 1,863 1000 3983,87 

OVER 500   2,137 1000 4597,80 

Hígított alapkeverék 1346,7 

2,455 35 221,28 OVER 40   

2,493 35 225,39 OVER 40   

2,389 35 214,14 2,443 40 211,34 

2,385 35 213,71 2,489 40 215,46 

OVER 35   2,395 40 207,04 

Tészta 1000 

2,331 35 207,87 OVER 40   

OVER 35   2,494 40 215,91 

2,152 35 188,52 2,348 40 202,82 

2,359 35 210,90 2,255 40 194,49 

2,134 35 186,57 OVER 40   

Sütemény 1000 

0,396 5 

<LoQ 

0,341 4 2,294 

0,362 5 0,399 4 2,814 

0,359 5 0,326 4 2,160 

0,323 5 0,317 4 2,079 

0,274 5 
 

0,291 4 1,846 
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Mintatípus 
Elméleti tojáspor-

koncentráció (ppm) 
Abszorbancia Hígítás 

Mért tojáspor-

koncentráció (ppm) 
Abszorbancia Hígítás 

Mért tojáspor-

koncentráció (ppm) 

Sütemény 1000 

0,531 1 0,378 0,634 1 1,230 

0,591 1 0,564 0,684 1 1,342 

0,522 1 0,351 0,634 1 1,230 

0,576 1 0,517 0,675 1 1,322 

0,516 1 0,332 0,260 4 1,568 

0,5 ppm standard 

0,5 

0,757 1 1,077 0,712 1 1,405 

0,5 ppm standard 0,725 1 0,978 0,685 1 1,344 

0,5 ppm standard 0,750 1 1,055 0,664 1 1,297 

0,5 ppm standard       1,069 1 2,205 

0,5 ppm standard       0,669 1 1,309 

4,5 ppm standard 

4,5 

1,865 1 4,500 2,095 1 4,504 

4,5 ppm standard 1,831 1 4,395 OVER 1   

4,5 ppm standard 1,662 1 3,872 2,027 1 4,351 

4,5 ppm standard       1,853 1 3,961 

 

Mérési módszer: R-Biopharm RIDASCREEN Fast Ei/Egg (módosított, a mért adatok ppm tojásporban vannak megadva) 
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7.8.5. GLUTÉN REFERENCIA ANYAG FEJLESZTÉS ANALITIKAI EREDMÉNYEI- 

EREDETI HOMOGENIZÁLÁSI MÓDSZERREL 

  

2010.01.15. 

Mintatípus 
Elméleti gliadin-

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin-

koncentráció (ppm) 

Alapkeverék 10000 ppm 13551 

500000 0,431 5113 

500000 0,484 6113 

500000 0,344 3472 

Alapkeverék 100 ppm 135 

5000 0,266 20 

5000 0,321 30 

5000 0,304 27 

Hígító keverék 

0 

500 0,213 1,00 

500 0,196 0,68 

500 0,291 2,47 

Tészta 0 ppm 1/1 500 0,232 1,36 

Tészta 0 ppm 1/2 500 0,152 0,00 

Tészta 0 ppm 1/3 500 0,174 0,26 

Tészta 0 ppm 2/1 500 0,222 1,17 

Tészta 0 ppm 2/1 500 0,241 1,53 

Tészta 0 ppm 2/3 500 0,186 0,49 

Tészta 10 ppm 1. sarzs 

10 

500 0,228 1,28 

Tészta 10 ppm 1. sarzs 500 0,204 0,83 

Tészta 10 ppm 1. sarzs 500 0,231 1,34 

Tészta 10 ppm 2. sarzs 500 0,242 1,55 

Tészta 10 ppm 2. sarzs 500 0,214 1,02 

Tészta 10 ppm 2. sarzs 500 0,152 <LoQ 

Tészta 100 ppm 1. sarzs 

100 

5000 0,360 37,74 

Tészta 100 ppm 1. sarzs 5000 0,221 11,51 

Tészta 100 ppm 1. sarzs 5000 0,252 17,36 

Tészta 100 ppm 2. sarzs 5000 0,313 28,87 

Tészta 100 ppm 2. sarzs 5000 0,496 63,40 

Tészta 100 ppm 2. sarzs 5000 0,252 17,36 

Sütemény 0 ppm 1/1 

0 

500 0,233 1,38 

Sütemény 0 ppm 1/1 500 0,198 0,72 

Sütemény 0 ppm 1/1 500 0,202 0,79 

Sütemény 0 ppm 1/2 500 0,223 1,19 

Sütemény 0 ppm 1/2 500 0,219 1,11 

Sütemény 0 ppm 1/2 500 0,385 4,25 

Sütemény 0 ppm 2/1 500 0,295 2,55 

Sütemény 0 ppm 2/1 500 0,157 <LoQ 
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Mintatípus 
Elméleti gliadin-

