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1 Bevezetés 

Az élelmiszerekkel szemben jelentkező túlérzékenységi reakciók komoly élelmi-

szerbiztonsági problémát jelentenek. A reakciókat kiváltó fehérjék, illetve azok 

IgE-kötő epitópjai még nem teljes mértékben ismertek. A fehérjék viselkedése a 

feldolgozási folyamatok során, egyéb fehérje és nem fehérje komponensek jelenlét-

ében szintén számos, egyelőre nem tisztázott egészségügyi, élelmiszerbiztonsági és 

analitikai kérdést vet fel, így a jelen kutatás célkitűzései között szerepel. 

A túlérzékenységi reakciókat kiváltó komponensek meghatározására alkalmas 

módszereknek számos követelményt kell teljesíteniük: a mennyiségi meghatározás 

bármilyen élelmiszer mátrixból, kis mennyiség esetén is nagy pontossággal szük-

séges. Emellett az idő és munkaigény, az egyszerű kezelhetőség és a költséghaté-

konyság is szerepet játszanak a módszerválasztásban.  Az igényeket maradéktala-

nul kielégítő módszerek jelenleg nem állnak rendelkezésre, ezért megbízhatóságuk 

korlátozott. Az allergén analitikában rutinszerűen elsősorban immunanalitikai eljá-

rásokat alkalmaznak, főként az ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) és 

az LFD (Lateral Flow Device) módszerek terjedtek el. A kereskedelmi forgalom-

ban kapható ELISA tesztek amellett, hogy eltérő mintaelőkészítő (pl. fehérje 

extrakciós) eljárásokat alkalmaznak, azonos összetevő (fehérje vagy fehérje forrás) 

esetében is különböző antitestekkel dolgoznak, vagyis adott fehérjét eltérő 

epitópok, illetve adott fehérje forrást (pl. búzalisztet, tojást, tejet, szóját) eltérő cél-

fehérjék alapján határoznak meg. Így tehát annak ellenére, hogy az immunanalitikai 

módszerek legnagyobb előnyei közé tartozik a nagyfokú specifitás és érzékenység, 

a fentiekből következően az analitikai eredmények a mintamátrix jellegétől, az 

élelmiszer feldolgozás folyamatától, illetve az alkalmazott analitikai módszerektől 

függően jelentősen eltérhetnek.  

Szükség van tehát a kritikus komponensek viselkedésének tudományos igényű 

megismerésére, illetve a fenti jelenségeknek az analitikai módszerek teljesítményé-

re gyakorolt hatásának vizsgálatára. Ezt folyamatot segítené a valódi élelmiszerek 

fizikai-kémiai tulajdonságait modellező, előre meghatározott célfehérjét/fehérje 
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forrást tartalmazó élelmiszermátrixok fejlesztése és tanulmányozása. Ez esetben 

ugyanis nem csak a változások mértékének meghatározására, hanem azok értelme-

zésére is lehetőség adódik. A valós élelmiszerek mindemellett egynél több allergén 

komponenst is tartalmazhatnak, mely szintén hatással lehet az aller-

gén/érzékenységet kiváltó összetevők analitikai meghatározásának eredményére. 

Emellett elmondható, hogy az allergén analitikai módszerek fejlesztésének egy új 

iránya a multi komponens meghatározására alkalmas tesztek kidolgozása. Kézen-

fekvőnek tűnik tehát, hasonlóan más élelmiszervizsgálati területekhez, az allergén 

analitikai módszerfejlesztések támogatása érdekében is, több célfehérjét együttesen 

tartalmazó, ún. multi komponens tartalmú modelltermékek fejlesztése is. Ez azon-

ban további kérdéseket vet fel. Nem tisztázott, hogy az allergén fehérjék kölcsön-

hatásba lépnek-e egymással, illetve az esetleges kölcsönhatások immunaktivitásra 

gyakorolt hatása is kérdéses. Fontos lenne továbbá tisztázni, hogy ezen kölcsönha-

tások jellege hogyan változik a különböző feldolgozottsági szintű élelmiszer ter-

mékek esetében. 
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2 Célkitűzések 

Az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszéken folyó koráb-

bi kutatómunka eredményeképpen sikerült olyan feldolgozott élelmiszermátrixokat 

kialakítani, melyek meghatározott mennyiségben, homogén eloszlásban tartalmaz-

nak egyes túlérzékenységi reakciókat kiváltó fehérjéket (tej, tojás, gliadin). Az új 

referencia anyag jelölt modelltermékek vizsgálata rávilágított arra, a szakirodalom-

ban is csak részlegesen tárgyalt tényre, hogy a feldolgozási folyamatok hatással 

vannak a mérhető allergén fehérje tartalomra. A modelltermékek segítségével sor 

került a különböző gyártók ELISA tesztjeinek összehasonlító elemzésére, melynek 

eredményei azt mutatják, hogy szignifikáns eltérések tapasztalhatók az egyes kitek 

által szolgáltatott eredmények között (Kormosné, 2012). 

A korábbi kutatások során tapasztalt jelenségek hátterének feltárása és megoldási 

javaslatok kidolgozása jelenti a doktori értekezésem meghatározó célját. Kutató-

munkám alapvető célkitűzései a következők: 

 A túlérzékenységi reakciót kiváltó komponensek analitikai vizsgálata során a 

termékfeldolgozás (összetett, hőkezelt mátrixok) hatására jelentkező hibák 

forrásának azonosítása és kezelése: 

 a mintaelőkészítés hatékonyságának vizsgálata, 

 az egyéb mátrixalkotó makrokomponensek változtatásának hatása, 

 a fehérjék alegység összetételének és az összetétel változásainak 

megismerése. 

 Több célfehérje forrást (tej, tojás, glutén, szója) együttesen tartalmazó feldol-

gozott élelmiszer modellmátrixok fejlesztése és vizsgálata:  

 az új modelltermék család kidolgozása, a fehérjék homogén eloszlá-

sának biztosítása, 

 a multi komponens tartalmú és az egy adott allergén fehérjét tartal-

mazó modelltermékek összehasonlító elemzése. 
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 A modelltermékek stabilitásának vizsgálata, referencia anyagként történő al-

kalmazhatóságuk tanulmányozása. 
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3 Elméleti áttekintés 

3.1 Az élelmiszerekkel szemben jelentkező túlérzékenységi reak-

ciók és a kiváltó komponensek 

Az élelmiszerekkel szemben jelentkező kóros reakcióknak több csoportja létezik, 

ezek osztályba sorolását patomechanizmusuk alapján végezte el az Európai 

Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 1995-ben (Ortolani & Pastorello 

2006). Az adverz reakciók csoportosítása az 1. ábra látható. 

 

1. ábra Az élelmiszerekkel szemben jelentkező káros reakciók csoportosítása (Taylor & Hefle 

2001; Ortolani & Pastorello 2006) 

Ezen csoportosítás szerint az egészségügyi hatással járó reakciók két fő csoportba 

sorolhatók. A toxikus reakciók mindenkinél megjelennek az adott élelmiszer elfo-

gyasztása után, míg a nem toxikus reakciók csak az arra hajlamos embereknél je-

lentkeznek (Taylor & Hefle 2001; Sicherer et al. 2014). 

A nem toxikus túlérzékenységi reakciók tovább oszthatók elsődleges és másodla-

gos reakciókra. Az elsődleges reakciók közé sorolhatók az immunmediált (élelmi-
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szer allergiák), valamint a nem immunmediált reakciók (élelmiszer intoleranciák). 

A másodlagos élelmiszer érzékenységek az élelmiszerek vagy élelmiszer kompo-

nensek által kiváltott adverz reakciókkal együtt vagy az után jelentkeznek. Másod-

lagos érzékenység például az emésztőrendszeri rendellenességek, mint a fekélyes 

vastagbélgyulladás által indukált laktóz intolerancia vagy a gyógyszerek által kivál-

tott másodlagos érzékenységek (pl. megnövekedett tiramin érzékenység a 

monoamino-oxidáz inhibíciós gyógyszerek hatására) (Taylor & Hefle 2001; 

Ortolani & Pastorello 2006). 

3.1.1 Immunmediált reakciók 

Az immunmediált reakciók immunológiai folyamatok által beindított túlérzé-

kenységi reakciók olyan élelmiszer összetevőkkel szemben, melyek normál esetben 

ártalmatlanok az emberi szervezetre. Az immunrendszer tévesen veszélyesnek is-

meri fel az adott élelmiszer komponenst, élelmiszerek esetén legtöbbször fehérjét, 

és beindítja a védekezési mechanizmust ellene (Taylor & Hefle 2001; Ortolani & 

Pastorello 2006; Sicherer 2010). 

 

Az IgE-mediált élelmiszerallergiát azonnali hiperszenzitivitásnak vagy I-es tí-

pusú allergiának is nevezik. A humorális immunrendszer abnormális reakciója so-

rán allergén-specifikus IgE antitestek keletkeznek. Tünetei az adott élelmiszer elfo-

gyasztása után legfeljebb 1 órával jelentkeznek. Az allergén fehérjék csak allergiá-

ra való hajlammal rendelkező (atópiás) egyénekben váltanak ki allergiás reakciót. 

Kialakulása külső és belső faktoroktól is függ. Élelmiszerrel szembeni érzékenység 

bármely korban kialakulhat (a teljes populáció 2-2,5 %-át érinti), előfordulása 

azonban csecsemőknél és gyermekkorban gyakoribb (Taylor & Hefle 2001; Mills 

& Breitender 2005; Sicherer & Sampson 2010).  

A szisztémás IgE-mediált reakció indukálta nagy mennyiségű mediátor felszaba-

dulásának célpontjai a különböző szervrendszerek. Kihathat az emésztőrendszerre, 

bőrre, légzőszervre és a kardiovaszkuláris rendszerre is. A tünetek együttesen és 
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gyorsan jelentkeznek. A szív és érrendszer és/vagy a légzőszervrendszer összeom-

lása perceken belül halált okozhat az allergén hatású élelmiszer elfogyasztása után. 

Az IgE-mediált élelmiszerallergia tünetei enyhék vagy akár életveszélyesek is le-

hetnek. Az allergiás egyén rendszerint a lehetséges tünetek közül (gyomor és bél-

rendszeri, bőr- vagy légúti tüneteket) csak néhánytól szenved. Az élelmiszerallergia 

esetében értelemszerűen a gyomor- és bélrendszeri tünetekkel találkozunk a leg-

gyakrabban. A bőrön megjelenő tünetek - mint az akut ekcéma, csalánkiütés és 

angioödéma - szintén gyakori megnyilvánulása az ételallergiának. A légzőszervi 

tünetek ritkábban állnak kapcsolatban az ételallergiával, mint a környezeti allergé-

nekkel, például pollen vagy állati szőr okozta allergiával. A legkomolyabb tünet, 

mely kapcsolatban áll az ételallergiával, az anafilaxiás sokk (Taylor & Hefle 2001; 

Mills & Breitender 2005; Sicherer et al. 2011, 2014). 

Az IgE-mediált allergiás egyének az allergiát okozó élelmiszernek kis mennyisé-

gétől is tüneteket tapasztalhatnak. Változó azonban az a mennyiség (küszöbdózis), 

mely egy allergiás reakció kiváltásához szükséges. A fő kezelési mód az élelmi-

szerallergia esetében az élelmiszer elkerülése, azonban ennek megvalósítása bo-

nyolult lehet (Taylor & Hefle 2001; Kerbach et al. 2009). 

 

A nem IgE-mediált vagy sejtmediált allergia esetében késői típusú reakcióról 

van szó, mely bizonyos élelmiszerek elfogyasztása után 6-24 órával jelentke-

zik. Ezen reakció a gyulladási folyamatnak egy olyan fajtája, ahol a hízósejtek és 

bazofil granulociták újonnan szintetizált mediátorokat bocsátanak ki. A sejtmemb-

ránban jelenlévő prekurzor molekulákból a foszfolipáz A2 hatására lipid mediáto-

rok jönnek létre, melyek a folyamat kulcsszereplői. Az aktivált hízósejtek a folya-

mat során citokineket termelnek, melyek egy része gyulladáskeltő. Számos sejtféle-

séget toboroznak a reakció színhelyére, és szövetkárosító folyamatokat indítanak el 

(Taylor & Hefle 2001; Sicherer et al. 2010). 
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3.1.2 A túlérzékenységi reakciókat kiváltó epitópok 

A túlérzékenységi reakciók (allergia, cöliákia) kiváltásáért az adott élelmiszer 

összetevők egyes fehérjéi felelősek. Az allergének (antigének) ellenanyaghoz való 

kötődés az ún. epitópokon keresztül megy végbe. Az epitópok a fehérje azon 

immunreaktív szakaszai, melyet az ellenanyagok felismernek (Breitender 2008; 

Somkuti & Smeller 2013). 

Egy antigén felületén általában több epitóp helyezkedik el, melyek az immunre-

akciókban egymástól függetlenül vesznek részt. Az antigén felületén lehet egyfajta 

epitóp, mely ismétlődik, vagy több különböző is. Két formája ismert az 

epitópoknak: lineáris és konformációs. A lineáris vagy folytonos epitópok rövid 

peptid fragmentumokból állnak (általában 12-18 aminosav), melynél csak a 

polipeptid primer szekvenciája vesz részt az ellenanyag megkötésében. Előfordul-

hatnak az ellenanyag számára hozzáférhető vagy rejtett helyzetben. A konformáci-

ós epitópokat egymástól távol lévő szekvenciák alakítják ki, melyek a fehérjelánc 

háromdimenziós térszerkezetének kialakulása által kerülnek egymás mellé. Minden 

allergiát kiváltó komponens esetében beszélhetünk ún. immundomináns 

epitópokról, mely(ek)et az immunrendszer a legkönnyebben felismer, illetve a leg-

intenzívebb reakciót váltja ki a szervezetben (Steinman 1996; Aalberse 2000;  Bec-

ker & Reese 2001; Tanabe 2007; Ciardiello et al. 2013). 

3.1.3 Az allergén fehérjék stabilitása 

A fehérjék allergén-aktivitásában meghatározó szerepe van immunogén jellegük-

nek, az antitestek és a fehérjék kapcsolódásának, valamint az immunglobulin-kötő 

képesség és az indukált tünetek közötti összefüggésnek. Ez utóbbit befolyásolhat-

ják fizikai tulajdonságok (stabilitás, méret) és immunológiai sajátságok (affinitás és 

epitópok jellege) egyaránt. Mivel doktori munkám a fehérjék fizikai-kémiai tulaj-

donságaihoz, illetve ezek változásaihoz kapcsolódik a stabilitást befolyásoló ténye-

zőket ismertetem részletesen valós élelmiszerek esetében (Besler et al. 2001a; 

Thomas et al. 2007). 
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Az élelmiszerek alapvetően biopolimerek és komplexeik molekuláris és kolloid 

diszperziója, mely számos makro- és mikrokomponenst tartalmaz. Az élelmiszerek 

jellemző makrokomponensei a fehérjék mellett a lipidek, szénhidrátok és víz, míg 

mikrokomponensként a só, adalékok, színezőanyagok, vitaminok, fémionok széles 

skálája fordulhat elő.  Az élelmiszerkomponensek között létrejövő kémiai reakciók 

techno-funkcionális és táplálkozástani értékük mellett befolyásolhatják a túlérzé-

kenységi reakciókhoz köthető hatásukat is (Davis et al. 2001; de Kurif & Tuinier 

2001). 

Emellett elmondható, hogy az élelmiszereket legtöbb esetben nem nyersen fo-

gyasztjuk, az élelmiszer végtermékek számos és igen sokrétű feldolgozási folyama-

tokon esnek át (Besler et al. 2001a; Sathe et al. 2005). 

Valós élelmiszerekben a feldolgozási folyamatok hatására a fehérjék kölcsönha-

tásba léphetnek más fehérjékkel valamint az élelmiszermátrix egyéb komponensei-

vel is. A fehérjék reakciókészségét azonban számos tényező befolyásolja, melyek 

közül a legfontosabb az elsődleges szerkezet. A fehérjét felépítő aminosavak fajtái, 

azok mennyisége és eloszlása determinálja, hogy adott fehérje milyen kémiai reak-

cióban tud részt venni, meghatározza a reaktív csoportok típusát és arányát. A hid-

rofób aminosavak felelnek a fehérje konformációjáért, a hidratációért, befolyásol-

ják az oldhatóságot és a gélképző tulajdonságokat is. A töltéssel rendelkező amino-

savak képesek elektrosztatikus kölcsönhatások létrehozására (melyek például a 

globuláris fehérjék stabilitását biztosítják) valamint hatással vannak a fehérjék víz-

kötő képességére is. A kölcsönhatások létrejöttét befolyásolja továbbá a fehérjemo-

lekula mérete, alakja és töltéseloszlása is. A reakciók kialakulása az élelmiszerek 

feldolgozása során alkalmazott körülmények (hőmérséklet, pH, enzimek jelenléte, 

stb.) között valósulhat meg. Bármilyen extrémek is a feltételek, nem minden ami-

nosav vesz részt a fehérje kölcsönhatások kialakításában (Gerrard 2002; Breitender 

& Mills 2005). 

Hőkezelés során például a másodlagos szerkezet elvesztése 55-70 °C között kö-

vetkezik be, majd a diszulfidkötések hasadnak fel 70-80 °C közötti hőmérsékleten. 
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Új intra- és/vagy intermolekuláris kölcsönhatások alakulnak ki, valamint diszulfid-

kötések rendeződnek át 80-90 °C-nál, és aggregátumok jönnek létre 90-100 °C 

között. Ezen kívül egyéb fizikai-kémiai módosulások is bekövetkezhetnek magas 

hőmérsékleten (100-125 °C) (Koppelman & Hefle 2006; Thomas et al. 2007). 

Fehérje-fehérje kölcsönhatások kovalens és nem kovalens kötések létrejöttét je-

lentik egy adott fehérjén belül (intramolekuláris) vagy fehérjék között 

(intermolekuláris). A peptidek közötti kötések leggyakoribb és legjobban karakteri-

zált fajtája a diszulfid hidak, melyek a szabad tiol csoportok oxidatív kapcsolódása 

révén alakulnak ki két cisztein között. A kén-kén kötések felelősek a fehérjék 

hőstabilitásáért, illetve számos techno-funkcionális tulajdonságukért is. A lúgos 

körülmények hőkezeléssel kombinálva az aminosavak racemizációjához vezethet-

nek, mely által dehidroproteinek keletkeznek. A dehidroproteinek rendkívül reaktí-

vak, jellemzően a lizin ε-amino csoportjával illetve a cisztein tiol csoportjával kap-

csolódnak stabil kötést létrehozva. Bizonyos körülmények között a tirozin amino-

savak képesek ditirozin kötések létrehozására. Emellett közvetve a polifenol-oxidáz 

is eredményezhet fehérje kölcsönhatásokat a cisztein, tirozin vagy lizin valamint a 

fenolok oxidációjából származó reaktív benzokvinon között. A transzglutamináz 

enzim és a hőkezelés együttes hatására a glutamin γ-karboxiamid csoportja és a 

lizin ε-amino csoportja között jöhet létre egy glutamil-lizin kötés, mely az izopeptid 

kötések egy fajtája. Kis szénhidrát tartalmú élelmiszerekben hő hatására egyéb 

izopeptid kötések is létrejöhetnek a lizin ε-amino csoportja és az aszparagin vagy a 

glutamin amid csoportja között (Gerrard 2002; Tatham et al. 2008). 

A fehérje-nem fehérje kölcsönhatások legjellemzőbb képviselője a Maillard re-

akció, mely a fehérje egy aminjának és egy karbonil csoportnak a reakciója. A 

karbonil csoport származhat redukáló cukorból vagy zsír bomlástermékből. 

Poliszacharidok lokális dipólusai és a fehérjék töltött ionjainak reakciója következ-

tében létrejöhetnek továbbá gyenge komplexek. Fehérjék és lipidek között számos 

fizikai és kémiai kötés kialakulása lehetséges. Elektrosztatikus kölcsönhatások jö-

hetnek létre egy foszfolipid pozitívan töltött csoportja és egy fehérje negatívan töl-
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tött csoportja vagy egy foszfolipid negatívan töltött foszfát csoportja és egy fehérje 

pozitívan töltött csoportja között. Oxidált lipidek és fehérjék között kovalens köl-

csönhatások kialakulása jellemző, emellett a zsírsavak hidrogén- és hidrofób kötést 

is kialakíthatnak fehérjékkel. Emellett az élelmiszer előállítás során használt ada-

lékanyagok is hatással lehetnek a fehérjék szerkezetére, illetve reakciókészségére 

(Carcea & Schofield 1996; Siebert et al. 1996; Doublier et al. 2000; de Kurif & 

Tuinier 2001; Gerrard 2002; McCann et al. 2009; Bárcenas et al. 2009; Iqbal & 

Ateeq 2013). 

 

2. ábra A feldolgozási folyamatok hatása az allergén epitópokra (Abbas et al. 2005) 

A különböző feldolgozási folyamatok során az immundomináns epitópokban is 

történhet változás, ami potenciálisan érintheti a fehérje kedvezőtlen táplálkozástani 

hatást kiváltó részét (2. ábra). A lineáris epitópok nagyobb valószínűséggel változ-

nak meg hidrolizált állapotban, míg a konformációs epitópok sokkal érzékenyebbek 

a feldolgozás indukálta destrukcióra. Denaturáció hatására a rejtett epitópok is el-

érhetővé válhatnak, valamint olyan módosulások, melyek a polipeptid lánc elsődle-

ges szerkezetét változtatják meg - foszforiláció, glikolizáció, proteolízis- új 

epitópok megjelenését okozhatják, neoantigének alakulhatnak ki. Részben ez ma-
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gyarázhatja, miért van az, hogy néhány ember tolerálni tudja a feldolgozatlan élel-

miszert vagy élelmiszer-összetevőt, míg a feldolgozottat nem és fordítva. Az aller-

giás reakciót kiváltó epitópok természete és az általuk okozott klinikai tünetek kö-

zötti kapcsolat azonban még nem teljes mértékben ismert. A kapcsolat megértése 

döntő fontosságú lehet az allergének allergenitásának csökkentésében vagy elimi-

nálásában (Davis et al. 2001; Mills et al. 2003; Abbas et al. 2005; Cucu et al. 

2012a,b, 2013). 

3.2 Tej, tojás, szója és búzafehérjék kapcsolata a túlérzékenységi 

reakciókkal 

3.2.1 Tejfehérjék és a túlérzékenységi reakciót kiváltó epitópok 

A legtöbb tanulmány szerint a tejallergia a leggyakoribb élelmiszerallergia fiatal 

csecsemőknél, 2-6%-os előfordulási gyakorissággal, míg a teljes populációra nézve 

0,3-7,5%-ra becsülik az egyes országokban (El-Agamy 2007; Cerceredo et al. 

2008; Wood et al. 2013). 

A tehéntej fehérjetartalma 3-3,5 %, mely két fő frakcióra bontható, savófehérjékre 

és kazeinekre. A savófehérjék a teljes fehérjetartalom 20 %-át teszik ki, míg a 

koagulumot alkotó kazeinek a 80 %-át (1. táblázat) (Diaz-Amigo 2010a). 

Fehérje neve 
Relatív 

tartalom 

Molekulatömeg 

(kDa) 

Savófehérjék 20 % 

α-laktalbumin 5% 14,2 

β-laktoglobulin 10% 18,3 

Marha szérum albumin 1% 67 

Immunglobulinok 3% 160 

Laktoferrin <1% 80 

Kazeinek 80% 

αS1-kazein 32% 23,6 

αS2-kazein 10% 25,2 

β-kazein 28% 24,0 

κ-kazein 10% 19,0 

γ-kazeinek <1% 11,6-20,5 

1. táblázat A tehéntej fehérje összetétele (Raikos 2010) 
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Az allergiás reakció kiváltásában az α-laktalbumin (ALA), a β-laktoglobulin 

(BLG), a marha szérum albumin (BSA), a laktoferrin, az immunglobulinok és a 

kazeinek vesznek részt, a legtöbb tanulmány azonban azt mutatja, hogy a fő aller-

gének a kazeinek, a BLG és az ALA (Diaz-Amigo 2010a; Downs & Taylor 2010).  

 

A kazein frakciót az αS1-, αS2-, β-, κ- és γ-kazeinek alkotják, melyek egymással 

keresztkötéseket hoznak létre, aggregátumot képezve ezzel, melyet 

nanoklaszternek neveznek. Ezen aggregátumok alkotják az ún. kazein micellákat, 

melyek szerkezetére jellemző a belső hidrofób mag és a κ-kazeinekben gazdag kül-

ső hidrofil réteg (Monaci et al. 2006). 

 

3. ábra Az αS1-kazein szerkezete és az azonosított allergén epitópok (SDAP; Monaci et al. 

2006; Cerceredo et al. 2008; Tolin et al. 2012; Lisson et al. 2014) 

Az αS1- és αS2-kazeinek foszfoproteinek változatos foszforiláltsági fokkal. Mind-

két fehérjecsoportra jellemző a magas prolin tartalom, melynek következtében nem 

rendelkeznek jól definiált harmadlagos szerkezettel, nyílt, flexibilis szerkezetük 

nagy mennyiségű másodlagos struktúrát tartalmaz. Az αS1-kazeinnek kilenc, míg az 

αS2-nek négy variánsa ismeretes (Monaci et al. 2006; Lisson et al. 2014).  
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4. ábra Az αS2-kazein szerkezete és az azonosított allergén epitópok (SDAP; Monaci et al. 

2006; Cerceredo et al. 2008; Lisson et al. 2014) 

A tehéntej α-kazeinjeiben számos IgE-kötő epitópot azonosítottak (3. ábra4. ábra), a 

szakirodalomban azonban mindössze néhány szekvencia ismétlődik (az ábrákon 

félkövérrel jelzett epitópok) a különböző tanulmányokban. Annak feltárása tehát, 

hogy mely epitópok váltanak ki allergiás reakciót, illetve melyek az 

immundomináns epitópok, ma is a kutatások részét képezi (Cocco et al. 2003; 

Monaci et al. 2006; Cerceredo et al. 2008, Tolin et al. 2012; Lisson et al. 2014). 