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin-

koncentráció (ppm) 

Sütemény 0 ppm 2/1 

0 

500 0,283 2,32 

Sütemény 0 ppm 2/2 500 0,297 2,58 

Sütemény 0 ppm 2/2 500 0,276 2,19 

Sütemény 0 ppm 2/2 500 0,154 <LoQ 

Sütemény 10 ppm 1/1 

10 

500 0,280 2,26 

Sütemény 10 ppm 1/1 500 0,232 1,36 

Sütemény 10 ppm 1/1 500 0,270 2,08 

Sütemény 10 ppm 1/2 500 0,267 2,02 

Sütemény 10 ppm 1/2 500 0,215 1,04 

Sütemény 10 ppm 1/2 500 0,191 0,58 

Sütemény 10 ppm 1/3 500 0,215 1,04 

Sütemény 10 ppm 1/3 500 0,248 1,66 

Sütemény 10 ppm 1/3 500 0,191 0,58 

Sütemény 10 ppm 2/1 500 0,623 8,74 

Sütemény 10 ppm 2/1 500 0,586 8,04 

Sütemény 10 ppm 2/1 500 0,589 8,09 

Sütemény 10 ppm 2/2 500 1,248 20,53 

Sütemény 10 ppm 2/2 500   <LoQ 

Sütemény 10 ppm 2/2 500 1,171 19,08 

Sütemény 100 ppm 1/1 

100 

5000 0,317 29,62 

Sütemény 100 ppm 1/1 5000 0,417 48,49 

Sütemény 100 ppm 1/1 5000 0,185 4,72 

Sütemény 100 ppm 1/2 5000 0,246 16,23 

Sütemény 100 ppm 1/2 5000 0,253 17,55 

Sütemény 100 ppm 1/2 5000 0,265 19,81 

Sütemény 100 ppm 1/3 5000 0,322 30,57 

Sütemény 100 ppm 1/3 5000 0,573 77,92 

Sütemény 100 ppm 1/3 5000 0,550 73,58 

Sütemény 100 ppm 2/1 5000 0,223 11,89 

Sütemény 100 ppm 2/1 5000 0,253 17,55 

Sütemény 100 ppm 2/1 5000 0,213 10,00 

Sütemény 100 ppm 2/2 5000 0,225 12,26 

Sütemény 100 ppm 2/2 5000 0,185 4,72 

Sütemény 100 ppm 2/2 5000 0,209 9,25 

Sütemény 10 ppm 1/1 B 

10 

500 0,264 1,96 

Sütemény 10 ppm 1/1 B 500 0,242 1,55 

Sütemény 10 ppm 1/1 B 500 0,485 6,13 

Sütemény 100 ppm 1/1 B 

100 

5000 0,296 25,66 

Sütemény 100 ppm 1/1 B 5000 0,282 23,02 

Sütemény 100 ppm 1/1 B 5000 0,337 33,40 

Mérési módszer: R-Biopharm RIDASCREEN Gliadin ELISA (a minták mögötti számozás első számjegye a 

sarzsot, a második a sarzson belül a sütemény vagy tészta sorszámát jelöli) 
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7.8.6. GLUTÉN REFERENCIA ANYAG FEJLESZTÉS ANALITIKAI EREDMÉNYEI- 

HOMOGENIZÁLÁSI KÍSÉRLETEK, GLIADIN OLDHATÓSÁGI PRÓBA 

  

2010.02.22. 

Mintatípus 
Elméleti gliadin-

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin-

koncentráció 

(ppm) 

Porkeverés 1. minta 1000 ppm 1000 

10000 1,026 367 

10000 0,978 348 

10000 0,787 273 

Porkeverés 1. minta 100 ppm 100 

1000 0,596 20 

1000 0,255 6 

1000 0,256 6 

Porkeverés 2. minta 1000 ppm 1000 

10000 1,636 610 

10000 1,442 533 

10000 1,515 562 

Porkeverés 2. minta 100 ppm 100 

1000 1,126 41 

1000 1,268 46 

1000 1,336 49 

Porkeverés 3. minta 1000 ppm 1000 

10000 1,522 564 

10000 1,455 538 

10000 1,262 461 

Porkeverés 3. minta 100 ppm 100 

10000 0,320 87 

10000 0,362 104 

10000 0,284 73 

Porkeverés 1. minta 100.000 ppm 

100000 

1000000 0,864 30317 

1000000 0,916 32381 

1000000 1,074 38651 

Porkeverés 2. minta 100.000 ppm 

1000000 1,627 60595 

1000000 1,814 68016 

1000000 1,859 69802 

Porkeverés 3. minta 100.000 ppm 

1000000 2,017 76071 

1000000 1,915 72024 

1000000 1,465 54167 

Oldatban homogenizálás 1. minta 

400 

5000 0,778 135 

5000 0,689 117 

5000 0,709 121 

Oldatban homogenizálás 2. minta 

5000 0,633 106 

5000 0,680 115 

5000 0,614 102 

Oldatban homogenizálás 3. minta 

5000 0,826 144 

5000 0,641 107 

5000 0,757 130 
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Mintatípus 
Elméleti gliadin-

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin-

koncentráció 

(ppm) 

Sigma gliadin, 60 % etanol 

10000 

100000 0,796 2762 

100000 1,539 5710 

100000 1,074 3865 

100000 1,536 5698 

100000 1,074 3865 

100000 1,081 3893 

Sigma gliadin, 70 % etanol 

100000 0,717 2448 

100000 0,904 3190 

100000 1,067 3837 

100000 1,517 5623 

100000 1,277 4671 

100000 1,236 4508 

Sigma gliadin, 80 % etanol 

100000 0,505 1607 

100000 0,391 1155 

100000 0,438 1341 

100000 0,508 1619 

100000 0,438 1341 

100000 0,339 948 

PWG gliadin, 60 % etanol 

100000 2,779 10631 

100000 2,387 9075 

100000 2,590 9881 

100000 2,643 10091 

100000 1,817 6813 

100000 2,307 8758 

PWG gliadin, 70 % etanol 

100000 2,291 8694 

100000 2,582 9849 

100000 2,307 8758 

100000 2,091 7901 

100000 2,366 8992 

100000 2,407 9155 

PWG gliadin, 80 % etanol 

100000 1,461 5401 

100000 1,462 5405 

100000 1,579 5869 

100000 1,713 6401 

100000 1,964 7397 

100000 1,860 6984 

 

Mérési módszer: R-Biopharm RIDASCREEN Gliadin ELISA 
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7.8.7. GLUTÉN REFERENCIA ANYAG FEJLESZTÉS ANALITIKAI EREDMÉNYEI- AZ ELISA KIT SAJÁT BIZONYTALANSÁGÁNAK 

VIZSGÁLATA 

  

2010.01.15. 2010.02.22. 

Mintatípus 

Elméleti 

gliadin-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin-

koncentráció 

(ppm) 

Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin-

koncentráció 

(ppm) 

0 ppm standard 0 1 0,203 0,002 1 0,088 0,000 

0,005 ppm standard 0,005 1 0,371 0,008 1 0,313 0,008 

0,01 ppm standard 0,01 1 0,633 0,018 1 0,509 0,016 

0,02 ppm standard 0,02 1 0,594 0,016 1 0,762 0,026 

0,04 ppm standard 0,04 1 1,356 0,045 1 0,034 <LoQ 

0,08 ppm standard 0,08 1 2,185 0,076 1 1,785 0,067 

0 ppm standard 0 1 0,151 0,000 1 0,112 0,000 

0,005 ppm standard 0,005 1 0,300 0,005 1 0,312 0,008 

0,01 ppm standard 0,01 1 0,538 0,014 1 0,428 0,013 

0,02 ppm standard 0,02 1 0,828 0,025 1 0,773 0,027 

0,04 ppm standard 0,04 1 1,388 0,046 1 1,381 0,051 

0,08 ppm standard 0,08 1 2,086 0,073 1 2,015 0,076 

0 ppm standard 0 1 0,126 <LoQ 1 0,100 0,000 

0,005 ppm standard 0,005 1 0,334 0,007 1 0,319 0,009 

0,01 ppm standard 0,01 1 0,613 0,017 1 0,602 0,020 

0,02 ppm standard 0,02 1 0,876 0,027 1 0,688 0,023 

0,04 ppm standard 0,04 1 1,594 0,054 1 1,432 0,053 

0,08 ppm standard 0,08 1 2,087 0,073 1 1,913 0,072 

 

Mérési módszer: R-Biopharm RIDASCREEN Gliadin ELISA 



Kormosné Bugyi Zsuzsanna: Doktori értekezés          2012 

165 
 

7.8.8. GLUTÉN REFERENCIA ANYAG FEJLESZTÉS ANALITIKAI EREDMÉNYEI- AZ ÚJ HOMOGENIZÁLÁSI MÓDSZERREL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK ADATAI 

  

2010.07.22. 2010.07.30. 2010.08.05. 