 

5. ábra A β-kazein szerkezete és az azonosított allergén epitópok (SDAP; Monaci et al. 2006; 

Cerceredo et al. 2008; Sfaxi et al. 2012; Tolin et al. 2012) 

A β-kazein a leghidrofóbabb kazein fehérje, egyláncú molekula öt foszfoszerinnel 

az N-terminális vég közelében. Hét genetikai variánsa ismeretes, melyek mind-

egyikében számos IgE-kötő epitópot azonosítottak, melyek közül több 

immundomináns (5. ábra) (Monaci et al. 2006; Benedé et al. 2014). 
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A κ-kazein a micellák felszínén található diszulfid polimer, dimertől oktamer 

formáig fordul elő a tejben. Fontos szerepet játszik a tej stabilitási és koagulációs 

tulajdonságaiban. Allergenitása kisebb, mint a többi kazein fehérjéé (6. ábra) 

(Robitaille & Ayers 1995; Monaci et al. 2006).  

 

6. ábra A κ-kazein szerkezete és az azonosított allergén epitópok (SDAP; Monaci et al. 2006; 

Cerceredo et al. 2008) 

Az α-laktalbumin (7. ábra) glikolizált fehérje, mely 4 diszulfidhidat tartalmaz. Mo-

nomer, globuláris szerkezetű és kalcium-kötő funkciót lát el, a fémionok stabilizál-

ják a másodlagos szerkezetét. Nagyfokú homológiát (46%) mutat a tojás lizozim 

fehérjéjével (Sharma et al. 2001; Monaci et al. 2006). 

 

7. ábra Az α-laktalbumin szerkezete és az azonosított allergén epitópok (SDAP; Monaci et al. 

2006; Cucu et al. 2012)  

A β-laktoglobulin a savófrakcióban a legnagyobb arányban előforduló fehérje, 

mely globuláris szerkezetű, dimer és monomer formában van jelen a tejben. Két 

diszulfid híd stabilizálja a szerkezetét, valamint tartalmaz még egy szabad cisztein 
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aminosavat. A tejallergia szempontjából a savó fő allergén fehérjéje (8. ábra) 

(Sharma et al. 2001; Monaci et al. 2006; Maier et al. 2006; Burgos et al. 2012). 

 

8. ábra A β-laktoglobulin szerkezete és az azonosított allergén epitópok (SDAP; Monaci et al. 

2006; Cerceredo et al. 2008; Cucu et al. 2012) 

A marha szérum albumin három homológ doménből épül fel, melyet 17 diszul-

fid híd stabilizál. A legfontosabb plazmafehérje, valamint víz-, ion-, zsírsav- és 

hormon-megkötő képessége van, továbbá az ozmotikus vérnyomást szabályozza. 

Nagyon kis mennyiségben van jelen a tejben, ám ennek ellenére is több allergén 

epitópot azonosítottak a szerkezetében (9. ábra) (Monaci et al. 2006; Antonov & 

Zhuravleva 2013). 

 

9. ábra A BSA szerkezete és az azonosított allergén epitópok (SDAP; Monaci et al. 2006) 

A szarvasmarha immunglobulinok és a laktoferrinek kevésbé jelentős allergé-

nek. A laktoferrin vaskötő fehérje, mely antimikrobiális aktivitással is bír, mivel a 

bakteriális növekedéshez szükséges vasat eltávolítja (Monaci et al. 2006). 
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3.2.1.1 A tejfehérjék stabilitása 

A tej savófehérjéi globuláris fehérjék, hőre érzékenyek. Hőhatásra először denatu-

rálódnak, peptidjeikre esnek szét, majd aggregátumok képződnek. A BLG és az 

ALA a κ-kazeinnel is képes kovalens kötés létrehozására. A kazeinek a hőnek jól 

ellenállnak, az αS- és β-kazeinek a legstabilabbak, a proteáz enzimek azonban gyor-

san lebontják. A kazeinek emellett gátolni képesek számos fehérje aggregációját, 

például a savófehérjékét, az ovotranszferrinét és az ovalbuminét is (Vasbinder & de 

Kurif 2003; Monaci et al. 2006; Pesic et al. 2012;  Kehoe & Foegeding 2014; Li et 

al. 2014). 

A BSA hőkezelés hatására korlátozott mértékben képes az aggregációra (Antonov 

& Zhuravleva 2013). A BLG oldhatósága az aggregátumok képződése következté-

ben a hőkezelés idejével folyamatosan csökken. Továbbá az aggregáció mellett 

hőhatásra glikozilálódni is képes, mely kis mértékben megváltoztatja a konformá-

cióját (Apenten & Galani 2002; Moro et al. 2011, 2013; Baez et al. 2013). 

A tej fehérjéinek oldhatósága a hőkezelés mértékének növekedésével szignifikán-

san csökken az oldhatatlan aggregátumok képződése következtében (Downs & 

Taylor 2010). 

A fehérjék szerkezeti változásai hatással lehetnek az allergén epitópokra is, illetve 

befolyásolhatják az immunaktivitás mértékét. Tanulmányok azt mutatják, hogy a 

főzés szignifikánsan csökkenti/megszűnteti a BLG és a BSA aktivitását, valamint 

csökkenti az ALA és a kazeinek IgE-kötő képességét (Kleber et al. 2004, 2007). 

Ezzel ellentétben más kutatások arról számolnak be, hogy a kazeinek hőkezelés 

után sem vesztik el allergén hatásukat (Monaci et al. 2006; El-Agamy 2007). Egy 

másik tanulmány szerint a savófehérjék konjugálása szénhidrátokkal, csökkenti az 

ALA és a BLG antigenitását, ugyanakkor a hőkezelésnek van a legnagyobb hatása 

az ALA antigenitására (Monaci et al. 2006; Li et al. 2011).  

Mindemellett elmondható, hogy az α-kazeinek rejtett epitópokat is tartalmaznak, 

mivel allergén hatásukat csak denaturálódott állapotban fejtik ki. Ugyanakkor a 
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feldolgozás során létrejövő neoantigének növelhetik a tejfehérjék allergenitását 

(Monaci et al. 2006). 

3.2.2 Tojásfehérjék és a túlérzékenységi reakciót kiváltó epitópok 

A tojásallergia előfordulásának gyakorisága becslések szerint világszerte 1,6 és 

3,2% közöttire tehető, ezáltal a második leggyakoribb ételallergia a gyermekek 

között (Savage et al. 2007; Caubet et al. 2012). 

A tyúktojás 8-11%-a a tojáshéj, 56-61%-át a tojásfehérje teszi ki és 27-32%-a a 

tojássárgája. A tojásfehérje lényegében egy vizes fehérjeoldat (10% protein, 88% 

víz és 2% egyéb komponens), míg a sárgája 50%-ban vizet, 34%-ban lipidet és 

16%-ban fehérjét tartalmaz (Mine & Yang 2008). 

Fehérje neve 
Relatív 

tartalom 

Molekulatömeg 

(kDa) 

Tojásfehérje 

Ovomukoid 11 % 28 

Ovalbumin 54 % 45 

Ovotranszferrin 12 % 76-77 

Lizozim 3,4 % 14,3 

Ovomucin 3,5 % 165 

Tojássárgája 

Lipovitellinek 69 % 35-140 

Foszvitin 16 % 35 

α-livetin 4 % 65-70 

Apovitellenin I ~12 % 9,5 

Apovitellenin VI 170 

2. táblázat A tyúktojás fehérje összetétele (Mine & Yang 2008) 

Tojásallergiát kiváltó fehérjék a tojásfehérjében és a tojássárgájában egyaránt ta-

lálhatók (2. táblázat), a fő allergének azonban a tojásfehérje fehérjéi (Martos et al. 

2013). 

 

Az ovalbumin (OVA) globuláris, savas fehérje, melyet egy peptid lánc épít fel. 

Glikoprotein, egy szénhidrát lánc kapcsolódik hozzá. A1, A2 és A3 formái ismere-

tesek attól függően, hogy 2, 1 vagy 0 foszforcsoportot tartalmaznak. A natív OVA-

ban egy diszulfid híd található (Cys73-Cys120) és további négy szabad tiol cso-
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porttal rendelkezik (Cys11, Cys30, Cys367, Cys382). Az ovalbuminban (10. ábra) 

legtöbb allergén epitópja lineáris epitóp és a többségük a molekula felszínén he-

lyezkedik el (Ishimaru et al. 2011; Tolin et al. 2012; Azarnia et al. 2013;).  

 

10. ábra Az ovalbumin szerkezete és azonosított allergén epitópjai (SDAP; Raikos 2006; Tolin 

et al. 2012; Azarnia et al. 2013) 

Az ovomukoid (OM) erősen glikolizált fehérje (20-25% szénhidrát rész), mely-

nek szerkezetét 9 diszulfid kötés stabilizálja. A molekula három, szerkezetileg füg-

getlen tandem homológ doménből áll (Gal d 1.1, 1.2 és 1.3), melyek közül a har-

madik az immundomináns. Lineáris és konformációs epitópok jelenlétét is kimutat-

ták az ovomukoid fehérjében (11. ábra) (Mine & Zhang 2002; Jarvinen et al. 2007).  

 

11. ábra Az ovomukoid szerkezete és azonosított allergén epitópjai (SDAP; Cooke 1997; Mine 

& Zhang 2002)  

Az ovotranszferrin (OT; 12. ábra) vagy konalbumin monomer glikoprotein, 15 

intramolekuláris diszulfid híddal, melyek 2 domént - N domént és C domént - kü-

lönítenek el egy rövid kapcsolódó régióval. Szabad tiol csoportot azonban nem 
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tartalmaz. A vastranszportban játszik szerepet, két fémion kötésére alkalmas (Tong 

et al. 2012). 

 

12. ábra Az ovotranszferrin szerkezete és azonosított allergén epitópjai (SDAP; Tolin et al. 

2012)  

A lizozim (LYS; 13. ábra) egy glikozidáz enzim, mely 4 diszulfid hidat tartalmaz. 

Jól ismert baktericid aktivitása a prokarióta szervezetek ellen (Mine & Yang 2008). 

 

13. ábra A lizozim szerkezete és azonosított allergén epitópjai (SDAP; Tolin et al. 2012) 

Az ovomucin és az O-kapcsolt szénhidrátok extenzív hidrogén-kötéseket alakíta-

nak ki a vízzel, ez képezi a tojásfehérje jellegzetes gélszerű struktúráját (Mine & 

Yang 2008). 

3.2.2.1 A tojásfehérjék stabilitása 

Az ovalbumin kevéssé hőtűrő fehérje, hőhatásra denaturálódik és aggregátumok 

képződnek. Az aggregátumokat diszulfid hidak kapcsolják össze, dimerek, 
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oligomerek és polimerek képződnek, monomer OVA kevés marad. A hőhatás 

allergenitásra gyakorolt hatása azonban nem tisztázott, bizonyos tanulmányok je-

lentősen csökkent IgE kötő képességről számolnak be, míg más kutatások szerint 

az allergenitás nem változik, amely hőstabil lineáris epitópok jelenlétére utal. Az 

ovalbumin a gluténnal is képes komplex képzésre hő hatására (Matsudomi et al. 

2001; Croguennec et al. 2007; Azarnia et al. 2013). 

Az ovomukoid a molekulát stabilizáló diszulfid kötések miatt kimondottan 

hőtűrő, koagulációra nem hajlamos, a denaturáló ágenseknek is ellenáll. Hőhatásra 

intermolekuláris kötés létrehozására képes a tejben található szérum albuminnal, 

valamint tanulmányok azt mutatják, hogy a tojásfehérjék és búzafehérjék együttes 

jelenlétében hőhatásra csökken az OM allergenitása a kialakuló intermolekuláris 

diszulfid hidak következtében (Mine & Zhang 2002; Julia et al. 2007). 

Egy tanulmányban az ovalbumint szénhidrátokkal konjugáltatták hő hatására és 

megállapították, hogy a szénhidrátoknak hatása van a fehérje denaturációs hőmér-

sékletére, tendenciát azonban nem sikerült felfedezni, a laktóz és a maltóz csökken-

tette, a glükóz és a keményítő növelte a denaturáció hőmérsékletét (Huang et al. 

2012). Egy másik tanulmányban mind az ovalbumin, mind az ovomukoid esetében 

megállapították, hogy poliszacharidokkal komplex képzésére hajlamosak, melyet 

nem kovalens erők tartanak össze és ezen komplexekről megállapították, hogy az 

IgE-kötő képességük növekedést mutat a natív fehérjékhez képest (Jimenez-Saiz et 

al. 2013). 

Az ovotranszferrin hőlabilis fehérje, a másodlagos szerkezet módosulása 80 °C-

on következik be, aggregációra képes, melynek során dimerek keletkeznek. Hőtűrő 

komplexet képez azonban a vastranszport során szállított fémionokkal. Alacsony 

hőmérsékleten történő hőkezelése (55 °C) növeli az antigenitását, 80 °C felett 

azonban már szignifikánsan csökkenti azt (Tong et al. 2012). 

A tojásfehérje fehérjéiről kimutatták továbbá, hogy a hőkezelés mértékével és 

idejével a fehérjék oldhatósága irreverzibilisen csökken (Campbell et al. 2005; van 

der Plancken et al. 2006; Akkouche et al. 2012). 
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3.2.3 Szója fehérjék és a túlérzékenységi reakciót kiváltó epitópok 

Becslések szerint a gyermekek 1-8 %-át érinti a szójaallergia, előfordulása a fel-

nőttek körében is növekvő tendenciát mutat a szója egyre szélesebb körű élelmi-

szeripari felhasználása miatt (Cucu et al. 2011). 

A szójabab 36-40 % fehérjét tartalmaz, melynek 10 %-a albumin, 90 %-a globulin 

frakció (Gagnon et al. 2010). A szója fehérje összetételét a 3. táblázat tartalmazza. 

Fehérje neve 
Relatív 

tartalom 

Molekulatömeg 

(kDa) 

Glicinin 40 % 320-360 

β-konglicinin 25 % 180 

Profilin 6-8 % 14 

P34 2-3 % 34 

Kunitz tripszin inhibitor 4-7 % 20 

Bowman-Birk inhibitor arányuk 

nem ismert 

ill. vitatott 

8 

Lipoxigenáz 102 

β-amiláz 61,7 

Lektin 33 

3. táblázat A szója fehérjéi (Nishihari et al. 2014) 

A szója allergén fehérjéit taglaló irodalmak tartalmukban sok helyen eltérő véle-

ményt fogalmaznak meg. Összességében 16 és 33 közöttire tehető az allergénként 

azonosított szójafehérjék száma (Holczhauser et al. 2008; Amnuyacheewa & Mejia 

2010; Cucu et al. 2012b). 

A glicinin (11S globulin) tartalékfehérje, 6 alegységből épül fel, melyeket nem 

kovalens kötőerők (elektrosztatikus és hidrofób kölcsönhatások) tartanak össze. Az 

alegységek heterogének, 5 különböző alegységet tartalmaznak (G1-5), mindegyikre 

igaz azonban, hogy egy savas és egy bázikus peptidből épül fel, melyet diszulfid 

hidak stabilizálnak (14. ábra) (Nik et al. 2009; Withana-Gamage & Wanasundara 

2012; Nishinari et al. 2014). 
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14. ábra A glicinin szerkezete és allergén epitópjai (SDAP; Gagnon et al. 2010; Cucu et al. 

2011) 

 A β-konglicinin szintén tartalékfehérje, 4-5 % szénhidrát részt tartalmazó 

glikoprotein. Három alegységből épül fel (α - 67 kDa, α’ - 71 kDa és β - 50 kDa), 

melyeket hidrofób kölcsönhatások és hidrogén hidak kötnek össze. A β-konglicinin 

legtöbb azonosított IgE-kötő epitópja az α alegységen található, ugyanakkor a má-

sik két alegység is rendelkezik számos epitóppal (15. ábra) (Nik et al. 2009; Sun et 

al. 2013; Nishinari et al. 2014). 

 

15. ábra A β-konglicinin szerkezete és allergén epitópjai (SDAP; Gagnon et al. 2010; Cucu et 

al. 2011; Sun et al. 2013) 
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A profilin hidrofil, globuláris fehérje, mely aktin kötő funkciót lát el (16. ábra). A 

profilin nagyfokú homológiát mutat a növényi pollenekkel, melynek következtében 

a profilinra allergiás betegek 10-20 %-a pollen allergiában is szenved 

(Amnuyacheewa & Mejia 2010; Wang et al. 2013; Nishinari et al. 2014). 

 

16. ábra A profilin szerkezete és allergén epitópjai (SDAP; Amnuyacheewa & Mejia 2010)  

A szója vakuoláris fehérjéje a P34 egy monomer, oldhatatlan glikoprotein. 16 kü-

lönböző lineáris epitópot tartalmaz, melyek közül ötöt azonosítottak 

immundominánsként (Sewekow et al. 2008; Boye & Godefroy, 2009). 

A szója fehérjék jellemző képviselői továbbá a tripszin inhibitorok, a Kunitz 

tripszin inhibitor (KTI), mely két láncközi diszulfid hidat tartalmaz és a 

Bowman-Birk inhibitor (BBI), melyet 7 intermolekuláris diszulfid híd stabilizál 

és a tripszin mellett a kimotripszin aktivitását is gátolja (van den Hout et al. 1998; 

Qi et al. 2005; Chen 2014). Allergén aktivitást a Kunitz tripszin inhibitornak tulaj-

donítanak (Cucu et al. 2011). 

3.2.3.1 A szója fehérjék stabilitása 

A glicinin hő hatására több lépésben aggregálódik, alegységeire bomlik, majd a 

savas és bázikus peptideket összetartó diszulfid kötések megszűnnek. Ezt követi az 

aggregáció, melynek során oldhatatlan aggregátumok képződnek, szabad savas 

polipeptidek azonban maradnak (Wagner & Gueguen 1995; Ren et al.  2009; 

Nishinari et al. 2014). 
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A β-konglicinin α’ és β alegysége stabilabb. A fehérje másodlagos szerkezete 

módosul hőhatásra, denaturálódik, majd oldható aggregátumok képződnek, melyet 

nem kovalens erők tartanak össze. A glicinin és a β-konglicinin ugyanakkor egy-

mással is képes aggregátumok létrehozására. (Ren et al. 2009; Nishinari et al. 

2014). 

Hő hatására mindkét globulin fehérje másodlagos szerkezete változik, a harmad-

lagos szerkezet egy része elveszik. Denaturációs hőmérsékletük nagyban függ a 

pH-tól és az ionerősségtől (Jiang et al. 2010) 

A profilin hőlabilis fehérje, hő hatására aggregálódik, másodlagos szerkezete mó-

dosul. Hőstabilitása azonban a pH csökkentésével növekszik (Amnuyacheewa & 

Mejia 2010; Wang et al. 2013). 

A P34 fehérje sem hőstabil, diszulfid híddal kapcsolódik a 7S globulinokhoz. 

A Kunitz inhibitor hőlabilis, 90 °C-on már irreverzibilisen denaturálódik, majd 

diszulfid és/vagy nem kovalens kölcsönhatásokon keresztül aggregátumokat képez 

(Osman et al. 2002 ; Roychaudhuri et al. 2003; Chen et al. 2014). 

Egy tanulmány azt mutatja, hogy a szójafehérjék Maillard reakció általi 

glikozilációja csökkenti a szójafehérjék antigenitását (van de Lagemaat et al. 2007) 

3.2.4 Búza fehérjék és a túlérzékenységi reakciókat kiváltó epitópok 

A búza és gabonafehérje allergia az egyik leggyakrabban előforduló fajtája az 

élelmiszerallergiának. A felmérések szerint az élelmiszer allergiás megbetegedése-

ket 10-25%-ban a búza- és gabonafehérjék váltják ki (Battais et al. 2005; 

Hischenhuber et al. 2005). 

A búzafehérje allergia esetében a klasszikus allergiás reakció mellett előfordulhat 

az ún. búzafüggő mozgás indukálta anafilaxia (WDEIA), mely a búzafehérjéket 

tartalmazó étel elfogyasztása és az azt követő intenzív mozgás együttese esetén 

jelentkezik (Matsuo et al. 2004). 

A búzafehérjék az IgE-mediált allergia mellett cöliákiát (lisztérzékenység) kiváltó 

szekvenciákat is tartalmaznak. A cöliákia genetikai alapon provokációra kialakuló 
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autoimmun entheropátia, ami a vékonybél bolyhainak pusztulásával, a kripták 

hiperpláziájával, limfocitás beszűrődéssel jár. Ez a betegség az egyik leggyakoribb 

nem IgE-mediált káros reakció, előfordulási gyakoriságában csak a laktóz intole-

rancia előzi meg, valamint elmondható, hogy sokkal gyakoribb, mint a felismert 

esetek száma. Világszinten a diagnosztizált esetek száma a teljes populáció 0,5-1 

%-a. A cöliákiára jellemző, hogy más betegségekkel együtt is jelentkezhet, gyakori 

az előfordulása a Down-kóros, I. típusú diabéteszben és szelektív IgA hiányban 

szenvedők körében. A cöliákia kiváltója a búza gliadin és bizonyos LMW glutenin, 

az árpa hordein, a rozs szekalin fehérjéi, valamint bizonyos embereknél a zab 

avenin fehérjéi. Tünetei igen sokfélék lehetnek, hányás, hasmenés, fogyás, hasi 

görcs, has puffadása, étvágytalanság, kedvetlenség. Mivel a cöliákia élethosszig 

tartó rendellenesség, a kezelés egyetlen módja a tüneteket kiváltó fehérjék teljes 

kihagyása a beteg étrendjéből. A gluténmentes étrendet betartó pácienseknél a vé-

konybél bolyhainak regenerálódása figyelhető meg, és megszűnnek a betegség tü-

netei is (Green et al. 2005; Briani et al. 2008; Rallabhandi 2012; Srinivasan et al. 

2013;  Tollefsen et al. 2014). 

 

A búza fehérje tartalma 8-15 %, mely a hagyományos Osborne féle csoportosítás 

szerint felosztható vízoldható albuminokra, sóoldható globulinokra, alkohololdható 

prolaminokra és híg savban oldódó glutelinekre. Egy másik csoportosítás szerint a 

búzafehérjékben funkcionálisan aktív és tartalék fehérjéket különböztethetünk meg 

(Battais et al. 2005). 

Az összfehérje tartalom 20-25 %-át az albumin és globulin fehérjék teszik ki. A 

túlérzékenységi reakciók kiváltása szempontjából fontos képviselőik a 2S albumi-

nok, a nem-specifikus lipid transzfer proteinek, valamint a gabona-magvakban ta-

lálható α-amiláz- és/vagy tripszin-inhibitorok (James et al. 1997; Koppelman & 

Hefle 2006; Khan & Shewry 2009). 

A búzafehérjék közel 80 %-át kitevő gliadinokat és glutenineket összefoglaló né-

ven sikérnek nevezik, ezek alkotják a búzában a tartalék fehérjéket. A gliadinok 
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átlagosan a sikér kis molekulatömegű komplexét alkotják, monomer fehérjék, 

egyetlen polipeptid láncból állnak, melyek nem kovalens kötésekkel kapcsolódnak 

egymáshoz. A gliadinokhoz tartozó több mint 100 fehérjét elektroforetikus mozgé-

konyságuk alapján további 4 alcsoportra oszthatjuk: a gyors α- és β- gliadinokra, a 

közepes γ-gliadinokra és a lassú ω-gliadinokra. Az α-, β- és γ-gliadinokra jellemző, 

hogy tömegük általában a 30-40 kDa tartományba esik. A frakciók aminosav-

összetétele nagy hasonlóságot mutat, általában nagy mennyiségű (30-40 %) 

monoamino-dikarbonsavat tartalmaznak (Q, N) és a hidrofób oldalláncú aminosa-

vak jelenléte is jelentős (A, V, L, I, F), emellett bázikus aminosavak (H, R) is talál-

hatók bennük. Két limitáló aminosavat tartalmaznak, a lizint és a kéntartalmú 

metionint. Ezektől a tulajdonságoktól jelentős eltérést mutatnak az ω-frakciók. 

Ezek tömege elérheti a 80 kDa-t is, igen kevés cisztein és minimális metionin tar-

talmuk miatt, a többi frakciókkal ellentétben, nem alakítanak ki diszulfid hidakat, 

kénben szegény gliadinoknak is nevezik őket. Az ω-gliadinok az összes gliadinok 

20 %-át teszik csak ki (Battais et al. 2005; Tatham et al. 2008; Khan et al. 2010).  

A gluteninek molekulatömegük alapján két alegységre, a nagy molekulatömegű 

(HMW) és a kis molekulatömegű (LMW) alegységekre bonthatók. Az LMW al-

egységek felbonthatók további 3 csoportra: a B csoportra (42-52 kDa), a C csoport-

ra (30-40 kDa) - ami magába foglalja azokat az alegységeket, amelyek α-, β- és a γ-

gliadinokkal képesek összekapcsolódni - és a D csoportra (65-70 kDa), ami magába 

foglalja a ω-gliadinhoz hasonló alegységeket (D’Ovidio & Masci 2004; Battais et 

al. 2008; Khan et al. 2010). 

Shewry és munkatársai (Khan & Shewry 2009) megkísérelték a búzafehérjéket az 

oldószeres frakcionáláson túl, az élettani hatások figyelembe vételével csoportosí-

tani (17. ábra). Túlérzékenységi reakciót kiváltó epitópokat azonosítottak minden 

búza fehérje frakcióban. 
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17. ábra A búzafehérjék csoportosítása a kiváltott túlérzékenységi reakciók alapján (Khan & 

Shewry 2009) 

Búzaallergénként azonosítottak az α-amiláz inhibítor családba tartozó fehérjéket, 

a QQQPP szekvenciával rendelkező LMW glutenin alegységet, α- és β-gliadinokat, 

lipid transzfer fehérjéket valamint az albumin/globulin frakció egyes fehérjéit. A 

szójához hasonlóan a búza is tartalmaz profilin fehérjéket, melyek számos IgE-kötő 

epitópot tartalmaznak (Tanabe et al. 1996; Battais et al. 2008;  Tatham & Shewry 

2008; Tordesillas et al. 2009; Ecker et al. 2011; Larré et al. 2011). Számos kutatás 

foglalkozik az allergiás reakciót kiváltó epitópok feltérképezésével, a jelenleg azo-

nosított epitópokat a 18. ábra tartalmazza. 
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18. ábra A búzafehérjék allergiáért felelős azonosított epitópjai (Shan 2002; Matsuo et al. 

2004, 2005; Akagawa et al. 2007; Sotkovsky et al. 2008; Tatham & Shewry 2008; van Eckert et 

al. 2010; Salentijn et al. 2012, 2013; Wieser & Koehler 2012; Denery et al. 2013; Yokooji et al. 

2013)  

A cöliákia kialakulásáért elsősorban a gliadin és glutenin fehérjék felelősek, 

immundomináns epitópként az α2-gliadinban található 33 aminosavból álló szek-

venciát (57-89) – LQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPF – azonosítot-

ták. Emellett azonban számos más epitóp is kiválthatja a rendellenességet (19. ábra). 

Bár még mindig az α-gliadint tartják a legfontosabb fehérjének a CD kiváltásában, 

azonban a tudományos kutatások az γ-gliadinban és az LMW gluteninek között is 

egyre több epitópot fedeznek fel (Altenbach et al. 2010; Salentijn et al. 2012; 

Tollefsen et al. 2014). 
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19. ábra A cöliákia kiváltásáért felelős azonosított epitópok (Shan et al. 2002; Mamone et al. 

2007; van Eckert 2010; Sollid et al. 2012; Wieser & Koehler 2012; Salentijn et al. 2012; 

Tollefsen et al. 2014) 

A búzaallergia és a cöliákia kiváltásáért tehát más-más epitópok felelősek, ugyan-

akkor fontos megjegyezni, hogy átfedések tapasztalhatók a kiváltó szekvenciákban. 

Az epitópok nagy száma és sokfélesége, valamint a két betegség mechanizmusa 

közti különbségek nagyban nehezítik a túlérzékenységi reakciókat kiváltó kompo-

nensek analitikáját (Takács et al. 2010; Juhász et al. 2012a). 

3.2.4.1 A búzafehérjék stabilitása 

Az albumin és globulin frakció fehérjéiről néhány kivételtől eltekintve elmondha-

tó, hogy hőlabilisak, másodlagos szerkezetük változik a hőkezelés hatására. Ezzel 

szemben a tartalékfehérjék, valamint az albuminok közé tartozó α-amiláz inhibitor 

lényegesen hőstabilabbak. Ugyanakkor az α-, β- és γ-gliadinok oldhatósága hőke-
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zelés hatására csökken, mivel a kén tartalmú aminosavak révén diszulfid kötések 

létrehozására képesek egymással és a glutenin fehérjékkel, mely változatos méretű 

aggregátumokat eredményez. Az intermolekuláris diszulfid kötések mellett azon-

ban a glutén fehérjék képesek egyéb intermolekuláris kölcsönhatások (pl. izopeptid 

kötések, β-elimináció) létrehozására is. Mindezeken túl elmondható, hogy az 

izopeptid kötések száma a hőkezelés idejével nő (Singh 2005, 2004; Kieffer et al. 

2007; Lagrain et al. 2008; Jansens et al. 2011, Rombouts et al. 2011; Gomez et al. 

2012, Lutz et al. 2012; Rasheed et al. 2014). 

Sütés következtében az α-amiláz-inhibítorok IgE-kötő képessége megszűnik, azon-

ban a búza prolaminok továbbra is képesek kötést létrehozni az allergiás betegek IgE 

ellenanyagaival. A kenyérsütés hatásainak vizsgálatakor például azt az eredményt 

kapták, hogy néhány allergén fehérje ugyan károsodott a sütés során, de a legtöbb 

allergén epitóp stabil maradt a kenyérhéjat illetve kenyérbelet vizsgálva. Továbbá 

azt tapasztalták, hogy a kenyérsütés folyamatának hatására néhány fehérje ellenál-

lóbb lett a pepszinnel történő (in vitro) emésztésre. Kimutattak olyan - szénhidráto-

kat tartalmazó – fehérje aggregátumokat a héjban illetve a bélben, melyeknek eltérő 

volt az oldhatósága. Azt feltételezték, hogy a kenyérbélben képződött aggregátu-

mok többnyire hidrofób kötések és diszulfid hidak által stabilizálódtak, míg a ke-

nyérhéj esetében a Maillard reakcióknak köszönhetően keletkeztek oldhatatlan fe-

hérje aggregátumok (Tatham & Shewry 2008; Gendel et al. 2008; Sathe & Sharma 

2009). 

Egy másik tanulmányban kereskedelemi forgalomban kapható búzát tartalmazó 

termékekből kivont sóban oldható fehérjéket vizsgáltak. Nyers lisztből származó 

fehérjékkel hasonlították össze őket IgE antitesttel való kötődési képességük alap-

ján különböző in vivo és in vitro vizsgálatok során. A kereskedelemben kapható 

kenyerekből és főzött tésztákból nyert sóban oldható fehérjék IgE-kötő képessége 

50%-ra csökkent összevetve a nyers lisztével, mely csökkenés kevésbé volt drasz-

tikus a nem főzött tészták és kekszek esetében. Általánosan az eredmények alapján 

azt állapították meg, hogy a búzát tartalmazó feldolgozáson átesett élelmiszerek 
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alacsonyabb allergén potenciállal rendelkeznek a nyers liszttel szemben. Megálla-

pították továbbá, hogy a csökkenést tekintve jelentős különbségek figyelhetők meg 

a különböző termékek esetében (Armentina et al. 2009). 

3.3 Analitikai módszertan 

A túlérzékenységi reakciókat kiváltó összetevők élelmiszerekből történő megha-

tározása élelmiszerbiztonsági és gazdasági szempontból is fontos kérdés. Az aller-

giában, cöliákiában szenvedő fogyasztók biztonsága érdekében elengedhetetlen a 

megbízható élelmiszerek elérhetősége, valamint a megfelelő tájékoztatás. Ehhez 

szükség van megfelelő technológiára az élelmiszerek gyártásában, valamint meg-

bízható analitikai módszerekre az ellenőrzéshez (Kerbach et al. 2009). 

3.3.1 Az allergén analitikai módszerekkel szemben támasztott követel-

mények 

Az allergén analitikai módszerekkel szemben támasztott követelmények igen sok-

rétűek. A nagyfokú specifitás, pontosság, precizitás és érzékenység szükségessége 

nyilvánvaló. Mivel az allergének már nagyon alacsony koncentrációban is komoly 

élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek, az alkalmazott módszernek képesnek 

kell lennie a vizsgált fehérjék kimutatására nyommennyiségben is. Emellett a mód-

szernek megfelelően kell működnie a változatos összetételű és számos feldolgozási 

lépésen átesett élelmiszerek esetében. További követelmény a validált módszerek 

használata, a gyors és egyszerű kivitelezhetőség, amely nem igényel speciálisan 

képzett személyzetet, valamint a költséghatékonyság megoldása is szükségszerű 

(Krska et al. 2004; Kerbach et al. 2009). 

Az élelmiszer allergének analitikáját tovább nehezíti a szabályozási környezet hi-

ányossága. A túlérzékenységi reakciókat kiváltó komponensek jelölésével kapcso-

latos jogszabályok a világ szinte minden országában érvényben vannak, a jelölendő 

élelmiszer komponensek köre viszont bizonyos fokú változatosságot mutat (Gendel 

2012; EU 1169/2011). A rendeletek azonban csak a jelölendő komponenseket hatá-

rozzák meg, határértéket viszont nem definiálnak. Ez azt jelenti, hogy a zéró tole-
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rancia elve érvényesül, melynek garantálása a mai analitikai lehetőségek mellett 

nem lehetséges. A határértékek megalkotását nehezíti, hogy a reakciót kiváltó 

mennyiség (küszöbdózis) nagyon különböző lehet mind az egyes fehérjék, mind az 

egyes betegek esetében (Hischenhuber et al. 2005; Taylor et al. 2009a, 2014; Allen 

et al. 2013;). 

Az analitikai módszerek által szolgáltatott eredményeket a mintavételi és a 

mintaelőkészítési lépések nagymértékben befolyásolják. Az allergének sokszor 

csak kis mennyiségben vannak jelen az élelmiszerekben, illetve a különböző élel-

miszerek nagyon változatos fizikai-kémia tulajdonságokkal rendelkeznek, homo-

gén eloszlásuk az élelmiszermátrixokban nem feltételezhető. Így tehát bármilyen jó 

is az analitikai módszer, a helytelen mintavételezés komoly analitikai hibát okozhat 

(Mattarozzi et al. 2014).  

A túlérzékenységi reakciót kiváltó fehérjék élelmiszerekből történő meghatározá-

sa esetében a legfontosabb mintaelőkészítő fázisként az extrakciós lépés(ek) jelen-

nek meg. Az egyes fehérjék oldhatósága natív állapotban is változatos, így a meg-

felelően megválasztott extrakciós oldat elengedhetetlen. Emellett a feldolgozott 

élelmiszerek esetében figyelembe kell venni, hogy a fehérjék természetüknél fogva 

érzékenyek a feldolgozási lépések okozta hatásokra. Ezen hatások kiválthatják a 

fehérjék denaturációját, aggregációját, másodlagos, harmadlagos szerkezetük mó-

dosulását, mely hatással lehet az oldhatóságukra is. Továbbá az élelmiszermátrix 

egyéb komponensei is interakcióba léphetnek a célfehérjékkel, ami szintén befolyá-

solhatja az extrahálhatóságukat. A megfelelő extrakciós oldatok és eljárások meg-

választása tehát nélkülözhetetlen (Heick et al. 2012; Azarnia et al. 2013; Gomaa & 

Boye 2013). 

3.3.2 A jelenleg rendelkezésre álló analitikai módszerek áttekintése 

A túlérzékenységi reakciókat kiváltó komponensek minőségi és mennyiségi meg-

határozására számos módszer létezik (Besler 2001b; Kerbach et al. 2009). A hasz-

nálatos módszerek csoportosítását a 8.1.1 Melléklet tartalmazza. 
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Az ezen komponensekhez kapcsolódó kutatásokban és a rutin analitikában leg-

gyakrabban az immunanalitikai elven működő ELISA és LFD módszereket, a DNS 

meghatározásán alapuló PCR-t és RT-PCR-t, valamint a kapcsolt módszerek közül 

a MALDI-TOF és az LC/MS-MS technikákat alkalmazzák (Diaz-Amigo & 

Popping 2012; Scharf et al. 2013; Siragakis & Kizis 2014). 

Az ELISA és LFD módszerek alapját a specifikus antigén-antitest komplexek je-

lentik, melyek a meghatározni kívánt fehérjével, illetve annak egy epitópjával ké-

pesek kapcsolódni. Az immunmódszereket nagyfokú specifitás és érzékenység, 

valamint a viszonylag könnyű kivitelezhetőség jellemzi. Legnagyobb hátránya ma-

gában a célmolekulában rejlik, mivel a fehérjék igen érzékenyek a környezetük 

változásaira. Ezen módszerek a legelterjedtebbek a rutinanalitikában (Taylor et al. 

2009b; Ma et al. 2010; Stevenson et al. 2010). 

A PCR módszerek egy specifikus DNS szakasz meghatározásán alapulnak. Az 

allergén komponensek azonban fehérjék, így az őket kódoló DNS szakasz kimuta-

tása csak közvetett bizonyítékkal szolgálhat a túlérzékenységi reakciót kiváltó fe-

hérje jelenlétére. Ugyanakkor az is elmondható, hogy ezen módszerek érzékenyeb-

bek, mint az ELISA technikák, valamint a DNS kevésbé érzékeny a feldolgozás és 

a mátrixkomponensek hatásaira. Allergén analitikai alkalmazását erősen hátráltatja 

a magas eszköz és a speciálisan képzett személyzet igénye, valamint az a tény, 

hogy a DNS nem szövet specifikus (Hupfer et al. 2007; Scaravelli et al. 2008; 

Kirsch et al. 2009). 

Az allergén analitika legújabb módszerei a proteomikában használatos kapcsolt 

módszerek, melyek a fehérjék többlépcsős elválasztását követő 

tömegspektrometriás meghatározáson alapulnak. A proteomika allergénekkel fog-

lalkozó ága az allergenomika, mely köszönhetően a nagy érzékenységnek és a 

pontosságnak lehetővé teszi átfogó vizsgálatát. Limitáló tényező azonban a nagy 

műszerigény, nélkülözhetetlen a magasan képzett személyzet, valamint nehézséget 

okoznak a kiértékeléshez használt adatbázisok hiányosságai is (Sancho & Mills 
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2010; Stevenson et al. 2010; Picariello et al. 2011; Cucu et al. 2012; Nakamura & 

Teshima 2013). 

A valós élelmiszerek gyakran egynél több allergén összetevőt tartalmaznak, így a 

módszerfejlesztés egy viszonylag új irányát a multikomponens analízist lehetővé 

tevő technikák fejlesztése jelenti. Blais és munkatársai már 2003-ban enzimes im-

munanalitikai módszert fejlesztettek mogyoró, földimogyoró és brazil dió egyidejű 

minőségi meghatározására. RT-PCR és tömegspektrometriás módszerek fejleszté-

sével számos kutatócsoport foglalkozik. A már kifejlesztett módszerek akár hét 

allergén egyidejű kimutatását teszik lehetővé, a mennyiségi meghatározás azonban 

még nem minden esetben megoldott. További nehézséget okoz a multi módszerek 

fejlesztése során a megfelelő extrakciós oldat fejlesztése, mely kellő hatékonyság-

gal képes a különböző tulajdonságokkal rendelkező fehérjék extrakciójára (Heick 

et al. 2011; Wang et al. 2011; Köppel et al. 2012; Prado et al. 2013; Bignardi et al. 

2013). 

3.3.3 Az immunanalitika specifikus kérdései  

Az immunanalitikai módszerek legfontosabb kérdéseként az adott eljárásban al-

kalmazott ellenanyag jelentkezik. Az antitestek lehetnek monoklonálisak, melyek 

egy adott epitópot ismernek fel, valamint poliklonálisak, melyek több epitóppal 

képesek az antigén-antitest komplex kialakítására. A monoklonális antitestek speci-

fikusabb meghatározást tesznek lehetővé, ugyanakkor az előállításuk is körülmé-

nyesebb és költségesebb. A módszerek fejlesztésénél lehetőség van „allergén 

assay” illetve „fehérje assay” kivitelezésére. Az előbbi magát az allergén fehérjét 

(vagy fehérjéket) határozza, míg az utóbbi más – sokszor lényegesen nagyobb 

mennyiségben, vagy nagyobb valószínűséggel jelen levő – fehérjét határoz meg, 

mely utal az allergén fehérje jelenlétére is. Az ellenanyagok fejlesztésénél fontos 

figyelembe venni a fehérjék feldolgozás hatására bekövetkező szerkezet változása-

it. Előfordulhat, hogy a natív fehérje ellen termeltetett antitest nem vagy csak korlá-
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tozott mértékben ismeri fel az adott fehérjét a feldolgozás után (Johnson et al. 

2011).  

Az immunanalitikai módszerek fejlesztése során elengedhetetlen a kalibráló 

anyagok használata. A kereskedelmi forgalomban kapható módszerekhez használt 

kalibráló anyagok nem minden esetben ismertek, és a különböző gyártók különbö-

ző anyagokat használhatnak. Emellett a végső koncentráció kiszámításához több 

számítási faktort kell alkalmazni, számolni kell a hígítás mértékével valamint kor-

rekciós faktorok alkalmazása szükséges a célfehérje mennyiségéből a teljes fehérje-

tartalom megadásához. A számítási faktorok értékének meghatározásához a kalib-

ráló anyagok jelentik a viszonyítási alapot. Azonban mind a növényi, mind az állati 

fehérjék esetében elmondható, hogy a genetikai tényezők nagyban befolyásolhat-

ják az expresszálódott fehérjék mennyiségét és arányát, valamint a környezeti té-

nyezők (éghajlat, hőmérséklet, talaj sajátságai, stb.) is hatással lehetnek a fehérje 

összetételre (Wieser & Koehler 2009; Diaz-Amigo 2010a, b; Diaz-Amigo & 

Popping 2012, Juhász et al. 2012b). 

Emellett, a célfehérjék antigenitását befolyásoló hatások, melyek a feldolgozási 

folyamatokból illetve az élelmiszermátrix egyéb komponenseitől erednek, hatással 

lehetnek a fehérjék immunaktivitására is, az azonban, hogy a két hatás mennyire 

hasonló, nem ismert (Cucu et al. 2012b).  

A túlérzékenységi reakciókat kiváltó komponensek mennyiségi meghatározására 

számos ELISA teszt áll rendelkezésre. A doktori munkám során vizsgált négy 

komponens meghatározására alkalmas kereskedelmi forgalomban kapható ELISA 

kiteket a 8.1.6 Melléklet tartalmazza. 

Elmondható, hogy a különböző tesztek jelentősen eltérhetnek egymástól. A leg-

több allergén analitikai ELISA teszt szendvics módszerrel működik, létezik azon-

ban néhány indirekt kompetitív kit is. A meghatározandó komponensek sokszor 

még az ugyanazon gyártó által gyártott tesztek esetében is eltérnek, például a tej 

ELISA-k esetén léteznek tejfehérjéket, kazeineket és/vagy β-laktoglobulint megha-

tározó kitek is. Mint a 3.2 fejezetből is látszik az egyes kitek eltérő célfehérjéi elté-
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rő fizikai-kémia tulajdonságokkal és eltérő viselkedéssel bírnak. Az alkalmazott 

ellenanyag típusáról néhány kivételtől eltekintve nem ad információt a gyártó, sem 

pedig a kithez csomagolt extrakciós oldatok összetételéről. Az ELISA tesztek ana-

litikai teljesítményjellemzői között is eltérések tapasztalhatók. Ennek következté-

ben az ugyanannak a komponensnek a meghatározására fejlesztett különböző 

ELISA kitek is különböző eredményeket produkálhatnak (Diaz-Amigo 2010a, b; 

van Eckert et al. 2010; Sharma 2012; Bugyi et al. 2013). 

3.3.3.1 Az analitika feltételrendszer javításának lehetőségei 

A fentiekben vázolt problémák megoldásának egyik lehetősége az aller-

gén/toxikus fehérjék és a reakciót kiváltó epitópok viselkedésének részletes meg-

ismerése. Ez történhet a fehérjék célzott vizsgálatával, fehérje izolátumok vagy 

preparátumok alkalmazásával. Az izolátumok azonban nem képesek modellezni a 

fehérjék viselkedését valós élelmiszermátrixokban. Ahogy a korábbiakban már 

bemutattam, a fehérjék érzékenyen reagálhatnak a környezet változásaira és számos 

kölcsönhatás létrehozására képesek önmagukkal és más fehérje, illetve nem fehérje 

komponensekkel. Ahhoz, hogy a fehérjék élelmiszerekben történő viselkedése ta-

nulmányozható legyen, olyan modelltermékekre van szükség, melyek rendelkez-

nek a valós élelmiszerek fizikai-kémia tulajdonságaival (Mills et al. 2003; Bugyi et 

al. 2010, 2012; Platteau et al. 2011; Monaci et al. 2011). 

Az ilyen modelltermékek fejlesztésénél azonban számos tényezőt kell figyelembe 

venni. Az első az allergénforrásként használt anyag megválasztása. A fehérje 

izolátumok használata lehetővé teszi egy vagy több konkrét fehérje (pl. gliadin 

izolátum) vizsgálatát, nem modellezi azonban az élelmiszerek előállítása során 

használt komponenst (pl. búzaliszt), valamint több esetben nem állnak rendelkezés-

re fehérje izolátumok. Valós élelmiszer alapanyagok alkalmazása jól modellezi az 

élelmiszert, azonban a célfehérjék vizsgálatát nehezíti. A modelltermék fejlesztés 

során különös gondot kell fordítani a bevitt allergénforrás mennyiségére. Figye-

lembe kell venni az alkalmazni kívánt módszerek teljesítményjellemzőit, valamint 
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a szabályozásokban rögzített határértékeket is. Az addíció formája is kérdéses, le-

hetőség van egy meglévő élelmiszer mátrixhoz történő keverésre vagy az addíció 

beépíthető az modelltermék előállítási folyamatába, így a feldolgozás minden lépé-

sén átesik. Ez utóbbi esetben azonban nem lehet elfeledkezni a feldolgozás és a 

mátrixkomponensek hatásairól (Lacor & Immer 2011; Diaz-Amigo & Popping 

2013). 

Jól látható tehát, hogy a valós élelmiszereket modellező termékek létrehozása 

komoly kihívást jelent, sikeres fejlesztést követően azonban a modelltermékek al-

kalmasak lehetnek referencia anyagként (Reference Material, RM) történő hasz-

nálatra is. A referencia anyag olyan anyag vagy vegyület, amelynek egy vagy több 

tulajdonsága kielégítően megállapításra került azzal a céllal, hogy azt egy készülék 

kalibrációjára, egy mérési módszer értékelésére vagy anyagok meghatározására 

lehessen felhasználni (ISO Guide 30 1992; Lauwaars & Anklam 2004). 

A referencia anyagok fejlesztése során számos követelménynek teljesülnie kell. 

Az egyik legfontosabb az allergén fehérje definiált mennyisége a bizonytalansági 

adatokkal együtt. Biztosítani kell az analit homogén eloszlását a mátrixban, meg 

kell határozni a tárolási és szállítási körülményeit, valamint rövid és hosszú távú 

stabilitás vizsgálatokkal igazolni kell az anyag eltarthatóságát is (van Eckert et al. 

2010; Siegel et al. 2013;). 

Az allergén analitikában jelenleg rendelkezésre álló referencia anyagok száma 

igen korlátozott. Jellemzően olyan anyagok (tejpor, tojáspor, szójaliszt, búzaliszt) 

kaphatók, melyek meghatározott fehérje tartalommal rendelkeznek, ezeket azonban 

általában nem allergén analízisre hozták létre (Lacorn et al. 2011, 2013; Phillips et 

al. 2013). Néhány kutatócsoport foglalkozik allergén referencia anyagok fejleszté-

sével. Ilyen például a Prolamin Munkacsoport, mely egy olyan gliadin izolátumot 

(PWG gliadin) hozott létre, amelynek kiváló oldhatósági, homogenitási és stabilitá-

si tulajdonságai vannak (van Eckert et al. 2006). A PWG gliadin hidrolizált válto-

zatát ma már használják a hidrolizált minták meghatározására alkalmas ELISA 

tesztek fejlesztésénél is (Diaz-Amigo & Popping 2013). Tej, tojás illetve gliadin 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

47 

 

fehérje tartalmú IRM létrehozására tettek kísérletet Dumont és munkatársai (2010) 

valamint tanszékünk munkatársai. A tanszéken folyó kutatómunka alapját olyan 

referencia anyag jelölt modelltermékek fejlesztése jelentette, melyek meghatározott 

mennyiségben tartalmaznak tej, tojás vagy gliadin fehérjéket feldolgozott élelmi-

szermátrixban. Ennek során kifejlesztésre került a modelltermékek receptje, vala-

mint az előállítás módszertana, mely biztosítja, hogy az allergénforrásként használt 

referencia tejpor, referencia tojáspor illetve gliadin izolátum homogén eloszlása 

megvalósuljon. A modelltermékek készítése során az előállítási folyamat minden 

lépéséből történő mintavétel lehetővé tette, hogy a feldolgozási folyamatok (külö-

nös tekintettel a hőkezelésre) mérhető allergén tartalomra gyakorolt hatását is vizs-

gálni lehessen. Ennek során megállapítást nyert, hogy a feldolgozási folyamat során 

folyamatos csökkenés következik be a mérhető fehérjetartalomban, mely a sütés 

után válik drasztikussá. A csökkenés minden analit esetében megfigyelhető volt, 

mértéke viszont fehérjénként jelentősen eltért. A gliadin tartalmú referencia anyag 

lehetőséget nyújtott továbbá egy összehasonlító vizsgálat elvégzésére, mely során 

ugyanazon mintákat hét különböző, kereskedelmi forgalomban kapható ELISA 

módszerrel vizsgálták. Ennek során kiderült, hogy az azonos célra fejlesztett 

ELISA kitek különböző eredményeket szolgáltatnak már a natív fehérjék esetében 

is, az eltérések mértéke pedig nagy változatosságot mutat (Bugyi et al. 2010, 2012, 

2013). 

A valós élelmiszerek egynél több túlérzékenységi reakciót kiváltó komponenst is 

tartalmazhatnak egyidejűleg, emellett a multikomponens meghatározására alkalmas 

módszerek is fejlődnek, így a multikomponens tartalmú referencia anyagok iránti 

igény is felmerül. Ezen a területen azonban még kevesebb kutatás található az iro-

dalomban. Gomaa és munkatársai (2012) a feldolgozási folyamatok vizsgálatára 

létrehoztak egy feldolgozott mátrixot, mely tej, tojás és szója fehérjéket tartalmaz. 

Emellett Khuda és munkatársai (2012a, b) fejlesztettek IRM-et, mely tej, tojás és 

földimogyoró allergéneket tartalmazott cukros keksz illetve étcsokoládé mátrixban. 
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Az elméleti áttekintés összefoglalásként elmondható, hogy a túlérzékenységi re-

akciókat egy adott élelmiszer összetevő több fehérjéje, illetve epitópja kiválthatja. 

Ezen fehérjék szerkezete és viselkedése nagyfokú eltéréseket mutat, mely jelentő-

sen nehezíti az analitikai meghatározásukat. Az allergén/toxikus fehérjék szerkeze-

tének feltérképezése és viselkedésének vizsgálata összetett élelmiszermátrixokban 

hozzájárulhat az analitikai feltételrendszerének javításához.  
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4 Anyagok és módszerek 

4.1 Modelltermék előállítás 

Az előállítás során használt anyagok és eszközök: 

 Gluténmentes lisztkeverék (Schär Mix C, 1kg)  

 Amaránt liszt (Klorofill Bt., 500g) 

 Kukorica keményítő (Dénes Natura, 500g) 

 Porcukor (Mester konyha, Salt-Image Kft., 500 g)  

 Só (vákuumsó, Pro-team Kft., 1 kg)  

 Szódabikarbóna (Horváth Rozi, R-Coop 3 Kft., 50 g)  

 Tejmentes margarin (Accento 80%-os sütőmargarin, 5 kg)  

 PWG gliadin izolátum (van Eckert et al. 2006) 

 Sigma gliadin izolátum (Sigma G3375)  

 Standard búzaliszt (Gabona-labor Kft.) 