Mintatípus 
Elméleti gliadin-

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin 

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin 

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin 

koncentráció (ppm) 

Porkeverék 0 

      1 0,072 0,10       

      1 0,06 <LoQ       

      1 0,089 0,42       

Tészta 0 
1 0,096 <LoQ             

1 0,120 <LoQ             

Porkeverék 

1000 

100 0,679 1083,05 100 0,544 955,85       

100 0,639 996,35 100 0,448 751,55       

      100 0,459 774,60       

      100 0,511 884,80       

      100 0,518 899,80       

10 

1 0,548 8,04 1 0,4 6,52 1 0,881 12,507 

1 0,504 7,14 1 0,723 13,57 1 1,164 19,3455 

1 0,505 7,16 1 0,395 6,42 1 0,503 10,8285 

1 0,641 10,01 1 0,491 8,42       

1 0,810 13,77 1 0,521 9,06       

10 0,582 87,52 1 0,388 6,27       

10 0,490 68,51             

10 0,519 74,43             

50 

1 1,629 39,16 5 0,517 44,88 0,791 21,153 52,8825 

1 1,571 36,57 5 0,319 24,37 0,75 19,455 48,6375 

1 0,263 2,41 5 0,794 76,24 0,767 20,155 50,3875 

1 1,784 48,03 5 0,464 39,26 0,748 19,373 48,4325 

1 1,846 53,53 5 0,681 63,02       

      5 0,372 29,73       
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R-Biopharm 2010.08.12. R-Biopharm 2010.09.08. Romer Labs 2010.09.10. 

Mintatípus 
Elméleti gliadin-

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin 

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin 

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin 

koncentráció (ppm) 

Porkeverék 

0 

1 0,391 2,96 1 0,079 0,78 1 0,23 0,57 

1 0,368 2,48 1 0,061 0,46 1 0,257 1,36 

1 0,802 12,15             

10 

1 0,661 8,88 1 0,637 11,72 1 0,998 29,13 

1 0,572 6,88 1 0,751 14,30 1 1,027 30,62 

1 0,766 11,30 1 0,48 8,39 1 0,962 27,34 

50 

5 0,627 40,53 5 0,365 30,47 5 0,845 110,09 

5 0,575 34,71 5 0,358 30,77 5 0,792 98,98 

5 0,579 35,16 5 0,357 29,69 5 0,757 91,92 

Tészta 

0 
      1 0,057 0,39 1 0,263 1,54 

      1 0,516 9,14 1 0,283 2,14 

10 

1 0,685 9,42 1 0,495 8,70 1 0,791 19,76 

1 0,698 9,72 1 0,557 10,00 1 0,975 27,98 

1 0,681 9,33 1 0,577 10,42 1 0,93 25,82 

1 0,723 10,30 1 0,509 8,99 1 0,836 21,63 

1 0,671 9,10             

1 0,773 11,47             

50 

5 0,708 49,76 5 0,456 39,53 5 1,359 289,54 

5 0,616 39,29 5 0,471 41,05 5 0,875 116,62 

5 0,598 37,28 5 0,457 39,63 5 0,939 131,22 

5 0,632 41,09 5 0,446 38,52 5 0,967 137,93 

5 0,581 35,38             

5 0,573 34,49             

5 0,691 47,81             

Sütemény 0 
      1 0,061 0,46 1 0,306 2,84 

      1 0,046 0,20 1 0,216 0,16 
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Sütemény 

10 

Hígítás Abszorbancia 
Mért gliadin 

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin 

koncentráció (ppm) 
Hígítás Abszorbancia 

Mért gliadin 

koncentráció (ppm) 

1 0,587 7,21 1 0,45 7,78 1 0,517 9,60 

1 0,584 7,14 1 0,476 8,31 1 0,484 8,49 

1 0,59 7,28 1 0,399 6,76 1 0,475 8,19 

1 0,59 7,28 1 0,349 5,78 1 0,46 7,70 

1 0,575 6,94 1 0,374 6,27 1 0,449 7,34 

1 0,654 8,72       1 0,46 7,70 

1 0,594 7,37             

50 

5 0,504 26,91 5 0,416 35,51 5 0,534 50,89 

5 0,545 31,40 5 0,891 88,49 5 0,524 49,18 

5 0,458 21,94 5 0,332 27,27 5 0,576 58,16 

5 0,566 33,72 5 0,411 35,01 5 0,557 54,85 

5 0,524 29,09 5 0,408 34,71 5 0,491 43,62 

5 0,594 36,83       5 0,539 51,74 

5 0,509 27,46             

 