 Referencia tejpor (Reference Material no. 380R, Whole Milk Powder, Sam-

ple Identification number: 0046, Community Bureau of Reference BCR, 

100 g)  

 Referencia tojáspor (Reference Material 8415, Whole Egg Powder, NIST, 

USA, 35 g)  

 Referencia szójaliszt (Standard Reference Material 3234, Soy Flour, NIST, 

USA, 50 g) 

 Xantán gumi (Suma Wholefoods, 100g) 

 96 V/V% etanol (Molar Chemicals) 

 Analitikai mérleg (Ohaus, Pioneer, gyártási szám: 8730478205) 

 Valorigráf (METEFÉM FQA-205, gyártási szám: 98/106-003)  

 Alveográf tartozékai (sín, nyújtóhenger, szaggató; Chopin)  

 Légkeveréses sütő (EKA 640 VEIU, gyártási szám: 2708060215, 

Technoeka S.r.l.)  
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 Fagyasztva szárító berendezés (Christ LOC-1m 10041, gyártási szám: 

10660, Martin Christ Gefriertrocknungsanlager Gmbh)  

 Mintadaráló (Retsch Grindmix 6M20). 

A kutatómunkám során vizsgált modelltermékek fejlesztésének és előállításának 

alapját a Kormosné (2012) doktori munkája során kifejlesztett gliadin tartalmú re-

ferencia anyag adta. A referencia anyag összetételét a 4. táblázat tartalmazza. 

Összetevő Részarány (m/m%) 

10 ppm 50 ppm 

gluténmentes lisztkeverék 54,84 54,84 

PWG gliadin izolátum 0,001 0,005 

cukor 18,4 

só 0,29 

szódabikarbóna 0,27 

margarin 19,6 

víz 6,6 

4. táblázat A modelltermék összetétele 

Az alapanyagként használt kereskedelmi forgalomban kapható gluténmentes 

lisztkeverék kukoricakeményítőből, kukoricalisztből és szentjánoskenyér-lisztből 

áll. 

Az előállítás első lépésében a gluténmentes lisztkeveréket az etanolban oldott 

gliadin izolátummal 20 percig valorigráfban kevertettük. Ezt követően hozzáadtuk 

a cukrot, sót és szódabikarbónát, majd újabb 20 percig kevertettük. A margarin és a 

víz hozzáadását 5 perc dagasztás követte. A kialakult tésztát az alveográf tartozékai 

segítségével nyújtottuk és három pogácsát szaggattunk belőle. Ezeket 180°C-os 

sütőben 16 percig sütöttük, míg a maradék nyers tésztát fagyasztva szárítottuk. Az 

analitikai vizsgálatokhoz a száraz összetevők keverékét (továbbiakban: porkeve-

rék), a liofilezett nyers tésztát és a sütött végterméket (továbbiakban: sütemény) 

használtuk. A tésztát és a süteményt a mérések megkezdése előtt mintadarálóban 

porítottuk. 

Doktori munkám során további tejpor, tojáspor, szójaliszt és gliadin tartalmú mo-

delltermékek kerültek kifejlesztésre, melyeket az 5.1 fejezetben ismertetek részlete-
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sen. Az elméleti koncentráció eléréséhez szükséges allergénforrások mennyiségét 

az allergénforrások fehérjetartalma, illetve búzaliszt esetében a szárazsikér tartalom 

alapján számítottuk ki. 

Bár a gliadin a cöliákiás betegek számára problémás fehérje, a jelenlegi analitikai 

gyakorlatban a gliadint használják, mint a búza jelenlétének indikátorát. Ezen ok-

ból, valamint a könnyebb tárgyalhatóság érdekében a továbbiakban gyűjtőnévként 

fogom használni az „allergén fehérje” kifejezést, melybe a gliadin is beletartozik.  

4.2 A minták analitikai vizsgálata és az eredmények statisztikai 

elemzése 

4.2.1 Az allergénforrások fehérjetartalmának meghatározása 

Az allergénforrásként használt referencia tejpor, referencia tojáspor, referencia 

szójaliszt és a Sigma gliadin izolátum fehérjetartalmát szabványos Dumas mód-

szerrel (LECO FP-528; ICC Standard No. 167) határoztuk meg. 

A standard búzaliszt, mint gliadin forrás esetén a liszt gliadin tartalmának megha-

tározásához a szabványos szárazsikér tartalom meghatározást (MSZ EN ISO 

21415-3:2007) alkalmaztuk és az így kapott sikértartalom alapján a jelenlegi anali-

tikai gyakorlatot alkalmazva (a szárazsikér tartalom felezésével) számítottuk a liszt 

gliadin tartalmát. 

4.2.2 Zsírtalanítás 

A nyers tészta és a sütött sütemény modelltermékek zsírtalanítását Soxtec 

extraktorban (SOXTEC SYSTEM HT, 1043 Extraction Unit, Tecator AB, Sweden) 

végeztük el n-hexánt (n-hexán 96 % a.r. Molar Chemicals) alkalmazva. A zsírtala-

nítás során használt eszközök és készülékek listáját a 8.2.1 Melléklet tartalmazza. 

Módosított Soxhlet extrakciót alkalmaztunk, mely során a fehérjék védelme érde-

kében a meleg extrakciós lépést kihagytuk. Hideg extrakcióval 2 órán keresztül 

extraháltuk a mintákat. Az extrakció végeztével a zsírtalanított mintákat 24 órán át 
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légszárítottuk, majd az analitikai vizsgálatok elvégzéséig mintatartó flakonban, 

szobahőmérsékleten, sötétben tároltuk. 

4.2.3 ELISA vizsgálatok 

A doktori munkám során alkalmazott ELISA tesztek (5. táblázat) kivitelezését min-

den esetben a kithez mellékelt leírásnak megfelelően végeztük el. A 

mintaelőkészítés és mérés során használt eszközök listáját a 8.2.2 Melléklet tartal-

mazza. 

Allergén Gyártó/ ELISA kit 
LoD/Meghatározási 

tartomány (ppm) 
Célfehérje 

Kifejezett 

eredmény 

Tej 

R-Biopharm/ 

Ridascreen Fast Milk 

0,7/ 

2,5-67,5 

kazeinek és β-

laktoglobulin 
tejfehérje 

Romerlabs/ 

AgraQuant Casein 

0,04/ 

0,2-6 
kazeinek kazein 

Tojás 

R-Biopharm/ 

Ridascreen Fast 

Ei/Egg Protein 

0,1/ 

0,5-13,5 

ovalbumin és 

ovomukoid 

teljes tojás-

por 

Romerlabs/ 

AgraQuant Egg white 

0,05/ 

0,4-10 
ovomukoid 

tojásfehérje 

fehérjéi 

Szója 

R-Biopharm/ 

Ridascreen Fast Soya 

0,31/ 

2,5-20 
szójafehérjék 

szója fehér-

je 

Romerlabs/ 

AgraQuant Soy 

0,016/ 

0,04-1 

szója tripszin 

inhibitor 

szója trip-

szin inhibi-

tor 

Gliadin 

R-Biopharm/ 

Ridascreen Gliadin 

1,5/ 

2,5-40 

R5 antitest 

(QQPFP) 
gliadin 

Romerlabs/ 

AgraQuant Gluten 

G12 

2/ 

4-200 

G12 antitest 

(QPQLPY) 
glutén 

5. táblázat A vizsgálatok során használt ELISA tesztek és azok egyes teljesítményjellemzői 

Az ELISA módszerrel vizsgált modelltermékek elméleti koncentrációja 10 és 50 

ppm voltak. Amennyiben az elméleti koncentráció kívül esett az adott kit meghatá-

rozási tartományán, az analitikai mérés során a kitleírásban ismertetett módon a 

szükséges mértékben hígítottuk a mintaoldatokat. A minták és a standardok plate-re 

történő felhelyezése minden esetben randomizált módon, sorsolással történt, 3-5 

párhuzamost alkalmazva (a párhuzamosok minden esetben független bemérésekből 

származtak). A randomizált elhelyezés oka az ELISA teszteket jellemző véletlen 
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hibák mértékének helyes megállapítása, és így az ebből eredő téves következteté-

sek levonásának elkerülése volt. 

Mivel dolgozatomnak nem célja a különböző gyártók kitjeinek minősítése, mun-

kámban az egyes kitek azonosíthatóságát megszüntettem, az azokkal kapott ered-

ményekre „A” és „B” kit néven fogok hivatkozni. 

4.2.3.1 Az ELISA eredmények értékelése 

Az ELISA mérések során kapott abszorbancia értékeket a Microplate Manager 6 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, USA) szoftver segítségével értékeltük. A 

standardek abszorbanciái alapján illesztett kalibrációs görbe segítségével számoltuk 

a minták nyers koncentráció értékeit. Ezen adatokat a kitleírás szerinti faktorokkal 

és az esetleges további hígítással korrigálva kaptuk meg a minták célfehérje tartal-

mát. Mivel az egyes gyártók tesztjei által kifejezett eredmény nem minden esetben 

ugyanaz, így az eredményeket további (szintén a kitleírásban megtalálható) korrek-

ciós faktorokkal azonos alapra hoztuk az összehasonlíthatóság érdekében. A közölt 

koncentrációértékek minden esetben nedves anyagra vonatkoznak.  

4.2.4 Fehérje alegység összetétel vizsgálata SDS-PAGE módszerrel 

A modelltermékek gélektroforézises vizsgálatát SDS-PAGE módszerrel végeztük 

el a Laemmli (1970) által kidolgozott protokollt alkalmazva. Minden minta eseté-

ben kétféle mintaelőkészítést alkalmaztunk: redukáló és nem redukáló környezet-

ben. Redukáló ágensként 2-merkaptoetanolt (2ME) használtunk. Az extraháló puf-

fer és a futtatáshoz szükséges oldatok összetételét a 8.2.3 Melléklet tartalmazza. 

A mintaelőkészítés menete mindkét extraháló puffer esetén megegyezett: 

 Szabványos Dumas módszerrel (ICC Standard No. 167) meghatároztuk a 

minták fehérje tartalmát, majd minden mintából 2 mg fehérjének megfelelő 

mennyiséget mértünk be Eppendorf-csövekbe. 

 Ezt követően hozzáadtunk 400 μl extraháló puffert és alaposan 

összevortexeltük. A standard esetén 1 μl gyári standardhoz 20 μl redukáló 

extraháló puffert adtunk. 
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 A csöveket 95 °C-os vízfürdőbe helyeztük 5 percre, majd a lehűlést követő-

en 15 percig rázattuk 1400 rpm-en. 

 Következő lépésként a mintákat 3 percig centrifugáltuk 13000 rpm-en és a 

tiszta felülúszót vittük a gélre. 

Az SDS-PAGE vizsgálatokhoz 12 %-os szeparáló gélt és 4 %-os gyűjtőgélt hasz-

náltunk. A kész géleket lefotóztuk és a fehérje sávokat a molekula standardhoz 

mellékelt leírás alapján (Low range, Bio-Rad, Cat. No. 161-0304) értékeltük, majd 

irodalmi adatok alapján azonosítottuk (Rattray & Jelen 1997; Pesic et al. 2012; 

Raikos et al. 2006; Jimenez-Saiz et al. 2013; Jiang et al. 2010; Gagnon et al. 2010; 

Gil-Humanes et al. 2014; Battais et al. 2005; McCann et al. 2009). 

4.2.5 Fehérjeprofil vizsgálat Lab-on-a-chip technikával 

A Lab-on-a-chip méréseket Agilent 2100 Bioanalyzer készüléken (Agilent Tech-

nologies, Waldbronn, Németország) végeztük el Agilent Protein 80 kitet (Cat.no. 

5067-1515) használva. A szükséges oldatokat a 8.2.4 Melléklet tartalmazza. 

A minták fehérje tartalmát szabványos Dumas módszerrel (ICC Standard No. 

167) határoztuk meg, majd 2 mg fehérjének megfelelő mennyiséget extraháltunk 

350 μl 1%-os SDS – 1%-os DTT oldatot használva. 

 

20. ábra A Lab-on-a-chip módszer elektroferogramja 

A chip celláit a kitleírás szerint feltöltöttük a géllel, a mosóoldattal, a létrával és a 

mintákkal. A futtatást és az eredmények értékelését az Agilent 2100 Bioanalyzer 
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szoftver segítségével végeztük el. A szoftver automatikusan észleli a csúcsokat a 

fluoreszcencia alapján, mely kézi integrálással értékelhető (20. ábra). 

4.2.6 Fehérjeprofil vizsgálat SE-HPLC módszerrel 

A méretkizárásos folyadékkromatográfiás vizsgálatokat Larroque és Békés (2000) 

módszere alapján végeztük el. A mérések során használt vegyszerek, eszközök és 

készülékek listáját a 8.2.5 Melléklet tartalmazza. A mintákat kétféle 

mintaelőkészítési módszerrel extraháltuk. Az egyik (Larroque & Békés 2000) 

extrakciós oldat 50 V/V% acetonitril (ACN) volt, mely tartalmazott 1 V/V% 

trifluorecetsavat (TFA). A másik extrakciós oldatként 70 V/V% etanolt alkalmaz-

tunk az alkohololdható prolaminok vizsgálata érdekében. 

Az előkészített mintákat behelyeztük a készülék mintaadagoló mintatartójába. A 

mérés során Phenomenex Biosep-sec-S 400 kolonnát használtunk. A HPLC-s ana-

lízis körülményei a következők voltak: 

 hőmérséklet: 25 °C  

 áramlási sebesség: 1 ml/perc 

Minden mintatípus esetében kétféle kromatogramot kaptunk: oldható és oldhatat-

lan (szonikálás után oldhatóvá tett) frakciókat. 

4.2.6.1 Az SE-HPLC kromatogramok kiértékelése 

Az eredmények értékelését a TotalChrom Navigator 6.2.1 szoftver segítségével 

végeztük. Mind az oldható, mind az oldhatatlan frakciónál először a nagy moleku-

latömegű glutenin polimerek jelennek meg. Majd ezt követik a monomer gliadin 

molekulák és az alacsonyabb molekulatömegű globulinok, albuminok és 

oligopeptidek. 

Az oldható fehérjéket (21. ábra) molekulatömegük alapján három frakcióra külö-

níthetjük el: 

I. gluteninek és ω-gliadinok 

II. α-, β- és γ-gliadinok 

III. globulinok, albuminok és oligopeptidek 
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21. ábra Oldható fehérje frakciók profilja 

Az alkalmazott oldószerben oldhatatlan, de szonikálással oldhatóvá tett fehérjék 

méreteloszlásos kromatogramján (22. ábra) szintén három frakciót különítettünk el. 

IV. polimer gluteninek, ω-gliadinok 

V. monomer gliadinok 

VI. egyéb maradék fehérjék, oligopeptidek 

 

22. ábra Oldhatatlan fehérje frakció profilja 

A méretkizárásos kromatográfia során az adott frakció elnevezésében szereplő al-

egységek mellett kis mennyiségben más fehérjék is megjelenhetnek. Ez az oka an-

nak, hogy az SE-HPLC kromatogramokon lévő oldható és oldhatatlan fehérjék 

profiljának részeit számokkal neveztük el, nem pedig a hozzájuk tartozó fehérjék-

ről. 
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4.2.7 A mérési eredmények statisztikai értékelése 

Az ELISA vizsgálatok során kapott végső koncentráció adatokat statisztikailag 

értékeltük a megfelelő számú párhuzamos átlagának és szórásának vizsgálatával. 

Emellett szignifikancia vizsgálatok során F- és t-próbákat alkalmaztunk, valamint 

varianciaanalízist végeztünk a Statistica version 11 szoftvert (StatSoft Inc.) hasz-

nálva.  

A mátrixkomponensek és feldolgozási folyamatok hatásának, illetve a módszer 

összehasonlító vizsgálatok értékelésekor 2, 3 és 4 faktoros ANOVA-t használtam. 

A négy vizsgált faktor az alapanyag, az allergénforrások száma (egyedi/multi), a 

feldolgozottság mértéke és a használt ELISA tesztek voltak. A dolgozatom célja 

volt, hogy vizsgáljam milyen tényezők hatnak az analitikai eredményre. Valós 

élelmiszerek vizsgálata esetén mind a négy faktornak számos szintje lehetséges, 

melyek közül én a doktori munkám során néhányat emeltem ki, így a faktorokat 

minden esetben véletlenszerűnek tekintettem.  

A stabilitásvizsgálat eredményeinek statisztikai értelmezéséhez a varianciaanalí-

zis ismételt mérésekre használatos elemzését végeztem el. 

Minden varianciaanalízis esetén elvégeztem a varianciák homogenitásának vizs-

gálatát és a normál eloszlás ellenőrzését.  
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5 Eredmények és értékelés 

Értekezésemben a kísérleti eredmények ismertetését 4 fő fejezetre osztottam fel. 

Elsőként a kísérletekhez használt modelltermékek fejlesztését mutatom be. Ezt kö-

vetően részletesen ismertetem a mátrixalkotó komponensek hatásának, majd a fel-

dolgozási folyamatok hatásának vizsgálatára irányuló kutatásaim legfontosabb 

eredményeit. Végül pedig kitérek a modellmátrix fejlesztéshez kapcsolódó stabili-

tásvizsgálatok eredményeire.  

5.1 Modelltermék fejlesztés 

Annak érdekében, hogy a doktori munkám kezdetén kitűzött célokat elérhessem, 

vagyis hogy az allergén fehérjék reális élelmiszermátrixokban, feldolgozás és táro-

lás hatására bekövetkező változásait vizsgálni tudjam, különböző modelltermékek 

fejlesztésére volt szükség. Az előállítási folyamatok és a használt receptek alapját 

Kormosné Bugyi Zsuzsanna (2012) doktori munkája során kifejlesztett gliadin tar-

talmú referencia anyag jelölt mintamátrix adta.  

Ezt a modellterméket használtam a stabilitási és tárolási kísérletekben, valamint 

az analitikai mintaelőkészítés hatásának vizsgálatánál. 

5.1.1 Gliadin forrás módosítása 

Az allergénforrás változásának ELISA módszerrel történő elemzéséhez, valamint 

a hőkezelés hatásainak elválasztástechnikai módszerrel (SE-HPLC) történő vizsgá-

latához a gliadin tartalmú modelltermékben (Kormosné 2012) a PWG gliadint 

standard búzalisztre cseréltük. Az elválasztástechnikai vizsgálatokra nem volt lehe-

tőségünk 2 % fehérje tartalmú mátrixot PWG gliadinnal készíteni, mivel az csak 

korlátozott mennyiségben és magas költség mellett szerezhető be. A búzaliszt al-

kalmazásának analitikai hátránya (pontatlanabb spikolás) mellett előnye, hogy 

„még valódibb” mátrix vizsgálatát teszi lehetővé, mivel a búza minden fehérje és 

nem fehérje összetevője jelen van az így elkészített mátrixban. A búzaliszt fehérje, 

illetve szárazsikér tartalma alapján meghatároztuk a szükséges búzaliszt mennyisé-
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gét a 10 és 50 ppm gliadin tartalmú, valamint a 2 %-os búzafehérje tartalmú vég-

termékek eléréséhez. A modelltermékek összetételét a 6. táblázat tartalmazza. Az 

ELISA vizsgálatokra készült modelltermékek elméleti koncentrációját a glutén 

jelölési kötelezettségének aktuális jogi szabályozása szerint (EU 41/2009) állapítot-

tuk meg. 

 10 ppm gliadin 50 ppm gliadin 2 % fehérje 

gluténmentes liszt 54,84 54,84 38,91 

búzaliszt 0,001 0,005 15,93 

cukor 18,4 18,4 18,4 

só 0,29 0,29 0,29 

szódabikarbóna 0,27 0,27 0,27 

margarin 19,6 19,6 19,6 

víz 6,6 6,6 6,6 

Σ 100 100 100 

6. táblázat A búzaliszttel, mint allergénforrással készült modelltermékek összetétele 

A termékfejlesztés során megoldást kellett találni a homogenitás biztosítására, 

mivel jelen esetben porhomogenizálást kellett megvalósítani az eddigi por-folyadék 

homogenizálással szemben. Az előkísérletek során azt tapasztaltam, hogy a 

gluténmentes liszt és a búzaliszt valorigráfba történő adagolása a homogenitás kul-

csa. A szükséges mennyiségű gluténmentes lisztet két nagyjából egyenlő részre 

osztottuk és egyik felét a valorigráf csészéjébe töltöttük. Ezt követően adtuk hozzá 

a búzalisztet, majd az alapanyag liszt második felét és indítottuk el a kevertetést. 

 

23. ábra Homogenitás vizsgálat búzaliszt, mint gliadin forrás használata esetén („A” kit) 

Az előállítás során a gluténmentes lisztkeveréket és a búzalisztet 20 percig 

valorigráfban kevertettük, majd hozzáadtuk a sót, cukrot és szódabikarbónát és 
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újabb 20 percig kevertettük. Az előállítási folyamat további lépései megegyeztek a 

4.1 fejezetben leírtakkal.  

Az elkészült modelltermékek homogenitását az „A” gyártó gliadin ELISA mód-

szerével vizsgáltuk 5 független bemérésből származó párhuzamos méréssel. A 

vizsgálat eredményeiből (23. ábra és a 8.3.1 Melléklet 12. táblázat) jól látszik, hogy 

ezzel a módszerrel a gliadin homogén eloszlása minden mintamátrix esetében meg-

valósult, a párhuzamosok szórása nem haladta meg az adott teszttel mért standar-

dok szórását. 

A porhomogenizálás kifejlesztése során itt szerzett tapasztalatokat a többi modell-

termék fejlesztésénél is felhasználtam. 

5.1.2 Gluténmentes liszt alapú egyedi és multi komponens tartalmú mo-

delltermékek 

A több allergén/toxikus fehérje egyidejű jelenléte okozta hatások vizsgálatához 

egyedi és multi komponens tartalmú modelltermékek kerültek kifejlesztésre, mely-

hez allergénforrásként referencia tejport, referencia tojásport, referencia szójalisztet 

és PWG gliadint használtunk. A modelltermékek összetételét a 7. táblázat tartalmaz-

za. 

Összetevők Egyedi komponens Multi          

komponens Tej Tojás Szója Gliadin 

gluténmentes liszt 54,84 54,84 54,84 54,84 54,82 

tejpor 0,005 - - - 0,005 

tojáspor - 0,005 - - 0,005 

szójaliszt - - 0,005 - 0,005 

gliadin - - - 0,005 0,005 

cukor 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 

só 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

szódabikarbóna 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

víz 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

margarin 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

 Σ 100 100 100 100 100 

7. táblázat A gluténmentes lisztkeverék alapú modelltermékek összetétele 
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A sütemények 50 ppm koncentrációban tartalmaztak tejport, tojásport, szójalisztet 

vagy gliadint, a multi komponens mátrix esetében minden analit koncentrációja 50 

ppm volt. 

A tejpor, tojáspor és szójaliszt esetében a modelltermék készítést porhomogenizá-

lással kellett megoldani. Az elméleti koncentráció eléréséhez szükséges mennyiség 

azonban olyan kicsi volt, melynek kezelése nehézkes, így tömény (1000 ppm-es) 

alapkeverékek előállítására volt szükség. Az alapkeverékek tartalmazták a recept 

szerinti száraz komponenseket és az allergénforrást. Készítettünk továbbá 

hígítókeveréket, mely a recept szerinti száraz komponenseket tartalmazta allergén-

forrás nélkül. Az egyedi komponens tartalmú termékek esetén a hígítókeverék és az 

alapkeverék homogenizálását az 5.1.1 fejezetben ismertetett módon valósítottuk 

meg. A gliadin esetében továbbra is a korábban kifejlesztett (Kormosné 2012) 

alapoldatos adagolást alkalmaztuk. 

 

24. ábra A multi komponens tartalmú modelltermékek előállítási folyamata 

A négy allergénforrást egyidejűleg tartalmazó termék fejlesztése során a porho-

mogenizálás és a por-folyadék homogenizálás kombinálása jelentett akadályt. A 

porként használt alapkeverékek adagolásának meg kellett előznie a gliadin oldat 

adagolását, ellenkező esetben a még nedves porban nem lehetett a megfelelő ho-
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mogenitást elérni. A három alapkeverék hozzáadása során azt tapasztaltuk, hogy az 

egyenként történő adagolás 20 perces kevertetésekkel jelentősen megnöveli a ké-

szítés idejét. Az egyszerre történő adagolás nem befolyásolja a termék homogenitá-

sát és az előállítás időigénye is csökkenthető. Így az előállítás során a hígítókeverék 

egy részét helyeztük először a valorigráf csészéjébe, majd mindhárom alapkeveré-

ket hozzáadtuk és végül a hígítókeverék másik részét is. Ezen porhomogenizálás 

(20 perc) után folyamatos kevertetés mellett adagoltuk a gliadin alapoldatot a rend-

szerhez és homogenizáltuk újabb 20 percig. 

Az előállítási folyamat lépései a 24. ábra láthatók. A hígítókeverék és az alapkeve-

rékek/alapoldat megfelelő arányú összekeverésével állítottuk elő a porkeveréket, 

melyhez vizet és margarint adtunk és 5 percig dagasztottuk. Az így kialakult tésztát 

kinyújtottuk és három egyenlő méretű, kör alakú pogácsát szaggattunk, majd ezeket 

180 °C-os sütőben 16 perc alatt megsütöttük. A maradék nyers tésztát lefagyasztot-

tuk, majd liofileztük. 

 

25. ábra A gluténmentes lisztkeverék alapú modelltermékek homogenitása a párhuzamosok 

vizsgálatával 
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Mind az egyedi, mind a multi komponens tartalmú mintamátrixok esetében vizs-

gáltam az célfehérjék homogén eloszlását. A homogenitás vizsgálat eredményeit a 

8.3.1 Melléklet 13. táblázata tartalmazza, melyek közül néhányat a 25. ábra szemlél-

tet. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a homogenitás minden analit mindhá-

rom mintatípusa esetében megvalósult, a párhuzamosok szórása az adott kit stan-

dardjainak szórásával összemérhető, illetve a több komponens egyidejű jelenléte 

nem befolyásolta az egyes komponensek homogenitását. Így lehetőségem volt az 

egyedi és multi komponens tartalmú modelltermékek analitikai eredményeinek 

reprezentatív összehasonlítására. A mért eredmények elméleti koncentrációtól való 

eltérését a későbbi fejezetekben tárgyalom. 

5.1.3 Amaránt liszt alapú egyedi és multi komponens tartalmú modell-

termékek 

A korábban használt gluténmentes lisztmátrixban a mérés alsó határa fölötti 

mennyiségben mértünk gliadint. Ez szabályozási értelemben glutén (gliadin) men-

tesnek tekinthető, technológiai szempontból jól kezelhető, de analitikai értelemben 

nem, az eredmények számításánál korrekciót igényelne és a különböző sarzsok 

között is különbségek várhatóak. Ezért szükség volt olyan mátrix létrehozására, 

amely az elméleti kutatások számára is megfelel és analitikai felhasználású mo-

dellmátrixként (pl. RM jelölt) is felhasználható. A fejlesztés két irányban indult el, 

1: más, genetikailag gluténmentes alapanyagok felhasználása (rizsliszt, amaránt-

liszt, stb.) a mátrixok előállításához, 2: fehérjementes keményítőalapú alapmátrixok 

kialakítása (lásd 5.1.4 fejezet).  

A genetikailag gluténmentes alapanyag fejlesztés során kereskedelmi forgalom-

ban kapható rizsliszt, kukoricaliszt, hajdinaliszt, köles liszt és amaránt liszt alapon 

készítettünk próbatermékeket.  Az amaránt- és köles liszt keverékével készült tész-

ták konzisztenciája megfelelő volt, ám a sütemények nagyon zsírosak és felszínük 

repedezett lett. Az amaránt- és rizsliszt keverék valamint rizsliszt alapú recepttel 
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több módosítás után sem kaptunk sütéshez használható, homogén tésztát. A hajdi-

na- és kukoricaliszttel készített tésztából készült sütemények felszíne egyenetlen, 

repedezett lett (26. ábra). 

A nyers tészta konzisztenciáját, nyújthatóságát és a sütött termék állagát figye-

lembe véve az amaránt liszt bizonyult megfelelőnek. Azonban a liszt vizsgálata 

során kiderült, hogy analitikailag nem tekinthető gluténmentesnek (a mérhető 

gliadin koncentráció az adott ELISA teszt kimutatási határa fölött volt) és az elké-

szített gliadin tartalmú próbasütemények vizsgálatakor egyértelművé vált, hogy 

bennük a gliadin eloszlása nem homogén. Ezért egy másik amaránt fajtából készült 

liszttel (Klorofill Bt. 500 g) – melynek a szemcsemérete is kisebb volt – újból elké-

szítettük a próbatermékeket. A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy ez a liszt 

analitikailag gluténmentes, valamint a gliadin homogén eloszlása is megvalósult. 

 

26. ábra Az alapanyag fejlesztés során készült próbatermékek; a) amaránt liszt és köles liszt 

keveréke, b) rizsliszt és amaránt liszt keveréke, c) hajdinaliszt, d) amaránt liszt alapú 

termékek 

Az így kialakult modelltermékek összetétele az alapliszt típusának kivételével az 

alapanyagokban és az arányokban is megegyezik az előző fejezetben ismertetett 

gluténmentes liszt alapú termékek összetételével. Az előállítási folyamat azonban 

részben módosításra került, mivel a 16 perces sütés során a modelltermékek meg-

égtek. A sütési időt ezért 14 percre csökkentettük, mely már megfelelő állagú vég-

termékeket eredményezett. 
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27. ábra Az amaránt liszt alapú modelltermékek homogenitása („B” kit) 

A homogenitás vizsgálatot (27. ábra és 8.3.1 Melléklet 14. táblázat) ebben az eset-

ben is elvégeztem és megállapítottam, hogy nincs szignifikáns különbség a párhu-

zamosok mért koncentrációja között. A mért eredmények elméleti koncentrációtól 

való eltérését a későbbi fejezetekben tárgyalom. 

Az elkészült modelltermékek közül a nyers tészták és sütemények egy részét a 

4.2.2 fejezetben leírtak szerint zsírtalanítottuk. Emellett az egyedi, gliadin tartalmú 

süteményt felhasználtuk a tárolási kísérletekben is. 

5.1.4 Keményítő alapú egyedi és multi komponens tartalmú modellter-

mékek 

A fehérjeprofil és a hőkezelés hatásainak elektroforetikus vizsgálatához szükség-

szerű volt az 5.1.2 fejezetben ismertetett modelltermékek változtatása. A modell-

termékek egyéb, nem az allergénforrás(ok)ból származó fehérjetartalma zavaró 

tényező ezeknél a vizsgálatoknál. Ennek következtében olyan alapanyagra volt 

szükség, amely fehérjementes hátteret biztosít a modelltermékeknek.  
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Irodalmi adatokat felhasználva (Witzak et al. 2012; Zioboro et al. 2012; Korus et 

al. 2009; Mariotti et al. 2009) a kukorica keményítőt választottam, mint alapanya-

got. A keményítő azonban önmagában nem képes a megfelelő tésztaszerkezet ki-

alakítására, így adalékanyagként xantán gumit alkalmaztunk. Az SDS-PAGE érzé-

kenységének megfelelően 2 %-os fehérjetartalmú süteményeket készítettünk az 

egyedi komponensek esetében, így a multi analit tartalmú sütemény 8 %-os fehérje-

tartalmú lett. A gliadin esetében nem volt lehetőség a PWG gliadin használatára, 

mivel a 2 %-os fehérjetartalom eléréséhez szükséges mennyiségben nem beszerez-

hető. Ennek következtében allergénforrásként Sigma gliadint (Sigma Gliadin from 

wheat, G3375) alkalmaztunk. Korábbi kutatásaink szerint (Bugyi et al. 2010) a 

Sigma gliadin oldhatósági tulajdonságai lényegesen elmaradnak a PWG gliadin 

izolátumtól, a kísérleteknek ebben a szakaszában azonban a feldolgozás során a 

fehérjékkel történő esetleges változások követése volt a cél, így ez a gliadin 

izolátum is megfelelőnek bizonyult. Az allergénforrások Dumas módszerrel meg-

határozott fehérjetartalma alapján kiszámoltuk a szükséges bemérendő mennyisé-

get. Az így elkészült receptek összetételét a 8. táblázat tartalmazza. 

 Egyedi komponens Multi kom-

ponens Tej Tojás Szója Gliadin 

keményítő 47,05 48,75 50,28 51,95 35,94 

xantán gumi 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

tejpor 6,98 - - - 6,98 

tojáspor - 5,28 - - 5,28 

szójaliszt - - 3,75 - 3,75 

gliadin - - - 2,08 2,08 

cukor 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 

só 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

szódabikarbóna 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

víz 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

margarin 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

Σ 100 100 100 100 100 

8. táblázat A keményítő alapú modelltermékek összetétele 

Az előállítási folyamat első lépésében az alapanyagként használt keményítőt, az 

allergénforrás(oka)t és a xantán gumit valorigráfban kevertettük 20 percig. A 
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gliadint is tartalmazó mátrixok esetében a 70 %-os etanolban oldott gliadin 

izolátumot az első 20 perces kevertetés után adtuk hozzá, majd 20 percig homoge-

nizáltuk. Ezt követően hozzáadtuk a sót, cukrot és szódabikarbónát, majd újabb 20 

percig kevertettük. Az így elkészült porkeveréket követő előállítási lépések meg-

egyeztek az 5.1.2 fejezetben ismertetettel.  

A modelltermékek magas fehérjetartalma (2 %) lehetővé tette, hogy a homogeni-

tást Dumas módszerrel ellenőrizzem. Ennek során megállapítottam, hogy az 

analitok homogén eloszlása megvalósult minden termék esetén (8.3.1 Melléklet 15. 

táblázat). 

A liofilezett nyers tésztákat és a sütött süteményeket az analitikai vizsgálatok előtt 

a 4.2.2 fejezetben leírtak szerint zsírtalanítottuk. 

5.2 A mintamátrix analitikai eredményeket befolyásoló hatásai-

nak vizsgálata 

A fogyasztásra kerülő élelmiszerek legnagyobb hányadáról elmondható, hogy 

összetettek, a túlérzékenységi reakciót kiváltó fehérjék mellett számos egyéb fehér-

je és nem fehérje jellegű (szénhidrátok, zsírok, rostanyagok, ásványi anyagok, stb.) 

makrokomponenseket és a termék viselkedését, a reakciók lejátszódását befolyáso-

ló mikro komponenseket tartalmaznak. Az allergén fehérjék reakcióba léphetnek 

ezen komponensekkel, fizikai és kémiai kölcsönhatások jöhetnek létre. Ezek az 

interakciók hatással lehetnek a fehérjék szerkezetére, így allergenitásukra, antitest-

kötő képességükre és oldhatóságukra is, ezekből következően pedig az analitikai 

meghatározhatóságukra. 

Doktori munkám során vizsgáltam az azonos összetevők meghatározhatóságát kü-

lönböző összetételű mátrixokban, valamint több allergén/túlérzékenységi reakciót 

kiváltó fehérjeforrás egyidejű jelenlétének hatását az ELISA módszertan által szol-

gáltatott eredményekre. Vizsgálataim tárgyát képezte továbbá az összetevők szere-

pének tanulmányozása azonos mátrixban. A modellterméket alkotó makrokompo-

nensek közül a lipidek hatását tanulmányoztam. A fehérjekomponensek hatásának 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

68 

 

vizsgálatával ellentétben, ebben az esetben nem különböző komponensek felhasz-

nálásával készült modelltermékek vizsgálatára került sor, hanem az ELISA mód-

szertant megelőző zsírtalanítási lépés beiktatásával. Mivel azonban a valós élelmi-

szerek is tartalmazhatnak nagyobb mennyiségben lipideket és az ELISA 

mintaelőkészítési protokoll nem ír elő megkülönböztetést a magas zsírtartalmú 

minták esetében, így ezen eredményeket is a mátrixalkotók hatásának vizsgálata 

témakörben tárgyalom. 

5.2.1 A fehérjemátrix változásának hatása 

Az általunk fejlesztett modelltermékek fehérjetartalma két forrásból tevődik ösz-

sze, egyrészt az alapanyagként használt liszt saját fehérjetartalmából, másrészt pe-

dig az allergén/toxikus fehérje/fehérjék jelenlétéből. Kutatásaim során vizsgáltam 

ezen fehérjék megváltoztatásának hatását az ELISA módszertan által szolgáltatott 

eredményekre. 

5.2.1.1 A fehérjeháttér változásának hatása 

Mind a négy túlérzékenységi reakciót kiváltó komponens esetében vizsgáltam, 

hogy az alapanyagként használt liszt megváltoztatása hatással van-e az analitikai 

eredményre. Ezen hatás modellezésére összehasonlítottam a gluténmentes lisztke-

verékkel és az amaránt liszttel készült modelltermékek ELISA eredményeit. A mé-

résekhez minden esetben a „B” kitgyártó ELISA tesztjeit használtam. 

Az eredmények (28. ábra és a 8.3.2.1 Melléklet 16. táblázat) azt mutatják, hogy az 

amaránt liszttel készült termékek esetén a mért koncentrációk lényegesen alacso-

nyabbak. Ettől kivételt képez a szója tartalmú tészta és sütemény minták. Az eltéré-

sek mértékét t-próbával (8.3.2.1 Melléklet 17. táblázat) jellemeztem és két kivétel-

től eltekintve (tejpor tartalmú sütemény és szójaliszt tartalmú tészta) elmondható, 

hogy minden esetben szignifikáns eltérés tapasztalható a két fehérjeháttér között. 

Mindezek mellett azonban az is megfigyelhető, hogy a natív fehérjéket tartalmazó 

minták esetében (porkeverékek és nyers tészták) az amaránt liszttel készült termé-
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kek mért koncentráció értékei jobban megközelítik az elméleti koncentráció érté-

ket, bár attól (a tejpor tartalmú minták kivételével) elmaradnak. 

 

28. ábra A fehérjeháttér változtatásának analitikai eredményekre gyakorolt hatása. (Az ábrán 

látható vízszintes vonalak az elméleti koncentrációt jelölik.) 

Jól látható, hogy bár mindkét alapanyag esetében a célfehérjék homogén eloszlása 

megvalósult, a visszamért értékek lényegesen különböznek, az amaránt liszttel ké-

szült mátrixokban szignifikánsan alacsonyabb koncentrációk mérhetők. A párhu-

zamosok közti szórások a tej és tojás mátrixok esetében véletlenszerűek semmilyen 

tendencia nem figyelhető meg. Ezzel ellentétben a szója tartalmú termékeknél az 

amaránt liszt alapú, míg a gliadin tartalmú mátrixoknál a gluténmentes liszt alapú 

minták szórásértékei kismértékben magasabbak. A mintamátrixok készítése mind-

két liszt esetében ugyanolyan módon történt, mind a beméréseket, mind pedig a 

homogenizálási módszert figyelembe véve. Az előállításkor történő hiba tehát ki-

zárható, továbbá a szórásadatok alapján a modelltermékek homogenitása is megfe-

lelő. Tehát a jelenség a mintamátrixból adódik, háttere még nem bizonyított, 

ugyanakkor elmondható, hogy a használt lisztek fizikai-kémiai jellemzői és fehér-

jeprofiljuk különbözik, így valószínűsíthető, hogy az eltérések oka ezekben a kü-
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lönbségekben keresendő. Az amaránt liszt magasabb fehérje és lipid tartalommal 

rendelkezik, mindkét komponenst tízszeres mennyiségben tartalmazza a 

gluténmentes liszthez képest. Ebből következően előfordulhat, hogy az allergén 

fehérjék fizikai-kémiai kölcsönhatásokat alakítottak ki az amaránt liszt komponen-

seivel, mely változtatott az oldhatósági tulajdonságaikon, extrahálhatóságukon, 

illetve az antitesthez történő kapcsolódás mértékén (Gerrard 2002; McCann et al. 

2009). 

A fehérjemátrixokat tartalmazó (gluténmentes liszt és amaránt liszt alapú) mo-

dellanyagok és a keményítőalapú modelltermékek összehasonlítása is indokolt lett 

volna mind a mátrixhatás, mind a referenciaanyagként történő alkalmazás vizsgála-

tának szempontjából. Erre azonban a rendelkezésre álló mérési lehetőségek korlá-

tozott volta miatt mindezidáig nem kerülhetett sor. 

5.2.1.2 Az allergénforrás változásának hatása 

Valós élelmiszer termékekben az azonos túlérzékenységi reakciót kiváltó fehérjék 

különböző forrásból, illetve különböző mértékű technológiai folyamaton átment 

forrásból is származhatnak, pl. teljes tej vagy tejpor, teljes tojás vagy tojáspor, szó-

jaliszt vagy izolátum, sikér vagy búzaliszt. A munka keretei nem engedték meg 

valamennyi összetevő és változatainak vizsgálatát, példaként a gliadin izolátum és 

búzaliszt tartalmú modellmátrixokban mérhető eredmények összehasonlítását és 

értékelését végeztem el (29. ábra) az „A” gyártó tesztjét használva. Az elméleti 

gliadin koncentrációk 10 és 50 ppm voltak. 

 

29. ábra Az allergénforrás változásának hatása a mérhető gliadin koncentrációra. (Az ábrán 

található vízszintes vonalak az elméleti koncentrációt jelölik.) 
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A mérési eredmények azt mutatják, hogy a búza, mint gliadin forrás alkalmazása 

esetén a mért koncentrációk magasabbak, mint a gliadin izolátummal készült ter-

mékek esetében. Az eltérések szignifikanciájának vizsgálatára F- és t-próbákat vé-

geztem 95 %-os konfidenciaszinten (8.3.2.2 Melléklet 18. táblázat). Ezek eredmé-

nye mindkét koncentráció szinten minden mintatípus esetében szignifikáns különb-

séget mutat. Jól látható, hogy míg az izolátummal készült termékek mérhető kon-

centrációja az elméleti koncentráció közelében vagy az alatt van, addig a búzaliszt 

esetében annál lényegesen magasabb. 

Az itt kapott eredmények ráirányítják a figyelmet a jelenlegi allergén analitikában 

jelen lévő egyik legnagyobb problémára: az analitikai pontosság kérdésére és ennek 

következtében az érvényben lévő szabályozás gyenge pontjaira. Ezek az analitikai 

hibák a glutén/gliadin esetében számszerűsíthetők, a jelenség pedig valamennyi 

kritikus fehérje, illetve fehérjeforrás esetére általánosítható.  

A gliadin izolátummal készült modelltermékben a gliadin pontosan bemérhető, 

illetve visszamérhető, azaz a mérés pontossága elfogadható szintű, az így kialakuló 

modelltermékek referencia anyagként történő hasznosítása is lehetséges. Ugyanak-

kor a búzaliszt forrásból származó fehérjék esetében a mérés pontosságát számos 

tényező befolyásolja: 

 A sikértartalom meghatározásának nagy bizonytalansága, mely analitikai 

módszertani probléma. 

 A legtöbbször nem ismert gliadin:glutenin arány. A jelenlegi analitikai gya-

korlatban használt átváltási faktor a gliadin és a sikér között a 2, így a szá-

razsikér tartalom felezésével számítottuk a búzaliszt gliadin tartalmát. 

Wieser azonban már 2000-ben bebizonyította, hogy a gliadin:glutenin arány 

az egytől jelentősen eltér. 2009-ben már 54 közönséges búzafajtán végzett 

vizsgálatokat (Wieser & Kiefer 2009), mely szerint a gliadin:glutenin arány 

1,5 és 3,14 között van. Az eredmények azt mutatják tehát, hogy a 2-es szor-

zó használata nem felel meg a valóságnak, valamint az is elmondható, hogy 
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az arány nagyban függ a genetikai tényezőktől, valamint a környezeti hatá-

sok (pl. hőmérséklet, csapadék mennyisége, termőföld) is befolyásolják. 

 A fehérjék eltérő fizikai-kémiai viselkedése, oldhatósága, reakciói más fe-

hérjékkel és egyéb komponensekkel rendkívül eltérő lehet, tehát a techno-

lógiai tényezők is nagy hatással lehetnek az analitikai eredményre (Gerrard 

2002; McCann et al. 2009). 

 Az ELISA módszerek által használt célepitópok. A jelen kísérletben hasz-

nált ELISA teszt R5 antitestet alkalmaz, mely a QQPFP epitóp szekvenciára 

specifikus (Valdes et al. 2003). Ez a szekvencia megtalálható az α-, β-, γ-, 

ω-gliadinokban is (Allred 2010). Repetitív szekvencia, mely az α-

gliadinokban kétszer, míg a γ-gliadinokban 11-szer ismétlődik. Az is el-

mondható azonban, hogy az LMW-gluteninekben is megtalálható, bár nem 

ismétlődően (Khalenber et al. 2006; Osman et al. 2001). Így tehát a búza-

lisztben, mint allergénforrásban található LMW-glutenineket is képes meg-

határozni. 

Ily módon tehát a felsorolt hatások összessége akár 60 %-os hibát is okozhat a 

visszanyerési értékekben, vagyis a mérés pontosságában, ami óriási, de az allergén 

analitikában nem ismeretlen mértékű jelenség, hibaforrás. Ezt a gondolatmenet és 

így a jelenség teljes mértékben átfogalmazható a többi allergénforrásra is, hiszen 

ott sem az adott célfehérje koncentráció megadása, hanem az abból számolt valami-

lyen anyagtartalom az analitikai eredmény. Így tehát, ha különböző mértékben is, 

de a jelenség minden esetben jelentkezik, ennek rendbetétele, ismeretanyag gyűjté-

se és az azonosított probléma megoldása nélkül az ELISA alapú analitika pontos-

sága nem javítható. Fontos kiemelni tehát, hogy úgy tűnik, hogy a mátrixhatások 

elsősorban nem a mérés bizonytalanságát (precizitását), hanem a pontosságot befo-

lyásoló tényezők, mely tehát nem a véletlen hibák, hanem a rendszeres hibák nagy-

ságát növelik, ezekben az esetekben pedig a statisztikai módszertan eszközei nem 

alkalmazhatóak. 
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5.2.1.3 Multi komponens tartalmú referencia anyag fejlesztés – Több kompo-

nens egyidejű jelenlétének hatása 

A valós élelmiszermátrixok egyidejűleg egynél több allergénforrást is tartalmaz-

hatnak, így az allergén analitikában egyre inkább teret nyer a multi meghatározást 

lehetővé tevő módszerek fejlesztése. Szükséges tehát olyan modelltermékek létre-

hozása, melyek lehetőséget biztosítanak annak ellenőrzésére, hogy a több kompo-

nens egyidejű jelenléte befolyásolja-e a célfehérjék extrahálhatóságát és meghatá-

rozhatóságát, illetve amelynek segítségével vizsgálható immunanalitikai módszerek 

esetén a keresztreakciók lehetősége. A sikeres modelltermék fejlesztés lehetőséget 

nyújthat ezen termékek referencia anyagként történő hasznosítására is. 

A multi komponens tartalmú referencia anyag fejlesztés céljából első lépésként 

kifejlesztettünk egyedi és multi modelltermékeket gluténmentes lisztkeverék és 

amaránt liszt alapon (5.1.2 és 5.1.3 fejezetek). Ezen modelltermékek segítségével 

vizsgáltam, hogy a több komponens egyidejű jelenléte befolyásolja-e az ELISA 

módszerek által szolgáltatott analitikai eredményeket. 

A kísérleti munka során kapott eredményeket a gluténmentes liszt alapú minták 

példáján mutatom be (30. ábra). Ahol az amaránt liszt alapú minták esetében tapasz-

talt tendenciák ettől eltérnek, arra külön kitérek. A mért eredményeket a 8.3.2.3 

Melléklet 19. táblázata tartalmazza. Az eltérések szignifikanciáját F- és t-próbákkal 

igazoltam (8.3.2.3 Melléklet 20. táblázat). 
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30. ábra Egyedi és multi komponens tartalmú, gluténmentes lisztkeverék alapú minták össze-

hasonlító vizsgálata az "A" gyártó ELISA tesztjeivel 

Az eredmények alapján jól látható, hogy különbségek figyelhetők meg az egyedi 

és multi komponens tartalmú mátrixok analitikai eredményei között. Megállapítha-

tó azonban az is, hogy sem az alapanyag, sem a kit, sem pedig a feldolgozottsági 

szintek esetén nem állíthatók fel egyértelmű tendenciák a visszanyerés értékek és a 

párhuzamosok közti szórások alakulásában. 

 

31. ábra Egyedi és multi komponens tartalmú, gluténmentes lisztkeverék alapú minták össze-

hasonlító vizsgálata az "B" gyártó ELISA tesztjeivel 
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Az egyik kit csoport („B” kitek) alig mutatott ki szignifikáns különbségeket, míg a 

másik kit csoport („A” kitek) eredményei lényeges eltérést mutattak. Elméleti 

megközelítés alapján a B kitek eredményei közelebb lehetnek a valósághoz, hiszen 

modelltermékeinkben a célfehérjék koncentrációja oly alacsony, hogy az azok kö-

zött lejátszódó esetleges kölcsönhatásokból eredő analitikai hiba mértéke a többi, 

már azonosított, illetve a későbbiekben leírt (5.3 fejezet, technológiai hatások) hi-

baforrások hatásaihoz képest valószínűleg elhanyagolhatók. Ugyanakkor az „A” 

kitekkel kapott eredmények ráirányítják a figyelmet a mátrixhatás egy következő 

dimenziójára is. Míg a gliadin esetében (ahol pontosan mérünk be izolált fehérjét) 

az „A” kittel mérve sem tapasztaltunk szignifikáns eltérést, a többi célfehérje ese-

tében (ahol tej és tojásporral, illetve szójaliszttel dolgoztunk) a mátrix nem csak a 

célfehérje összetétellel, hanem az azok forrásaként felhasznált komplex mátrixszal 

is változik. Ezek adott esetekben jelentős, de az előzőekkel ellentétben inkább vé-

letlenszerű hibaforrásként jelentkeznek, melyek mértéke célfehérje típusonként 

eltérő mértékű és irányú lehet. Ezt a jelenséget minden egyes immunanalitikai 

módszer esetében célszerű egyenként vizsgálni, azonosítani annak okait és az anali-

tikai módszertanban ugyanúgy, mint a referenciaanyagok fejlesztésében figyelembe 

kell venni. 

5.2.1.4 Az eredmények statisztikai értékelése 

A kísérlettervezés és az eredmények statisztikai értékelésének eszköztárát hasz-

nálhatjuk fel arra, hogy az egyes változók, mint faktorok hatásainak mértéke alap-

ján azonosíthassuk az analitikai hibaforrásokat, azok hatásának mértékét, ami lehe-

tővé teszi a módszerfejlesztőknek a fejlesztési irányok kijelölését, a hibák nagyság-

rendjének becslését. Az elemzés a véletlen hibák mértékének és forrásának tanul-

mányozására alkalmas. 

Az egyedi és multi komponensű minták összehasonlítása és a fehérje háttér vál-

toztatásának vizsgálata ugyanannak a kísérlet sorozatnak a részét képezi, így lehe-

tőségem volt ezen faktorok hatásának komplex statisztikai értékelésére. A szórás-
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komponensek meghatározása arra ad választ, hogy az eltérő mért eredményeket 

milyen mértékben befolyásolták az egyes faktorok (jelen esetben a különböző alap-

anyag használata és a több komponens egyidejű jelenléte), illetve a párhuzamosok 

közti szórások. A kördiagramon szereplő „error” tényező tehát a csoportokon belüli 

ingadozást mutatja, vagyis arról ad információt, hogy a párhuzamosok közötti elté-

rések milyen mértékben járulnak hozzá az eredmények ingadozásához.  

A porkeverékek elemzése (32. ábra) alapján elmondható, hogy a mért eredmények 

ingadozását legnagyobb részt az alapanyag megválasztása adja, mely megerősíti az 

5.2.1.1 fejezetben tapasztaltakat, vagyis hogy a gluténmentes és amaránt liszt ala-

pon készült minták ELISA eredményei jelentősen eltérnek. Ezen hatás már akkora 

különbséget eredményez a mért értékekben, mely az egyedi és multi minták között 

tapasztalt különbséget elnyomja. Látható viszont továbbá, hogy a két faktor köl-

csönhatásának szerepe van az eredmények szórásában (kivétel a szója tartalmú 

porkeverékek), vagyis az alapanyag hatásának mértéke függ attól, hogy egyedi 

vagy multi komponens tartalmú mintában vizsgáljuk.  