Mérési módszerek: R-Biopharm RIDASCREEN Gliadin ELISA (ahol nincs külön megjelölve, ezt a kitet használtuk), Romer Labs AgraQuant 

Gluten Assay 
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7.8.9. TEJ ÉS TOJÁS ELISA ADATOK REPRODUKÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA SÜTÖTT MODELLTERMÉKEK SEGÍTSÉGÉVEL 

Minta Kazein-koncentráció A 

(ppm) 

Kazein-koncentráció B 

(ppm) 
Mérőszemély 

0 ppm tejpor, 1. sarzs 
0,864 0,788 1 

1,112 1,375 2 

100 ppm tejpor, 1. sarzs 
8,567 10,976 1 

10,227 9,831 2 

0 ppm tejpor, 2. sarzs 
0,869 0,729 1 

0,862 1,105 2 

100 ppm tejpor, 2. sarzs 
9,288 10,826 1 

8,591 8,791 2 

Minta 
Tojáspor-koncentráció 

A (ppm) 

Tosjápor-koncentráció 

B (ppm) 
Mérőszemély 

0 ppm tojáspor, 1. sarzs 
<min 0,001 1 

<min <min 2 

0 ppm tojáspor, 2. sarzs 
0,010 <min 1 

<min <min 2 

1000 ppm tojáspor, 1. sarzs 
0,227 0,228 1 

0,231 0,232 2 

1000 ppm tojáspor, 2. sarzs 
0,169 0,227 1 

0,124 0,213 2 

 

Mérési módszer: Tepnel BIOKITS Casein Assay, R-Biopharm RIDASCREEN Fast Ei/Egg (módosított, a mért adatok ppm tojásporban vannak 

megadva) (A, B: párhuzamos mérési adatok) 
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7.8.10. GLUTÉN ELISA ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT ADATAI 

  

ELISA kit 

  

A B C D E F G 

  

Mért gliadin-koncentráció (ppm) 

Mintatípus 

Elméleti gliadin-

koncentráció 

(ppm) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Porkeverék 

0 

0,62 0,22 0,97 0,56     0,20 0,07 4,02 0,86 0,69 0,00 0,71 0,00 

Tészta 4,77 6,18 1,84 0,42     0,59 0,60 3,41 0,74 2,24 0,32 4,64 0,00 

Sütemény 0,33 0,19 1,50 1,90     0,15 0,16 5,42 0,00 3,39 0,00 0,77 0,96 

Porkeverék 

10 

11,47 2,96 29,03 1,64 10,28 2,14 10,82 2,38 28,41 2,83 62,41 4,15 29,29 2,77 

Tészta 9,53 0,81 23,80 3,77 7,17 0,31 7,52 0,81 21,41 3,46 43,31 4,92 20,58 2,16 

Sütemény 6,65 0,86 7,88 0,46 1,70 0,60 4,28 0,67 14,28 1,42 32,56 2,89 9,87 0,58 

Porkeverék 

50 

30,31 0,56 100,33 9,16 55,02 3,65 32,10 4,64 90,64 2,91 210,40 5,16 100,10 4,02 

Tészta 39,68 1,04 128,59 10,90 31,78 3,18 39,08 8,46 107,01 6,57 246,41 3,80 96,88 18,01 

Sütemény 33,12 3,92 52,96 3,56 17,81 6,25 24,88 2,89 85,86 9,78 196,81 20,40 55,46 7,33 
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7.8.11. GLUTÉN ELISA ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT MÉRT GLIADIN-KONCENTRÁCIÓINAK RELATÍV SZÓRÁS ÉRTÉKEI 

 

 

  
ELISA kit 

Gliadin-

tartalom 
Minta A B C D E F G 

10 ppm 

Porkeverék 0,26 0,06 0,21 0,22 0,10 0,07 0,09 

Tészta 0,09 0,16 0,04 0,11 0,16 0,11 0,11 

Sütemény 0,13 0,06 0,35 0,16 0,10 0,09 0,06 

50 ppm 

Porkeverék 0,02 0,09 0,07 0,14 0,03 0,02 0,04 

Tészta 0,03 0,08 0,10 0,22 0,06 0,02 0,19 

Sütemény 0,12 0,07 0,35 0,12 0,11 0,10 0,13 

 

A relatív szórás számításának módja: a párhuzamos mérések szórása/a párhuzamos mérések átlaga 
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