 

32. ábra A faktorok és kölcsönhatásaik hozzájárulása az "B" ELISA tesztekkel mért koncent-

rációk szórásához a porkeverékekben (α=0,05); a) tejpor, b) tojáspor, c) szójaliszt és d) gliadin 

tartalmú porkeverékek 

A tészták és sütemények esetében tapasztalt tendencia megegyezik a porkeveré-

keknél leírtakkal (8.3.2.3 Melléklet 62. ábra), a különbség csupán annyi, hogy a sü-
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temények esetében a két faktor kölcsönhatásának részaránya a szórás komponensek 

között megnő, ebben azonban már szerepet játszanak a feldolgozási folyamat hatá-

sai is (lásd 5.3 fejezet). 

5.2.2 Zsírtalanítás hatása 

A mátrixhatások vizsgálatánál egyes komponensek jelenlétének/hiányának hatása 

kézenfekvő megközelítés. Ilyen szempontból modellmátrixaink jó közegnek számí-

tanak, hiszen különböző mértékben ugyan, de eredeti, illetve hozzáadott zsiradékot 

is tartalmaznak, ezzel is törekedtünk arra, hogy a reális mátrixok modelljét adják. 

Emellett az is egy fontos kérdés, hogy minden fehérjeanalitikai eljárásban a na-

gyobb mennyiségben jelenlévő lipid komponensek közismerten befolyásolják a 

fehérjék oldhatóságát, fizikai-kémiai viselkedését, reakcióképességét, stb. (Carcea 

& Schofield 1996; McCann et al. 2009). Tehát analitikai, mintaelőkészítési szem-

pontból is izgalmas kérdés, hogy vajon a lipid tartalom hatással van-e az ELISA 

eredményekre, ez a lépés ugyanis a jelenlegi eljárásokban teljes egészében hiány-

zik. Mivel a mi esetünkben a zsiradék meghatározó mátrixalkotó komponens (közel 

20 %), ezért ezt a kérdést a mátrixhatások között tárgyalom. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy azért választottam a zsírtalanítást a zsírmen-

tes termék készítése helyett, mivel a kutatásaink végső célját képező forgalomba 

hozható referencia anyagok a valós élelmiszereket kívánják modellezni, így a lipid 

komponensek (vagy akár a szénhidrátok), mint az élelmiszerek fontos makrokom-

ponenseinek elhagyása nem lehetséges és nem is célszerű. 

A zsírtartalom hatásának vizsgálatát az amaránt liszt alapú termékeken végeztem 

el, egy ELISA teszten („B” gyártó kitjei) futtatva a tészták és sütemények eredeti és 

zsírtalanított mintáit. Az eredmények értékelésekor a visszanyerést és a szórást 

vettem alapul (8.3.2.4 Melléklet 21. táblázat). Mivel azonban a zsírtalanítás során 

bekövetkező tömegveszteség a mintákat töményítette, az elméleti koncentrációt a 

tömegveszteséggel arányosan korrigáltam. A kezeletlen és a zsírtalanított minták 

összehasonlításának eredményeit a 33. ábra szemlélteti. 
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33. ábra A zsírtalanítás, mint mintaelőkészítési lépés hatása az analitikai eredményre 

Az eredményekből jól látható, hogy a zsírtalanítás, mint mintaelőkészítési lépés 

hatással volt az ELISA által szolgáltatott analitikai eredményekre. A tej és gliadin 

esetében egyértelműen nőtt a visszanyerés értéke a zsírtalanítás után; a tojás és a 

szója esetében viszont mintatípusonként változott, bizonyos minták esetén a zsírta-

lanításnak negatív hatása volt a visszanyerésre. A hatások mértékének vizsgálatára 

F- és t-próbákat végeztem (8.3.2.4 Melléklet 22. táblázata). Ezek alapján elmond-

ható, hogy a tej és a gliadin esetén a hatás szignifikáns volt, ezzel szemben a szójá-

nál az egyedi termékekre szignifikáns, míg a multi termékekre nem szignifikáns a 

változás mértéke. A tojás esetén csak az egyedi tésztánál tapasztaltam szignifikáns 

csökkenést. A párhuzamosok közötti szórások alakulásában sem tapasztalható ten-

dencia, az esetek körülbelül felénél a zsírtalanított, míg a másik felénél a nem zsír-

talanított minták szórása volt magasabb.  

Úgy tűnik tehát, hogy a zsírtalanítás hatása nem általánosítható, a fehérje típusától 

mindenképpen függ. Sajnos a célfehérjéktől függő hatást (vagyis más kitekkel ka-
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pott eredményeket) nem állt módomban összehasonlítani, de ez sem zárható ki. 

Méréseim alapján a zsírtalanítás egyértelműen a tejfehérjékre vonatkozó eredmé-

nyek esetében a leginkább kézzelfogható, szignifikánsan megnöveli a szórás mér-

tékét és jelentősen befolyásolja a visszanyerést. A többi analit esetében kisebb mér-

tékű és mátrixonként eltérő hatást tudtam azonosítani. A tésztakészítés során a por-

keverékhez adagolt víz és lipid komponensek következtében kialakuló fizikai-

kémiai kölcsönhatások (pl. kolloidképződés) gátolhatják az extrakció hatékonysá-

gát, valamint az analitikai reakció lezajlódását. Emellett nem zárható ki kötött vagy 

hidrofób fehérjék távozása sem a lipid extrakció során, mely a célfehérjék esetében 

újabb extrakciós hiba forrása lehet. Eredményeim azt jelzik tehát, hogy a lipid 

extrakció befolyásolhatja az analitikai eredményt a zsírtalanítás, mint 

mintaelőkészítési lépés beiktatása az ELISA módszertanba, javíthatja a meghatáro-

zás pontosságát valós/magas zsírtartalmú élelmiszerek esetén. 

 

Összegzésképpen elmondható, hogy a vizsgált mátrixalkotók hatással vannak az 

allergén fehérjék ELISA módszerrel történő meghatározására. A doktori munkám 

során ebben a témakörben elvégzett kísérletek csupán felhívják a figyelmet a válto-

zatos összetételű élelmiszerek okozta analitikai nehézségekre, az allergén fehérjék 

viselkedésének pontosabb megismeréséhez további, különböző összetételű modell-

termékek kidolgozására és vizsgálatára van szükség. Ennek segítségével javítható 

lenne az ELISA feltételrendszere, illetve az extrakciós eljárások hatékonysága. 

Vizsgálatok szükségesek továbbá annak eldöntésére, hogy az allergén fehérjék 

egyéb mátrixalkotókkal létesített kölcsönhatásai az oldhatósági változásaikon túl 

hatással vannak-e az immunanalitikai reakció lejátszódására. 

5.3 A feldolgozási folyamatok hatása 

A valós élelmiszerek a változatos összetétel mellett sokféle feldolgozási folyama-

ton eshetnek át. A fehérjék szerkezete szempontjából a hőkezelés az egyik legjelen-

tősebb feldolgozási lépés. Kormosné Bugyi Zsuzsanna (2012) doktori munkája 
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során már megállapította, hogy a mérhető allergén tartalomban jelentős csökkenés 

figyelhető meg a sütést követően. 

A jelenség ugyan ismert, de az analitikai eredményeket befolyásoló hatásának 

mértéke és az e mögött álló jelenségek megértését segítő szakmai információk 

mennyisége – főleg fehérje specifikusan – erősen limitált. A szakirodalomban, leg-

többet a gliadin/glutén analitikával kapcsolatos jelenségeket tanulmányozták. Ezért 

a feldolgozás folyamatának hatását nem csak az ELISA módszerekkel, hanem fe-

hérje alegység összetétel jellemzésére alkalmas elválasztástechnikai módszerekkel 

(gélelektroforézis, Lab-on-a-chip, SE-HPLC) is vizsgáltam, mellyel célom a jelen-

ség analitikai hatásainak megállapításán túl annak okait is – a rendelkezésemre álló 

eszközpark korlátain belül – elemezni. Mivel minden esetben kétféle ELISA kitet, 

illetve eltérő mintamátrixokat is alkalmaztam, ezért a jelenség hátterét áttételesen 

célfehérje-függés, illetve mintamátrix alapján is tudtam értékelni. Célfüggvényként 

itt a visszanyerési százalék és a szórásértékek alakulásának tanulmányozása szere-

pelt. 

A doktori munkám keretein belül kifejlesztett minden modelltermék előállítása 

közben mintát vettünk a porkeverékből, a nyers tésztából és a sütött végtermékből 

is, így lehetőségem nyílt a feldolgozás hatásainak komplex értékelésére. A rendel-

kezésre álló nagy mennyiségű adat következtében az eredményeket célfehérjék 

szerinti csoportosításban tárgyalom. Mivel a feldolgozás során nem fehérje 

izolátumokat vizsgáltam, hanem komplex élelmiszermátrixokat, az eredményekből 

levonható következtetések megfogalmazásakor már figyelembe vettem a Mátrixha-

tás című fejezetben tárgyalt tapasztalatokat. 

5.3.1 Tejpor tartalmú modelltermékek 

5.3.1.1 A feldolgozási folyamatok hatása az ELISA tesztek eredményeire 

A feldolgozási folyamat ELISA eredményekre gyakorolt hatását a gluténmentes 

lisztkeverék alapú modelltermékek esetében a 34. ábra szemlélteti (8.3.2.3 Melléklet 

19. táblázat). Jól látható, hogy a porkeverékhez képest kismértékű csökkenés ta-
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pasztalható a nyers tészták esetében, mely megfelel a hozzáadott margarin és víz 

hígító hatásának. Ezzel szemben a hőkezelés után drasztikus csökkenés figyelhető 

meg a mérhető koncentrációban. A liofilezett nyers tésztákban mérhető koncentrá-

ció 4-28 %-kal kevesebb, mint a porkeverékekben, míg a süteményeknél tapasztal-

ható csökkenés mértéke 60-100 %. A mért koncentrációkhoz tartozó szórás értékek 

az egyedi termékekben kis mértékben növekedtek a feldolgozás során, míg a multi 

termékekben kis mértékben csökkentek.  

 

34. ábra A feldolgozási folyamat ELISA eredményekre gyakorolt hatása tejpor tartalmú min-

ták esetén („B” ELISA teszt) 

Mivel a feldolgozás ELISA eredményekre gyakorolt hatását mind az egyedi, 

mind a multi komponens tartalmú modelltermékeken, mindkét alapanyag használa-

ta esetén elvégeztem, így lehetőségem volt ezen három faktor komplex statisztikai 

értékelésére.  

Ennek során megállapítottam, hogy a feldolgozottsági szintek között szignifikáns 

eltérések mutatkoznak. Ezzel szemben az allergénforrások száma (egyedi/multi) 

csak a gluténmentes liszt alapú modelltermékek esetén az „A” ELISA teszttel bizo-

nyult szignifikánsnak. A „B” ELISA teszt esetén a két faktor kölcsönhatása is szig-

nifikánsnak bizonyult a gluténmentes liszt alapú termékekben. Az eredmények in-
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gadozásának („B” kit: 35. ábra, „A” kit: 8.3.3.1 Melléklet 64. ábra) legnagyobb há-

nyadát tehát a feldolgozottság mértéke, illetve az előállítás során használt alap-

anyag adja. Az adatsor a süteményekre kapott zéró értékek miatt nem transzfor-

málható, így a %-os értékek közelítő becslések. 

 

35. ábra Az egyes faktorok és kölcsönhatásaik hozzájárulása a „B" ELISA teszttel mért tejpor 

koncentrációk szórásához 

A kutatómunka során vizsgáltam az ugyanannak a komponensnek a meghatározá-

sára alkalmas ELISA tesztek által szolgáltatott eredmények különbségeit is, melyet 

a tej ELISA-k esetén a 36. ábra szemléltet. 

 

36. ábra ELISA kitek összehasonlító vizsgálata tejpor tartalmú minták esetén 
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Az eredményekből jól látható, hogy jelentős eltérés mutatkozik a két ELISA kit 

között, a „B” kittel mért eredmények a legtöbb esetben (kivétel: multi komponens 

tartalmú porkeverék és tészta) szignifikánsan meghaladják az „A” teszt által mért 

eredményeket és az egyedi sütemény kivételével az elméleti koncentrációt is. Natív 

fehérjék esetén az „A” kit által mért koncentrációk közelítik meg leginkább az el-

méleti koncentrációt, ám még így is szignifikánsan eltérnek attól, az egyedi termé-

kek esetében lefelé, míg a multi termékek esetén felfelé. A két különböző teszttel 

mért koncentrációk szórásában tendencia nem figyelhető meg. 

 

37. ábra A négy vizsgált faktor és kölcsönhatásaik hozzájárulása a mért tejpor koncentrációk 

szórásához 

Az egy kísérletsorozatban vizsgált négy faktor, az alapanyag, az allergénforrások 

száma, a feldolgozottsági szint és az alkalmazott ELISA teszt esetén elvégeztem 

egy négyfaktoros varianciaanalízist. Ennek során megállapítható (37. ábra), hogy a 

négy faktor közül a használt ELISA kit és a feldolgozottság szintje van a legna-

gyobb hatással a mérhető eredményre. 

5.3.1.2 Fehérje profil és alegység összetétel vizsgálat elválasztástechnikai mód-

szerekkel 

A feldolgozási folyamat során az ELISA tesztek által mért koncentráció csökke-

nés hátterének megismerése érdekében SDS-PAGE módszerrel vizsgáltam a tejpor 

tartalmú modelltermékeket és az előállítás során alkalmazott referencia tejport is. 

Ezen vizsgálatokhoz a keményítő alapú modelltermékeket használtam annak érde-
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kében, hogy kizárólag az allergénforrásként hozzáadott fehérje alegység összetétel-

ét és változásait vizsgálhassam. 

Az allergénforrásként használt teljes tejpor gélképén az irodalmi adatok alapján 

(Rattray & Jelen, 1997; Maier et al., 2006; Pesic et al. 2012) azonosítottam a tej fő 

fehérje frakcióit (38. ábra): kazeinek, marha szérum albumin, α-laktalbumin és β-

laktoglobulin. Ezen fehérjék mind a redukáló, mind a nem redukáló pufferrel elő-

készített tejpor minták gélképén megtalálhatók. Különbséget a gél tetején található 

nagy molekulatömegű sáv megjelenése és a kis molekulatömegű fehérjékhez 

(ALA, BLG) tartozó sávok elhalványulása jelentett a nem redukáló közegben. A 

kazeinek elméleti molekulatömege 19 és 25,2 kDa közé esik, ám a gélen egy elto-

lódás tapasztalható, a kazeinek 25 és 37 kDa között jelentek meg, ami összhangban 

van más tanulmányokkal (Dagleish et al. 1997; Lisson et al. 2014).  

 

38. ábra A tejpor tartalmú keményítő alapú modelltermékek elektroforetikus mintázata re-

dukáló (a) és nem redukáló (b) mintaelőkészítéssel. MWS: standard, AS: allergénforrás, PM: 

porkeverék, RD: nyers tészta, BC: sütött sütemény 

A porkeverékek fehérje mintázata a tejportól nem különbözik jelentősen, míg a 

nyers tészta esetében az alacsony molekulatömegű fehérjék már nem azonosítha-

tók. A BLG és az ALA a fehérjetartalom mindössze 10 illetve 5 %-át teszik ki, így 
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az eltűnésük magyarázható a porkeverékhez adagolt víz és margarin hígító hatásá-

val, valamint a mátrixhatással, melyet a hozzáadott lipid komponensek jelentenek. 

A liofilezett nyers tésztában tapasztalható változások oka lehet továbbá a fagyaszt-

va szárítás is. Bár a tejfehérjék esetében nagyon csekély irodalmi adat áll rendelke-

zésre, Haque & Roos (2006) laktózt és laktóz/fehérje keveréket vizsgálva megálla-

pították, hogy a szárítási módszerek hatással vannak az élelmiszerek mikro szerke-

zetére és egyéb tulajdonságaira. A sütött termék esetében szinte az összes fehérje 

sáv eltűnik, mindössze egy halvány kazein sáv marad azonosítható, valamint a nem 

redukáló mintaelőkészítés esetén egy nagy molekulatömegű sáv jelenik meg a gél 

tetején.  

A Lab-on-a-chip technikával kapott elektroferogramok (39. ábra) is megerősítik a 

gélelektroforézis során tapasztaltakat, a sütött termék esetén a fehérje csúcsok leg-

többje eltűnik, vagy jelentős mértékben lecsökken. 

 

39. ábra A tejpor tartalmú keményítő alapú modelltermékek LOC elektroferogramja 

A tejpor tartalmú minták eredményei azt mutatják, hogy a merkaptoetanol hasz-

nálata javította az extrakció hatékonyságát (az S-S kötések elbontásával), de a teljes 

fehérje frakció nem vált oldhatóvá. Eszerint a diszulfid kötésekkel stabilizált agg-

regátumok mellett más kölcsönhatások is létrejöttek a mátrixkomponensek és a hő 

hatására. A fehérjék között hidrofób és ionos kötések alakulhattak ki, valamint a 

tejfehérjék képesek a lipidek fizikai és kémiai megkötésére valamint komplex kép-
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zésre a minta szénhidrát molekuláival (Monaci et al. 2006; Antonov et al. 2013; 

Baez et al. 2013; Kehoe et al. 2014). 

Az általam használt tej meghatározásra alkalmas ELISA tesztek célfehérjéi a ka-

zeinek, illetve a kazeinek és a β-laktoglobulin. Mindkét fehérje frakcióról elmond-

ható, hogy hőkezelés hatására aggregálódnak, nagyméretű komplexeket képeznek 

más fehérjékkel és egymással is, melynek eredményeként az oldhatóságuk romlik 

(Monaci et al. 2006; Downs & Taylor 2010; Baez et al. 2013). Az ELISA tesztek 

extrakciós oldatai redukálószert nem tartalmaznak. A gélképeken is jól látható, 

hogy a sütött termék esetén mindkét célfehérje sávja gyakorlatilag eltűnik, a kazei-

neket tartalmazó molekulatömeg tartományban marad azonosítható egy rendkívül 

kis denzitású fehérje sáv. 

A tejpor tartalmú minták esetén tehát elmondható, hogy a hőkezelés hatására ki-

alakult aggregátumok/komplexek teljes kioldására sem az ELISA extrakciós oldata, 

sem az elektroforézis során használt extrakciós pufferek nem voltak alkalmasak. A 

tejfehérjék analitikai meghatározásának javítása érdekében szükségszerű az 

extrakciós oldatok összetételének módosítása, merkaptoetanol hozzáadásával, va-

lamint további oldódást segítő komponensek/eljárások alkalmazásával. Ellenkező 

esetben a jelenleg hozzáférhető ELISA módszerek alkalmazása hőkezelt termékek 

esetén csak jelentős analitikai hibával terhelt eredményeket szolgáltat, amit mind a 

szabályozás, mint az allergén menedzsmentben történő alkalmazás esetében figye-

lembe kell venni. 

5.3.2 Tojáspor tartalmú modelltermékek 

5.3.2.1 A feldolgozási folyamatok hatása az ELISA tesztek eredményeire 

A tojáspor tartalmú modelltermékek ELISA eredményei (40. ábra; 8.3.2.3 Mellék-

let 19. táblázat) hasonló tendenciát mutatnak a tejpor tartalomnál megfigyeltekkel. 

A tésztában mért koncentrációk 17-33%-kal alacsonyabbak a porkeverékeknél, és 

az amaránt liszt alapú tészták esetében kisebb a csökkenés mértéke. A süteményben 

mérhető tojásfehérje tartalom minden esetben gyakorlatilag nulla, alapanyagtól és 
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ELISA kittől függetlenül. A tejpor tartalmú mintákhoz hasonlóan, ebben az esetben 

is megfigyelhető, hogy általában az egyedi termékeknél a feldolgozás 

előrehaladtával kismértékben nő, míg a multi termékeknél csökken a párhuzamo-

sok közti szórások értéke. 

 

40. ábra A feldolgozási folyamat ELISA eredményekre gyakorolt hatása tojáspor tartalmú 

minták esetén („B” ELISA teszt) 

A háromfaktoros varianciaanalízis során is hasonló tendenciát tapasztaltam, mint 

a tej esetében. Különbség az amaránt liszt alapú natív fehérjéket tartalmazó termé-

keknél figyelhető meg, visszanyerés értékeik lényegesen alacsonyabbak a 

gluténmentes liszttel készült termékekénél. Ebből következően a szórás komponen-

sek eloszlásában (41. ábra és 8.3.3.2 Melléklet 65. ábra) nagyobb szerepet játszik 

mind az alapanyag, mint faktor, mind pedig a feldolgozottság és a használt alap-

anyag kölcsönhatása. 

 

41. ábra Az egyes faktorok és kölcsönhatásaik hozzájárulása a „B” ELISA teszttel mért tojás-

por koncentrációk szórásához 
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A tojáspor tartalom meghatározására alkalmas ELISA tesztek esetén is elvégez-

tem az összehasonlító vizsgálatot (42. ábra), melynek során azt tapasztaltam, hogy a 

különbség szinte minden esetben szignifikáns. Érdekesség azonban, hogy az egyedi 

termékek eredményei kevésbé különböznek a két kit szerint, míg a multi termékek-

nél a „B” kittel kétszeres koncentráció értékeket kaptam. A szórás értékekben 

azonban semmilyen tendencia nem figyelhető meg. Ennek háttere jelenleg nem 

tisztázott, okozhatják az esetleges keresztreakciók a „B” kit által alkalmazott anti-

testek és a multi termékekben található másik három allergénforrás valamelyike 

között vagy az „A” kit célfehérjéje olyan kölcsönhatás kialakításában vehet részt a 

multi termékekben, mely gátolja az analitikai reakció lejátszódását. 

 

42. ábra ELISA kitek összehasonlító vizsgálata tojáspor tartalmú minták esetén 

A négyfaktoros ANOVA elemzés (43. ábra) szerint az eredmények szórását legna-

gyobb mértékben a feldolgozottság, a használt alapanyag és ezek kölcsönhatása 

adja. Tehát az alkalmazott ELISA módszer, mint negyedik faktor kevésbé befolyá-

solja az eredményt, mint a tej esetében. Az alkalmazott kittel összefüggő kölcsön-

hatások (Kit*Feldolgozottság, Kit*Egyedi/multi, Kit*Feldolgozottság* Egye-

di/multi) azonban jelentős hatással vannak az analitikai eredményre. 
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43. ábra A négy vizsgált faktor és kölcsönhatásaik hozzájárulása a mért tojáspor koncentráci-

ók szórásához 

5.3.2.2 Fehérje profil és alegység összetétel vizsgálat elválasztástechnikai mód-

szerekkel 

A tojáspor gélképén (44. ábra) ovotranszferrint, ovalbumint, ovomukoidot és 

lizozimot azonosítottam, mint a tojás fehérje fehérjéi, valamint foszvitint és α-

livetint mint a tojás sárgája fehérjéi. A nem azonosított fehérje sávok lehetnek LDL 

fehérjék és HDL apoproteinek (Raikos et al. 2006; Jimenez-Saiz et al. 2013). Az 

ovomukoid 35 kDa-nál jelent meg a gélen, a 28 kDa-s elméleti molekulatömeg 

helyett, ami összhangban van az irodalmi adatokkal (Jimenez-Saiz et al. 2013). 
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44. ábra A tojáspor tartalmú keményítő alapú modelltermékek elektroforetikus mintázata 

redukáló (a) és nem redukáló (b) mintaelőkészítéssel. MWS: standard, AS: allergénforrás, 

PM: porkeverék, RD: nyers tészta, BC: sütött sütemény 

A porkeverék és a nyers tészta SDS-PAGE mintázata nem különbözik szignifi-

kánsan a tojásportól egyik extrakciós puffer esetében sem. Ezzel ellentétben a sü-

temény esetében irreverzibilis oldhatóság csökkenés figyelhető meg, melyet az 

irodalmi adatok is alátámasztanak (Fu et al. 2010; Ishimar et al.  2011; Akkouche 

2012). Nem redukáló mintaelőkészítéssel minden fehérje sáv eltűnik, míg 2ME 

használata mellett az OVA halványan megjelenik, valamint egy nagy molekulatö-

megű aggregátum sáv figyelhető meg a gél tetején.  

Kitabatake és mtsai (1989) vizsgálták a fagyasztva szárítás hatását az ovalbumin 

fehérjére és azt tapasztalták, hogy módosulások következnek be a fehérje másodla-

gos szerkezetében. A másodlagos szerkezet változása módosíthatja a fehérjék old-

hatósági tulajdonságait, mely magyarázhatja a tésztában ELISA módszerrel tapasz-

talt csökkenés mértékét (Cepeda et al. 1998; Niamnuy et al. 2014). 

A LOC elektroferogramok (45. ábra) alapján is jól látható, hogy a detektálható fe-

hérjék mennyisége jelentősen lecsökken a sütött termékben. 
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45. ábra A tojáspor tartalmú keményítő alapú modelltermékek LOC elektroferogramja 

Mivel a merkaptoetanol használata nem javította jelentősen az oldhatóságot a 

hőkezelt termék esetében, feltételezhető, hogy az fehérje aggregátumokat izopeptid 

kötések vagy egyéb nem diszulfid kötések tartják össze. Emellett az extrakciót ne-

hezítheti, hogy a tojásfehérjék képesek különböző mértékben glikolizálódni vala-

mint kölcsönhatásba lépni lipidekkel vagy lipid oxidációs termékekkel (Gerrard 

2002; Azarnia et al. 2013). A tojás fehérjéiről továbbá megállapították, hogy a hő-

kezelés mértékével és idejével irreverzibilisen csökken az oldhatóságuk, mely 

nagyban nehezíti a hőkezelt termékekből történő meghatározásukat (Campbell et 

al. 2005; van der Plancken et al. 2006; Hildebrandt et al. 2008; Akkouche et al. 

2012). 

A két vizsgált ELISA teszt ovomukoidra illetve ovomukoidra és ovalbuminra 

specifikus. Az OVA globuláris savas fehérje, mely hőre denaturálódik és 

aggregálódik, melynek eredményeként csekély mennyiségű monomer marad. Az 

OM hőstabilabb fehérje, melyet SS kötések stabilizálnak (Mine & Zhang 2002; 

Azarnia et al. 2013). Az általunk mért eredmények szerint bár mindkét ELISA tar-

talmaz ovomukoidra specifikus antitesteket, ennek ellenére a hőkezelt termékben 

nem mutatható ki a tojás jelenléte. A hőérzékeny fehérjék összetétel és szerkezet-

változásának tehát nem a kénhidak kialakulása, illetve nem egyszerű oxidáci-

ós/redukciós folyamatok a meghatározó elemei, vagyis a redukciós beavatkozás 

(itt) sem segíti az extrakció hatékonyságát. 
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5.3.3 Szójaliszt tartalmú modelltermékek 

5.3.3.1 A feldolgozási folyamatok hatása az ELISA tesztek eredményeire 

A szójaliszt tartalmú modelltermékek esetében a feldolgozási folyamatok ELISA 

eredményekre gyakorolt hatását a 46. ábra szemlélteti (8.3.2.3 Melléklet 19. táblá-

zat). A tészták mérésekor csak a gluténmentes liszt alapú termék „B” kittel történő 

mérése esetén tapasztaltam szignifikáns csökkenést a mérhető koncentrációban, 

minden más esetben a csökkenés mértéke magyarázható a víz és margarin hígító 

hatásával. A sütemények visszanyerés értékei az előző két túlérzékenységi reakciót 

kiváltó komponenshez hasonlóan meglehetősen alacsonyak, a „B” kit esetén nem is 

mérhető a koncentráció. A szórásértékek nem változtak jelentősen a feldolgozási 

folyamat során, tendencia nem állítható fel. 

 

46. ábra A feldolgozási folyamat ELISA eredményekre gyakorolt hatása szójaliszt tartalmú 

minták esetén („B” ELISA teszt) 

A faktoriális ANOVA eredményeiből (47. ábra és 8.3.3.3 Melléklet 66. ábra) jól lát-

szik, hogy sem az allergénforrások száma, sem az alapanyag nem befolyásolta je-

lentősen a mért eredményt, különbség csupán a különböző alapanyaggal készült 

porkeverékek esetén figyelhető meg. A szórás komponensek vizsgálata is alátá-

masztja ezt a megállapítást, legnagyobb mértékben a feldolgozottsági szint befolyá-

solja az eredményeket, valamint a feldolgozottság és az alapanyag kölcsönhatása. 
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47. ábra Az egyes faktorok és kölcsönhatásaik hozzájárulása a „B” ELISA teszttel mért szója-

liszt koncentrációk szórásához 

A kitek összehasonlításánál (48. ábra) is megfigyelhető a korábban tapasztalt ten-

dencia, miszerint a „B” gyártó tesztjével kapott eredmények szignifikánsan maga-

sabbak az „A” kit eredményeinél, illetve a natív fehérjéket tartalmazó termékekben 

jellemzően az elméleti koncentráció fölötti értékeket mértünk. A sütött termékek 

esetén azonban elmondható, hogy analitikai jelet csak az „A” kittel mérve tapasz-

taltunk. A két teszt által mért eredmények szórásértékei véletlenszerűen változnak, 

tendencia nem figyelhető meg. 

 

48. ábra ELISA kitek összehasonlító vizsgálata szójaliszt tartalmú minták esetén 
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A négyfaktoros varianciaanalízis (49. ábra) elemzése során azt tapasztaltam, hogy a 

mért eredmények szórását legnagyobb mértékben a feldolgozottsági szint, illetve az 

ezzel összefüggő kölcsönhatások befolyásolják. 

 

 

49. ábra A négy vizsgált faktor és kölcsönhatásaik hozzájárulása a mért szójaliszt koncentrá-

ciók szórásához 

5.3.3.2 Fehérje profil és alegység összetétel vizsgálat elválasztástechnikai mód-

szerekkel 

A szójaliszt tartalmú modelltermékek esetében is elvégeztem a minták 

elektroforetikus vizsgálatát. Irodalmi adatok alapján a szójalisztben a glicinin és a 

β-konglicinin alegységei voltak azonosíthatók a gélképen (50. ábra). A glicinin, 

mely a szójafehérjék 40 %-át adja, 5 különböző alegységből épül fel, melyek a 19-

45 kDa-os mérettartományba esnek. Ezzel szemben a β-konglicinin a teljes fehérje 

frakció 25 %-át alkotja, 3 alegysége 67, 71 és 50 kDa molekulatömegűek. Mindkét 

fehérje frakció esetében ismert tény, hogy hőlabilisak és aggregátumok képzésére 

hajlamosak (Jiang et al. 2010; Gagnon et al. 2010; Nishinari et al. 2014). 
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50. ábra A szójaliszt tartalmú keményítő alapú modelltermékek elektroforetikus mintázata 

redukáló (a) és nem redukáló (b) mintaelőkészítéssel. MWS: standard, AS: allergénforrás, 

PM: porkeverék, RD: nyers tészta, BC: sütött sütemény 

A porkeverék és a nyers tészta gélképe értelemszerűen ebben az esetben is nagy-

fokú hasonlóságot mutat, a különbség mindössze a nagy molekulatömegű aggregá-

tumok megjelenése a nyers tészta esetében nem redukáló mintaelőkészítésnél, mely 

magyarázható a komplex képződéssel víz és lipidek hozzáadására, ugyanakkor nem 

zárható ki a fagyasztva szárítás fehérje szerkezetre gyakorolt hatása sem. Li és 

mtsai (2007) szójafehérjék vizsgálatakor megállapították, hogy a liofilezés a fehérje 

integritásának elvesztéséhez, részleges denaturációhoz vezet. A hőkezelt süte-

ményben nem redukáló mintaelőkészítés esetén a kis molekulatömegű fehérje sá-

vok eltűnnek, míg 2ME alkalmazásával szinte minden fehérje sáv láthatóvá válik, 

azonban halványabban. A nagy molekulatömegű komplexek nem intenzívebbek, 

mint a nyers tészta esetében, mely szénhidrát-fehérje és lipid-fehérje komplexek 

jelenlétére utal, amit a redukáló ágenst tartalmazó extrakciós puffer nem képes ol-

datba vinni (Ren et al. 2009; Nik et al. 2009; Jiang et al. 2010).  

A LOC technikával kapott elektroferogramokon (51. ábra) is jól látszik, hogy a 

hőkezelt termékben a kis molekulatömegű fehérjék teljesen eltűnnek, és nagy mo-

lekulatömegű aggregátumok képződése figyelhető meg. 
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51. ábra A szójaliszt tartalmú keményítő alapú modelltermékek LOC elektroferogramja 

Az alkalmazott szója ELISA tesztek a gyártók információ szerint szójafehérjékre, 

valamint szója tripszin inhibitorra specifikusak. A szója fehérjék legnagyobb há-

nyadát a glicinin és a β-konglicinin adják, melyekről elmondható, hogy hő hatására 

aggregálódásra hajlamosak. A glicinin több lépésben disszociálódik, majd 

aggregálódik, oldhatatlan aggregátumok képződnek, azonban maradnak szabad 

savas polipeptidek. A β-konglicinin esetében az aggregáció után a natív formából 

semmi nem marad, legjellemzőbb a dimer forma. Továbbá a két fehérje egymással 

is képes aggregátumok létrehozására. A szója ismert tripszin inhibitorai a Kunitz-, 

illetve a Bowman-Birk inhibitorok, előbbi rendkívül hőlabilis, míg utóbbit 7 diszul-

fid kötés stabilizál, így ellenállóbb a hő hatására. Az élelmiszertechnológiai folya-

matok során a tripszin inhibitorok aktivitásának megszűntetésére jellemzően hőke-

zelést alkalmaznak. A szójafehérjékről rendelkezésre álló irodalmi adatok tehát 

magyarázatot adhatnak arra, hogy miért nem kimutatható a szója jelenléte a 

hőkezelt termékekből (Roychaudhuri et al. 2003; Ren et al.  2009; Chen et al. 

2014; Nishinari et al. 2014). 

Az ELISA tesztek során alkalmazott extrakciós oldatok redukálószert nem alkal-

maznak, így valószínűsíthető, hogy a hőkezelés hatására kialakult nagy molekula-

tömegű aggregátumokat nem lehet oldatba vinni. Korlátozza a használhatóságukat 
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továbbá a célfehérjék megválasztása is. A fő szójafehérjék is hőérzékenyek, a trip-

szin inhibitor, mint célmolekula alkalmazása pedig erősen kétséges, mivel a szója-

termékek csak az inhibitor aktivitásuk megszűntetését követően kerülhetnek forga-

lomba, melyet hőkezeléssel érnek el, aminek hatására szerkezetük jelentősen meg-

változik. 

5.3.4 Gliadin tartalmú modelltermékek 

5.3.4.1 A feldolgozási folyamatok hatása az ELISA tesztek eredményeire 

A feldolgozási folyamatok vizsgálatának eredménye a gliadin tartalmú modell-

termékek esetében eltért az előző három túlérzékenységi reakciót kiváltó kompo-

nensnél tapasztaltakkal (52. ábra; 8.3.2.3 Melléklet 19. táblázat). Bár a feldolgozás 

egyes lépései során bekövetkező mérhető gliadin tartalom csökkenés ez esetben is 

megfigyelhető, a hőkezelést követő csökkenés mértéke jelentősen kisebb, mint a 

korábbi komponenseknél tapasztaltaknál. Míg a nyers tésztában 20-55 %-kal, a 

süteményben 38-63 %-kal alacsonyabb gliadin tartalmat mértem, mint a porkeve-

rékekben. A párhuzamosok közti szórás értékek véletlenszerűek, semmilyen ten-

dencia nem tapasztalható a feldolgozás előrehaladtával 

 

52. ábra A feldolgozási folyamat ELISA eredményekre gyakorolt hatása gliadin tartalmú 

minták esetén („B” ELISA teszt) 
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Az eredmények statisztikai értékelése során azt tapasztaltam, hogy bár a 

gluténmentes liszt alapú termékekre kapott visszanyerés értékek magasabbak, a 

csökkenés mértéke is nagyobb, így a sütött termékben már közel azonos koncentrá-

ciót mérhettünk. Mindemellett az is elmondható, hogy a négy vizsgált komponens 

közül a gliadin esetében volt a mért koncentráció a legközelebb az elméleti érték-

hez. Ennek okai a modelltermék készítésében, illetve részben az alkalmazott mód-

szerek mintaelőkészítő lépéseiben keresendők. A gliadin esetében izolátumot hasz-

náltunk allergénforrásként, így mind a termék készítéséhez szükséges számítások, 

mind a végső koncentráció kiszámítása kevesebb korrekciós faktor használatát igé-

nyelte, így a számítási faktorok alkalmazásából eredő hiba mértéke kisebb (Wieser 

& Koehler 2009; Diaz-Amigo & Popping 2013). 

Az eredmények szórásáért felelős faktorok (53. ábra és 8.3.3.4 Melléklet 67. ábra) 

értékelése során megállapítható, hogy a gliadin esetében is a feldolgozottsági szint 

és a használt alapanyag okozta a legnagyobb különbséget a mért koncentrációban. 

 

53. ábra Az egyes faktorok és kölcsönhatásaik hozzájárulása a „B” ELISA teszttel mért 

gliadin koncentrációk szórásához 

A különböző gyártók ELISA tesztjeinek összehasonlítása (54. ábra) során hasonló 

tendenciát tapasztaltam, mint a másik három komponens esetében, vagyis a „B” 

gyártó kitjének használata szignifikánsan magasabb visszanyerés értékeket ered-

ményezett minden vizsgált modelltermék esetében. A szórás értékek mindkét teszt 

esetében véletlenszerűen alakultak és a négy vizsgált komponens közül a gliadin 

tartalmú termékeknél a legalacsonyabbak Ennek hátterében az fehérje izolátum, 
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mint allergén forrás használata, illetve a monoklonális antitesteket alkalmazó mód-

szerek állhatnak. 

 

54. ábra ELISA kitek összehasonlító vizsgálata gliadin tartalmú minták esetén 

A négyfaktoros ANOVA eredményei is hasonlóképpen alakultak, az eredmények 

szórását a használt kit, a választott alapanyag és a feldolgozottság szintje befolyá-

solta leginkább (55. ábra). 

 

55. ábra A négy vizsgált faktor és kölcsönhatásaik hozzájárulása a mért gliadin koncentrációk 

szórásához 
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5.3.4.2 Fehérje profil és alegység összetétel vizsgálat elválasztástechnikai mód-

szerekkel 

A gliadin alegységei (α-, β-, γ- and ω-gliadinok) azonosíthatók voltak a gliadin 

izolátum elektroferogramján, csak úgy, mint a porkeverék és a nyers tészta 

gélképén (56. ábra) (Battais et al. 2005; McCann et al. 2009). Mind az ELISA ered-

ményekben, mind az SDS-PAGE fehérjesávok intenzitásában változás figyelhető 

meg a porkeverékek és a nyers tészta között. A tapasztalt csökkenés hátterében a 

margarin hígító hatásán túl a vizes közegben történő kölcsönhatások állhatnak és 

nem zárhatók ki a fagyasztva szárítás okozta szerkezeti módosulások sem. A glutén 

fehérjéinek vizsgálata során megállapították, hogy a liofilezés szerkezeti és morfo-

lógiai változásokat eredményez, a fehérjék denaturációjához és aggregátumok kép-

ződéséhez vezet (Linarés et al. 2001; Liao et al. 2013). A sütött termék fehérje 

mintázatának értékelése alapján elmondható, hogy a nem redukáló közegben történt 

mintaelőkészítés során a fehérje sávok szinte teljesen eltűnnek. A redukáló ágens 

alkalmazása azonban jelentős javulást eredményezett a gliadinok oldhatóságában, a 

gliadin alegységek fehérje sávjai kevésbé intenzíven, de azonosíthatóvá váltak, 

valamint megjelent egy nagy molekulatömegű sáv a gél tetején. A gliadinok (főleg 

az α-gliadin) relatíve hőstabilak, ám hőkezelés után csak redukciót követően extra-

hálhatók (Lagrain et al. 2005). Ugyanakkor az is elmondható, hogy a gliadinok 

képesek komplex képzésére mind lipidekkel, mind szénhidrátokkal, ami magyaráz-

za a csökkent oldhatóságot a redukálószer alkalmazása ellenére is (McCann et al. 

2009). 
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56. ábra A gliadin tartalmú keményítő alapú modelltermékek elektroforetikus mintázata re-

dukáló (a) és nem redukáló (b) mintaelőkészítéssel. MWS: standard, AS: allergénforrás, PM: 

porkeverék, RD: nyers tészta, BC: sütött sütemény 

A Lab-on-a-chip vizsgálatokból is jól látszik (57. ábra), hogy mind az egyes fehér-

jék mennyisége, mind pedig a retenciós idejük változik a feldolgozás során. 

Az analitikai vizsgálatok során használt ELISA kitek monoklonális antitesteket 

tartalmaznak. Az R5 peptid eredetileg egy rozs szekalin peptid, ami  kétszer jelen 

van jelen az α-gliadinokban, 11-szer a γ-gliadinokban és 14-szer az ω-gliadinokban 

is. A G12 antitest az ún. toxikus, kizárólag az α-gliadinokban megtalálható 33mer 

alegységben található 6 aminosavból álló szekvenciára specifikus. Az γ-gliadin a 

gliadin fehérjék közül a leginkább hőstabil, mely a sütött termékben mért koncent-

rációk esetében is jól látszik (Halbmayr-Jech et al. 2012; Kahlengberg et al. 2006). 
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57. ábra A gliadin tartalmú keményítő alapú modelltermékek LOC elektroferogramja 

Az alkalmazott ELISA módszerek extrakciós oldatai szintén tartalmaznak 

merkaptoetanolt, így a kén-kén kötések felszakítása megtörténik az alkoholos ext-

rahálás előtt (Garcia et al. 2005; Rosell et al. 2013).  

 

A gliadin tartalmú modelltermékek esetén lehetséges a fehérjeprofilt méretkizárá-

sos kromatográfiával is tanulmányozni. Mivel az SE-HPLC alkalmas a búzafehér-

jék elválasztására a vizsgálatok során gliadin forrásként fajtaazonos búzalisztet 

tartalmazó gluténmentes lisztkeverék alapú modelltermékekkel dolgoztam. A mun-

ka során arra kerestem a választ, hogy az ELISA tesztek során tapasztalt mérhető 

gliadin tartalom csökkenés kromatográfiával nyomon követhető-e, magyarázható-e.  

Mintaelőkészítésként a szakirodalomban gyakran alkalmazott acetonitriles extra-

hálás (Larroque & Békés 2000) mellett minden minta esetében etanolos extrakciót 

is végeztem, mivel az ELISA módszerek is 40-80 V/V %-ú alkohol alkalmazását 

írják elő. Az értékelés során a 4.2.7.1 fejezetben ismertetett fehérje frakciók csúcs-

területeit vettem alapul (8.3.3.4 Melléklet 23. táblázatok). 

Az acetonitriles mintaelőkészítést követően az SE-HPLC-s kromatogramokon 

(8.3.3.4 Melléklet 68. ábra) jól látható a fehérjeprofil változása a feldolgozás során. 

Az oldható fehérje frakció mennyisége jelentősen csökkent a sütés után. Az oldható 
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frakción belül a nagy molekulatömegű fehérjékhez tartozó csúcsterületek csökken-

tek, míg a kis molekulatömegű fehérjék mennyisége nőtt a feldolgozás során. A 

gliadinokhoz tartozó csúcsok területe azonban nem változott szignifikánsan. Az 

oldhatatlan fehérjefrakciók esetén a nagy molekulatömeghez tartozó csúcsok csök-

kentek, míg a közepes és kis molekulatömeghez tartozó csúcsok nőttek a feldolgo-

zás során. 

Az etanol, mint extrakciós oldat alkalmazása (8.3.3.4 Melléklet 70. ábra) esetén 

az oldható frakcióban a kis molekulatömegű fehérjék mennyisége folyamatosan 

nőtt, ezzel szemben a gliadinokhoz tartozó csúcsterület folyamatosan csökkent a 

feldolgozás lépései során. Az oldhatatlan frakció mennyisége viszont nem változott 

szignifikánsan ebben az esetben. 

Az ELISA és SE-HPLC eredmények összehasonlítása során megállapítható, hogy 

a tapasztalt trendek hasonlóak. Az 58. ábra szemlélteti a tésztában és süteményben 

mért koncentrációk, illetve csúcsterületek százalékos változását a porkeverékhez 

képest.  

 

58. ábra Az ELISA által mért koncentrációk és az SE-HPLC által kapott össz csúcsterületek a 

nyers tészta és a sütött termék esetében a porkeverékhez (100%) viszonyítva 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

ELISA SE-HPLC 
(ACN) - 
oldható 
frakció 

SE-HPLC 
(ACN) - 
alkohol 
oldható 
frakció 

SE-HPLC 
(Ethanol) - 

oldható 
frakció 

SE-HPLC 
(Ethanol) - 

alkohol 
oldható 
frakció 

%
 

tészta 

sütemény 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

104 

 

Jól látható, hogy a feldolgozás során tapasztalt változások mértéke minden eset-

ben azonos. Kismértékű csökkenés figyelhető meg a nyers tészta esetében, a süte-

ményben mérhető fehérjék mennyisége azonban már szignifikánsan alacsonyabb. 

Az SE-HPLC-vel vizsgált oldható frakciók csúcsterületei tehát hasonló trendet kö-

vetnek az ELISA által mért koncentrációkkal. Mivel a változás mértéke nagyon 

hasonló, valószínűsíthető, hogy a tapasztalt csökkenés a fehérjék oldhatósági válto-

zásai miatt jelentkezik, tehát mintaelőkészítési probléma. 

5.3.5 Multi komponens tartalmú modelltermékek 

Az SDS-PAGE futtatást a multi komponens tartalmú modelltermékeken is elvé-

geztem, választ keresve arra a kérdésre, hogy ezen módszerrel azonosítható-e kü-

lönbség az egyedi és multi termékek között. 

 

59. ábra A multi komponens tartalmú keményítő alapú modelltermékek elektroforetikus min-

tázata redukáló (a) és nem redukáló (b) mintaelőkészítéssel. MWS: standard, PM: porkeve-

rék, RD: nyers tészta, BC: sütött sütemény 
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A multi komponens tartalmú porkeverék gélképén (59. ábra) egyértelműen felis-

merhető mind a négy egyedi komponens elektroforetikus mintázata. Az egyes al-

lergénforrások fő protein frakciói nem választhatók szét egyértelműen, mivel mo-

lekulatömegük sok hasonlóságot mutat, az egyes analitok fő fehérje frakciói azon-

ban jól láthatók. 

A feldolgozási folyamat során tapasztalt változások szintén nagyfokú hasonlósá-

got mutatnak az egyedi komponensekkel összehasonlítva. Redukálószer alkalmazá-

sa nélkül a sütött termék gélképén a kis molekulatömegű fehérjék már nem láthatók 

és a fehérjesávok intenzitása csökken a feldolgozás előrehaladtával. A 2ME hasz-

nálata intenzívebb fehérjesávokat eredményez, valamint megjelenik egy nagy mo-

lekulatömegű sáv a gél tetején. A tej esetében az ELISA célfehérjéi a kazeinek és a 

BLG jól azonosíthatók a porkeverék és a tészta esetében, a sütött termékben vi-

szont a BLG fehérje sávja eltűnik, illetve a kazein sávok intenzitása kisebb. El-

mondható továbbá, hogy ezen fehérjék esetén nincs különbség a redukáló és nem 

redukáló mintaelőkészítés között. A tojás célfehérjék, az OVA és az OM a porke-

verék és a tészta redukáló gélképén egyértelműen azonosítható, a nem redukáló 

környezetben azonban halványabb sávok láthatók. Mindkét mintaelőkészítés eseté-

ben elmondható azonban, hogy a sütemény gélképén egyik fehérje sem jelenik 

meg, ami egybevág az ELISA mérések során tapasztaltakkal. A szója fehérjék al-

egységei jól láthatók a porkeverékek és a tészta gélképén, a sütött termék esetén 

azonban csupán néhány alegység azonosítható redukáló mintaelőkészítéssel, míg 

redukálószer nélkül csak egy alegység. A gliadinok esetén a porkeverékben és a 

tésztában az α/β-, γ-, ω-gliadinok is azonosíthatók, a süteményben viszont nem 

redukáló mintaelőkészítéssel minden fehérje sáv eltűnik, míg redukálószer alkal-

mazása mellett az γ-gliadinok megmaradnak. A tapasztalt változások alapján el-

mondható, hogy az elsődleges hatás a fehérjeszerkezetre a hőkezelés, a több aller-

gén forrás egyidejű jelenléte nem befolyásolta jelentősen a fehérjeprofil változásait. 

A vizsgált fehérje források valamennyi fehérjéje, így értelemszerűen az 

epitópokat tartalmazó célfehérjék is másként reagálnak a hőkezelésre, más konfor-
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máció változásokon esnek át, másként változik az oldhatóságuk. Ezért az adott fe-

hérjékre specifikus oldhatóságot javító eljárásokat kell alkalmazni, törekedni kell 

olyan célfehérjék kiválasztására (ha nem a túlérzékenységi reakciót kiváltó 

epitópokat mérjük), melyek kevésbé hőérzékenyek. A vízoldható fehérjék nem 

extrahálhatók alkohollal és fordítva, a hőkezelés hatására fehérje-fehérje és fehérje-

nem fehérje kölcsönhatások jöhetnek létre. A jelenleg néhány ELISA teszt esetén 

alkalmazott merkaptoetanol az S-S kötések bontására képes, azonban a denaturáció 

és aggregáció során számos egyéb kötés is kialakulhat, mint a dehidroproteinek 

keletkezése, ditirozin kötések, glutamil-lizin kötés és egyéb izopeptid kötések ki-

alakulása. Mindemellett egyéb kovalens és nem kovalens kötések jöhetnek létre a 

célfehérjék és az élelmiszermátrix egyéb makrokomponensei között (Gerrard 2002; 

Tatham et al. 2008; McCann et al. 2009; Iqbal & Ateeq 2013). Ebből következően 

az oldhatóság kérdése kulcsfontosságú, javítása nem lehetséges egyszerű 

detergensek, redukáló ágensek alkalmazásával (Bignardi et al. 2013; Gomaa & 

Boyee 2013). A kísérleteinkből úgy tűnik, hogy ez a multi módszerek és a multi 

referenciaanyagok fejlesztésének szűk keresztmetszete. 

5.3.6 Összegzés 

Az egy kísérletsorozatból származó eredmények statisztikai értékelése (9. táblázat) 

azt mutatja, hogy a feldolgozottság szintje mind a négy vizsgált allergén esetében 

nagyban befolyásolja az analitikai eredményt. Emellett a tej esetében a használt kit, 

valamint a feldolgozottság és az ELISA kit kölcsönhatása bizonyult a legnagyobb 

hatásúnak. Ezzel szemben a tojás analitnál az alapanyag és annak kölcsönhatása a 

feldolgozottsági szinttel biztosította a legnagyobb szórást az eredményekben. A 

szója esetében a szórás komponensek legnagyobb hányadát a feldolgozottság és az 

azzal összefüggő kölcsönhatások, míg a gliadinnál a feldolgozottság mellett a 

használt kit és az alapanyag adták. 
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Szórás komponens (%) Tej Tojás Szója Gliadin 

Kit 27 5  27 

Feldolgozottság 21 15 24 20 

Alapanyag 14 20  27 

Egyedi/multi 5  3  

Kit * Feldolgozottság 11 8 38  

Kit * Alapanyag     

Kit * Egyedi/multi  9 4  

Feldolgozottság * Alapanyag 5 23 21  

Feldolgozottság * Egyedi/multi    1 

Alapanyag * Egyedi/multi  3 1 8 

Kit * Feldolgozottság * Alapanyag     

Kit * Feldolgozottság * Egyedi/multi 6 10 6 8 

Kit * Alapanyag * Egyedi/multi     

Feldolgozottság * Alapanyag * Egye-

di/multi 

6 3  4 

1 * 2 * 3 * 4     

Analitikai hiba 5 4 3 6 

9. táblázat Az analitikai eredmények szórás komponenseinek százalékos megoszlása az egyes 

analitok esetében 

A kísérleti eredményeimkből tehát megállapítható, hogy mind a négy vizsgált túl-

érzékenységi reakciót kiváltó komponens meghatározására hatással vannak ugyan 

az egyéb mátrixalkotók és a feldolgozási folyamatok, a hatások mértéke azonban 

analitonként változó. 

Az egyes módszerek precizitása a relatív szórás értékek összehasonlításával vizs-

gálható. A precizitás vizsgálatához meghatároztam minden teszthez és minden min-

tatípushoz a relatív szórás értékeket (8.3.3.5 Melléklet 25. táblázat). Minél kisebb 

az adott teszttel mért eredmények szórása, annál precízebb a módszer. Az adatok 

alapján jól látható, hogy a szórások véletlenszerűek és a különböző mintatípusok és 

analitok esetében véletlenszerűen változnak, illetve a mért koncentrációk relatív 

szórásértékei egy esetben sem haladják meg a 0,3-t. Tendenciát nem lehet felállíta-

ni sem az egyes mért komponensek, sem az egyes mintatípusok, sem az egyes kitek 

esetében. Így összességében elmondható, hogy minden alkalmazott módszer preci-

zitása kielégítő. 
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5.4 Stabilitásvizsgálat 

A Tanszéken folyó allergénanalitikai kutatásaink célja, hogy megismerjük az al-

lergén fehérjék viselkedését valós élelmiszermátrixokban. A kísérleti munka során 

szerzett tapasztalatok kiszélesítették a kutatás irányait. Az eredmények és a tapasz-

talatok felhasználhatóak arra is, hogy a folyamatok és okok megismerése mellett 

egy gyakorlati alkalmazási lehetőséget is kihasználjunk. A kidolgozott modellmát-

rixok alkalmasak lehetnek az analitikai módszerek validálása és minőségbiztosítása 

szempontjából kulcsfontosságú referencia anyag jelöltek kidolgozására. A gliadin 

tartalmú modelltermékek esetében ez már megtörtént, létrehoztunk olyan referencia 

anyag jelölt modellterméket, mely meghatározott mennyiségben, homogén elosz-

lásban tartalmaz gliadin izolátumot feldolgozott élelmiszermátrixban. A referencia 

anyagoknak azonban számos követelménynek kell megfelelniük, ezek közül az 

egyik az adott anyag stabilitásának, eltarthatóságának igazolása (Lauwaars & 

Anklam 2004; Siragakis & Kizis 2014). Doktori munkám során a gliadin tartalmú 

modelltermék esetében vizsgáltam a hosszú távú stabilitási és tárolási tulajdonsá-

gokat. 

A kísérlet első lépéseként 10 és 50 ppm gliadint tartalmazó liofilezett nyers tészta 

és sütemény mintákat vizsgáltam az előállítást követően és két további időpontban: 

a minták készítését követően, majd 6 és 9 hónap elteltével R-Biopharm Ridascreen 

Gliadin ELISA teszttel (60. ábra). 

 

60. ábra A stabilitás vizsgálata  gliadin tartalmú tészta és sütemény esetében 
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A mérési eredményekből jól látszik, hogy a nyers tésztában mérhető koncentráció 

folyamatos csökkenést mutat az időben, míg a sütemény értékei nem térnek el 

szignifikánsan. 

A stabilitásvizsgálatok következő lépésében tárolási kísérletet végeztem, melynek 

során 10 ppm gliadin tartalmú gluténmentes liszt és amaránt liszt alapon készült 

modelltermékeket vizsgáltam. Referencia anyagként történő hasznosítás a korábbi 

kísérlet eredményei alapján a sütött termékek esetében lehetséges, így ebben a kí-

sérletben már csak a süteményeket vizsgáltam. A mintákat három részre osztottam, 

szobahőmérsékleten (25 °C), hűtőben (4 °C) és fagyasztóban (-22 °C) tároltam. Az 

analitikai vizsgálatokat az R-Biopharm Ridascreen Gliadin ELISA teszttel végez-

tem hét időpontban: a minták készítését követően, majd 1, 2, 4, 6, 9 és 12 hónap 

elteltével. A kapott eredmények az 61. ábra és a 8.3.4 Melléklet 26. táblázatában 

láthatók. 

 

61. ábra 12 hónapos tárolási kísérlet gluténmentes liszt alapú és amaránt liszt alapú gliadin 

tartalmú hőkezelt modelltermékek esetében 

A tárolási kísérlet eredményeinek statisztikai értelmezéséhez a varianciaanalízis 

ismételt mérésekre használatos elemzését végeztem el. A gluténmentes liszt alapú 
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mintákról elmondható, hogy folyamatos csökkenés látszik a mérhető koncentráció-

ban, ugyanakkor a statisztikai értékelés alapján egyik tárolási körülmény esetén 

sem tapasztalható szignifikáns változás az időben. Az amaránt liszttel készült sü-

temények esetén az egyes időpontban mért átlagértékek nagyfokú ingadozást mu-

tatnak, mely feltételezhetően mérési hibára vezethető vissza. Szignifikáns változás-

ról azonban ebben az esetben sem beszélhetünk. 

A mérési bizonytalanság figyelembe vételével nem látható lényeges eltérés a két 

mátrix és a háromféle tárolás között. Időben kismértékű csökkenés figyelhető meg, 

de szobahőmérsékleten is – megfelelő záró csomagolás és átszennyeződést kizáró 

kezelés mellett – tárolható, stabilnak tekinthető. A különböző lisztekkel készült 

termékeknél tapasztalható visszanyerés különbség oka jelenleg nem tisztázott, to-

vábbi vizsgálatok tárgyát képezi. 

5.5 Konklúzió 

Doktori munkám célja a túlérzékenységi reakciókat kiváltó komponensek feldol-

gozott élelmiszermátrixokból ELISA módszerrel történő vizsgálata során korábban 

tapasztalt jelenségek vizsgálata volt. Kutatásaink alapvetően az alábbi területekre 

terjedtek ki: 

 egyedi és multi komponens tartalmú modelltermékek előállítási lehetőségei 

annak érdekében, hogy a tapasztalt jelenségek vizsgálata megvalósulhasson 

 a mátrixalkotó komponensek allergének meghatározására gyakorolt hatása-

inak komplex elemzése 

 kísérlet a feldolgozási folyamatok hatásainak értelmezésére 

 a kifejlesztett modelltermékek referencia anyagként történő hasznosításának 

vizsgálata 

Az eredmények komplex értékeléséből a következő – részben általánosítható – 

megállapításokat tehetjük: 

A visszanyerési eredményeket minden mátrix esetében – különböző mértékben – 

az előállítás során használt alapanyag és a feldolgozottság mértéke befolyásolta 
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leginkább. A több komponens egyidejű jelenléte nem volt jelentős hatással a mért 

eredményekre, ami érthető a kis mennyiségű jelenlét miatt. 

Mindenütt tapasztalhatóak a feldolgozási folyamat hatásai. Esetünkben a komplex 

mátrix hidratációját és a hőkezelést vizsgáltuk. A vizsgált fehérjeforrások 

hőstabilitásának függvényében a hatás más és más, de minden fehérje esetében 

tetten érhető jelenség. A feldolgozási folyamatok esetében értelemszerűen a hőke-

zelésnek van nagyobb hatása és elsősorban a mérés pontosságát (visszanyerési szá-

zalékot) befolyásolja szignifikánsan és egyértelműen. A jelenség hátterében döntő-

en – részben a gliadin kivételével – nem (csak) fehérje-fehérje kölcsönhatások, 

hanem fehérje-nem fehérje komponensek közötti reakciók állnak, amelyek alapve-

tően a célfehérjék oldhatóságát változtatják meg. Tehát elsősorban a lejátszódó 

reakciókat, képződő termékeket kell azonosítanunk, és ezt követően kell megoldást 

találni a hőkezelt mintamátrixok fehérje extrakciójára. Ez vélhetően hidrolítikus 

lépéseket követel. A jelenleg alkalmazott redukálószeres mintaelőkészítés, illetve 

detergensek alkalmazása nem tűnik kielégítőnek, csak a gliadin/sikér esetében, ahol 

a kénhidak képződése meghatározó kísérő jelensége a hőkezelésnek. Természete-

sen ez a megállapítás árnyaltabbá válik a gliadin/sikér esetében is jelentősen eltérő 

összetételű mátrixok esetében. Sajnos azt kell megállapítanunk, hogy a jelenleg 

alkalmazott mintaelőkészítő lépések mellett a forgalomban lévő ELISA kitek több-

sége nem alkalmas, vagy csak jelentős, a dolgozatban közelítőleg meghatározott 

mértékű hibával képes hőkezelt termékek esetében analitikai eredmény szolgáltatá-

sára. A helyzet tovább bonyolódik a multikomponens tartalmú élelmiszerek eseté-

ben. A különböző összetételű, fizikai kémiai tulajdonságú, reakcióképességű és 

állapotú fehérjék esetében nehezen elképzelhető azonos mintaelőkészítő 

(extrakciós) eljárás alkalmazása. Tehát egyik oldalról a multi komponens tartalmú 

referencia anyagok fejlesztése indokolt (mert a valós élelmiszerek is ilyenek, az 

RM előállítás költségei csökkenthetőek, multi tesztek kifejlesztése és kalibrálása 

lehetővé válik), ugyanakkor ennek nehézségei nem annyira a különböző fehérjék 

együttes jelenlétéből adódó analitikai hibalehetőség, hanem a mintaelőkészítésből 
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származnak. A hatás pedig a visszanyerésben (pontosságban) és nem a megbízha-

tóságban (precizitás) jelentkezik. Ennek megoldása a feltétele a továbblépésnek. 

Minden vizsgált komponens esetében megfigyelhető, hogy a különböző ELISA 

kitek más-más eredményeket szolgáltatnak. Ugyanazon minta vizsgálata során 

nagymértékű különbségek tapasztalhatók már a natív fehérjéket tartalmazó modell-

termékek visszanyerés értékeiben is, ugyanakkor precizitásuk kielégítőnek mond-

ható. Az egyes gyártók ELISA tesztjeinek mintaelőkészítési protokolljai, célfehér-

jéi és analitikai teljesítményjellemzői között jelentős eltérések lehetnek. Ez felhívja 

a figyelmet arra, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható módszerek pontossága 

kérdéses, tehát az immunanalitikai módszerek fejlesztése és harmonizálása egy-

aránt szükségszerű. 

A modelltermékek stabilitása a referencia anyagként történő alkalmazás feltétele. 

A gliadin tartalmú mintamátrixok esetében megállapítottuk, hogy az eltelt idő nem 

befolyásolta jelentősen sem a visszanyerés, sem a szórás értékeket. A tárolás során 

tehát nem következtek be olyan fizikai-kémiai változások, melyek hatással lenné-

nek a modelltermékek mérésének pontosságára és precizitására. 
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6 Összefoglalás 

A túlérzékenységi reakciókat kiváltó élelmiszer komponensek meghatározására 

rutinszerűen használt ELISA módszerek alkalmazását, a kapott eredmények fel-

használását számos ismert, vagy kevésbé feltárt jelenség nehezíti, korlátozza. A 

célfehérje megválasztása, a mintaelőkészítés módszertana, a konverziós faktorok 

használata az azonos analit meghatározására készült kitek esetén részben vagy tel-

jesen eltér. Emellett a legtöbb teszt módszertana nem veszi figyelembe a vizsgálati 

mátrix tulajdonságát, a feldolgozottság tényét és hatását, ami – a környezeti fakto-

rokra érzékeny fehérjékről, mint célmolekulákról lévén szó - szintén befolyással 

lehet az analitikai eredmények megbízhatóságára.  

Doktori munkám az analitika feltételrendszerének javításához kapcsolódik valós 

élelmiszermátrix alapú referencia anyagok fejlesztésével, továbbá az eredményeket 

és a módszerek teljesítményét befolyásoló tényezők feltárásával és megismerésé-

vel, valamint a feltárt hatások mértékének becslésével. 

Kísérleti munkám első eredménye olyan referencia anyag jelölt modelltermékek 

fejlesztése melyek meghatározott mennyiségben, homogén eloszlásban tartalmaz-

nak egy vagy több allergiát vagy érzékenységet kiváltó fehérjét, vagy azok forrását 

feldolgozott élelmiszermátrixban. Javaslatot tettem továbbá olyan modelltermékek 

kidolgozására, melyek segítségével pontosabb képet kaphatnánk a valós élelmi-

szermátrixokban végbemenő, az analitikai módszertant és eredményt befolyásoló 

folyamatokról. 

Értékeltem a modelltermékek referencia anyagként történő alkalmazhatóságát a 

termékek homogenitásának vizsgálatával és a stabilitási tulajdonságaik meghatáro-

zásával. 

 A mátrixalkotó komponensek hatását célzó kísérleteim alapján elmondható, hogy 

a fehérje és lipid komponensek is szignifikáns hatással vannak a mérhető allergén 

tartalomra. Az alapanyag vagy az allergénforrás megváltoztatásának hatására 

ELISA módszerekkel mérhető koncentráció értékek akár 100%-kal is különbözhet-
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nek. A zsírtalanítás, mint mintaelőkészítő lépés legtöbb esetben növeli a visszanye-

rést, így a mérés pontosságát. 

A tapasztalt jelenségek hátterének feltárása érdekében vizsgáltam az allergénfor-

rások fehérje alegység összetételének változását a kidolgozott, reális élelmiszer-

mátrixokat modellező termékekben, a kísérleteinkben alkalmazott feldolgozási fo-

lyamat lépései (porkeverés, hidratáció, hőkezelés) során. Megállapítottuk, hogy az 

alkalmazott elválasztástechnikai módszerekkel (SDS-PAGE, LOC, SE-HPLC) 

mérhető alegység összetétel leginkább a hőkezelés hatására változik. A kialakuló 

fehérje-fehérje és fehérje-nem fehérje kölcsönhatások következtében jellemző vál-

tozás a kis molekulatömegű fehérjék eltűnése és nagy molekulatömegű aggregátu-

mok képződése, melyben az ELISA módszerek által használt célfehérjék is érintet-

tek. 

Az elválasztástechnikai vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a feldolgozás 

során az allergének meghatározására alkalmas ELISA módszereknél tapasztalt 

mérhető allergén tartalom csökkenés fő oka a fehérjék oldhatóságának csökkenése. 

Az ELISA módszerek pontosságának javítása érdekében tehát a mintaelőkészítési 

módszertan javítására van szükség. Mivel a különböző vizsgált fehérjéknek eltérő 

mértékben változott az oldhatósága, a multi komponens meghatározásra alkalmas 

módszerek fejlesztése során is figyelembe kell venni a különböző oldhatósági tu-

lajdonságokat. Egyértelműen kijelenthető, hogy a jelenleg alkalmazott extrakciós 

eljárások többsége (detergensek, redukálószerek alkalmazása) a feldolgozott, 

hőkezelt élelmiszerek esetében nem vagy csak korlátozott mértékben alkalmazható. 

Megoldást a hidrolítikus lépések beépítése jelentheti, ahol a célfehérjék és a min-

tamátrix összetételének figyelembe vétele egyaránt szükséges. Mindezek azonban 

nehezítik az egyidejűleg több célfehérjét/fehérjeforrást tartalmazó modellrendsze-

rek kidolgozását. Tehát a megoldást a célfehérjék, epitópok és a többi mátrixalkotó, 

az analitikai módszerek szempontjából meghatározó fizikai-kémiai folyamatok 

megismerése és ezek alapján a módszertan pontosítása jelentheti. Ezekre a lehetsé-

ges folyamatokra és azok megoldására tettem javaslatot, ezek kísérleti bizonyítása 
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a munka folytatásának egyik legfontosabb iránya kell, hogy legyen. A leírt kutató-

munka folytatása szempontjából a kifejlesztett modelltermékek alap- és alkalmazott 

kutatás szempontjából is alkalmasnak bizonyultak, valamint referencia anyagként 

történő hasznosításuk is elképzelhető, mellyel jelentősen javítható az analitikai mi-

nőségbiztosítás feltételrendszere. 

 

 

 

  



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

116 

 

7 Felhasznált irodalom 

AALBERSE R.C. (2000): Structural biology of allergens. Journal of allergy and clinical 

immunology, 106(1): 228-238. 

ABBAS A.K., LICHTMAN A.H., PILLAI S. (2005): Cellular and Molecular Immunology. 

Elsevier Saunders, Philadelphia, USA. ISBN: 978-1-4377-1528-6. 

AKAGAWA M., HANDOYO T., ISHII T., KUMAZAWA S., MORITA N., SUYAMA K. (2007): 

Proteomic Analysis of Wheat Flour Allergens. Journal of Agricultural and Food Chem-

istry, 55: 6863-6870. 

AKKOUCHE Z., AISSAT L., MADANI K. (2012): Effect of Heat on Egg White Proteins. In-

ternational Conference on Applied Life Sciences, September 10-12, 2012. 

ALLEN K.J., REMINGTON B.C., BAUMERT J.L., CREVEL R.W.R., HOUBEN G.F., BROOKE-

TAYLOR S., KRUIZINGA A.G., TAYLOR S.L. (2013): Allergen reference doses for pre-

cautionary labeling (VITAL 2.0): Clinical implications. Journal of allergy and clinical 

immunology, 133(1): 156-164. 

ALLRED L.K., RITTER B.R. (2010): Recognition of Gliadin and Glutenin Fractions in Four 

Commercial Gluten Assays. Journal of AOAC International, 93(1): 190-196. 

ALTENBACH S.B., VENSEL W.H., DUPONT F.M. (2010): Integration of transcriptomic and 

proteomic data from a single wheat cultivar provides new tools for understanding the 

roles of individual alpha gliadin proteins in flour quality and celiac disease. Journal of 

Cereal Science, 52: 143-151. 

AMNUYACHEEWA P., DE MEJIA E.G. (2010): Purification, characterisation, and quantifica-

tion of the soy allergen profilin (Gly m 3) in soy products. Food Chemistry, 119: 1671-

1680. 

ANTONOV Y.A., ZHURAVLEVA I.L. (2013): Effect of protein thermo aggregation on the 

binding of BSA to gelatin type A. International Journal of Biological Macromolecules, 

53: 160-167. 

APENTEN R.K.O., KHOKHAR S., GALANI D. (2002): Stability parameters of β-

Lactoglobulin thermal dissociation and unfolding in phosphate buffer at pH 7.0. Food 

Hydrocolloids, 16: 95-103. 

ARMENTIA A., DIAZ-PERALES A., DUENAS-LAITA A., GREGORIO M., MARTIN B., PALACIN 

A., SALCEDO G., SANCEZ-MONGE R. (2009): Salt-Soluble Proteins from Wheat-



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

117 

 

Derived Foodstuffs Show Lower Allergenic Potency than Those from Raw Flour. Jour-

nal of agricultural and food chemistry, 57(8): 3325-3330. 

AZARNIA S., BOYE J.I., MONGEON V., SABIK H. (2013): Detection of ovalbumin in 

eggwhite, whole egg and incurred pasta using LC–ESI-MS/MS and ELISA. Food Re-

search International, 52: 526-534. 

BÁEZ G.D., BUSTI P.A., VERDINI R., DELORENZI N.J. (2013): Glycation of heat-treated β-

lactoglobulin: Effects on foaming properties. Food Research International, 54: 902-909. 

BALÁZS G., TÖMÖSKÖZI S., HARASZTOS ANNA., NÉMETH V., TAMÁS Á., MORGOUNOV A., 

BELAN I., MA W., BÉKÉS F. (2012): Advantages and Limitation of Lab-on-a-chip Tech-

nique in the Analysis of Wheat Proteins. Cereal Research Communications 40(4): 562–

572. 

BÁRCENAS M.E., DE LA O-KELLER J., ROSELL C.M. (2009): Influence of different hydro-

colloids on major wheat dough components (gluten and starch). Journal of Food Engi-

neering, 94: 241-247. 

BATTAIS F., RICHARD C., JACQUENET S., DENERY-PAPINI S., MONERET-VAUTRIN D.A. 

(2008): Wheat grain allergies: an update on wheat allergens. European Annual Allergy 

and Clinical Immunology, 40(3): 67-76. 

BATTAIS F., COURCOUX P., POPINEAU Y., KANNY G., MONERET-VAUTRIN D.A., DENERY-

PAPINI S. (2005): Food allergy to wheat: differences in immunoglobulin E-binding pro-

teins as a function of age or symptoms. Journal of Cereal Science, 42: 109-117. 

BECKER W.M., REESE G. (2001): Immunological identification and characterization of 

individual food allergens. Journal of Chromatography B, 756: 131-140. 

BENEDÉ S., LÓPEZ-EXPÓSITO I., GIMÉNEZ G., GRISHINA G., BARDINA L., SAMPSON H.A., 

MOLINA L., LÓPEZ-FANDINO R. (2014): In vitro digestibility of bovine β-casein with 

simulated and human oral and gastrointestinal fluids. Identification and IgE-reactivity 

of the resultant peptides. Food Chemistry, 143: 514-521. 

BESLER M., STEINHART H., PASCHKE A. (2001a): Stability of food allergens and aller-

genicity of processed foods. Journal of Chromatography B, 756: 207-228. 

BESLER M. (2001b): Determination of allergens in foods. Trends in analytical chemistry, 

20(11): 662-672. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

118 

 

BIGNARDI C., MATTAROZZI M., PENNA A., SIDOLI S., ELVIRI L., CARERI M., MANGIA A. 

(2013): A Rapid Size-Exclusion Solid-Phase Extraction Step for Enhanced Sensitivity 

in Multi-Allergen Determination in Dark Chocolate and Biscuits by Liquid Chromatog-

raphy–Tandem Mass Spectrometry. Food Analytical Methods, 6:1144-1152. 

BLAIS B.W., GAUDREAULT M., PHILLIPPE L.M. (2003): Multiplex enzyme immunoassay 

system for the simultaneous detection of multiple allergens in foods. Food Control, 

14(1):43–47. 

BOYE J.I., GODEFROY S.B. (2010): Allergen Management in the Food Industry, John Wiley 

& Sons Inc. Hoboken, New Jersey. ISBN: 978-0-470-22735-0. 

BREITENDER H., MILLS E.N.C. (2005): Molecular properties of food allergens. Journal of 

Allergy and Clinical Immunology, 115(1): 14-23. 

BREITENDER H. (2008): Can any protein become an allergen? Revue française 

d’allergologie et d’immunologie clinique, 48: 135–138. 

BRIANI C., SAMAROO D., ALAEDINI A. (2008): Celiac disease: From gluten to autoimmu-

nity. Autoimmunity Reviews, 7: 644-650. 

BUGYI Z., TÖRÖK K., HAJAS L., ADONYI Z., POPPING B., TÖMÖSKÖZI S. (2013): Compara-

tive study of commercially available gluten ELISA kits using an incurred reference ma-

terial. Quality Assurance and Safety of crops & foods, 5(1): 79-87. 

BUGYI Z., TÖRÖK K., HAJAS L., ADONYI Z., POMS R., POPPING B., DIAZ-AMIGO C., KER-

BACH S., TÖMÖSKÖZI S. (2012): Development of incurred reference material for im-

proving conditions of gluten quantification. Journal of AOAC International, 95: 382-

387. 

BUGYI Z., NAGY J., TÖRÖK K., HAJAS L., TÖMÖSKÖZI S. (2010): Towards development of 

incurred materials for quality assurance purposes in the analysis of food allergens. Ana-

lytica Chimica Acta, 672: 25-29. 

BURGOS I., DASSIE S.A., VILLARREAL M.A., FIDELIO G.D. (2012): Thermodynamic and 

structural analysis of homodimeric proteins: Model of β-lactoglobulin. Biochimica et 

Biophysica Acta, 1824: 383-391. 

CABERA-CHÁVEZ F., DE LA BARCA A.M.C. (2010): Trends in wheat technology and modi-

fication of gluten proteins for dietary treatment of coeliac disease patients. Journal of 

Cereal Science, 52: 337-341. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

119 

 

CAMPBELL L., RAIKOS V., EUSTON S.R. (2005): Heat stability and emulsifying ability of 

whole egg and egg yolk as related to heat treatment 19: 533-539. 

CARCEA M., SCHOFIELD J.D. (1996): Protein–Lipid Interactions in Wheat Gluten: Reas-

sessment of the Occurrence of Lipid-Mediated Aggregation of Protein in the Gliadin 

Fraction. Journal of Cereal Science, 24: 101-113. 

CAUBET J.C., BENCHARITIWONG R., MOSHIER E., GODBOLD J.H., SAMPSON H.A., 

NOWAK-WEGRZYN A. (2012): Significance of ovomucoid- and ovalbumin-specific 

IgE/IgG4 ratios in egg allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 129(3): 

739-747. 

CEPEDA E., VILLARÁN M.C., ARANGUIZ N. (1998): Functional Properties of Faba Bean 

(Vicia faba) Protein Flour Dried by Spray Drying and Freeze Drying. Journal of Food 

Engineering, 36: 303-310. 

CERECEDO I., ZAMORA J., SHEFFLER W.G., LIN J., BARDINA L., DIEGUEZ M.C., WANG J., 

MURIEL A., DE LA HOZ B., SAMPSON H.A. (2008): Mapping of the IgE and IgG4 se-

quential epitopes of milk allergens with a peptide microarray–based immunoassay. 

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 122(3): 589-594. 

CHEN Y., XU Z., ZHANG C., KONG X., HUA Y. (2014): Heat-induced inactivation mecha-

nisms of Kunitz trypsin inhibitor and Bowman-Birk inhibitor in soymilk processing. 

Food Chemistry, 154: 108-116. 

CIARDIELLO M.A., TAMBURRINI M., LISO M., CRESCENZO R., RAFAIANI C., MARI A. 

(2013): Food allergen profiling: A big challenge. Food Research International, 54: 

1033-1041. 

COCCO R.R., JARVINEN K., SAMPSON H.A., BEYER K. (2003): Mutational analysis of ma-

jor, sequential IgE-binding epitopes in αS1-casein, a major cow’s milk allergen. Journal 

of Allergy and Clinical Immunology, 112(2): 433-437. 

COOKE S.K., SAMPSON H.A. (1997): Allergenic properties of ovomucoid in man. Journal 

of Immunology, 159: 2026-2032. 

CROGUENNEC T., RENAULT A., BEAUFILS S., DUBOIS J., PEZENNEC S. (2007): Interfacial 

properties of heat-treated ovalbumin. Journal of Colloid and Interface Science, 315: 

627–636. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

120 

 

CUCU T., PLATTEAU C., TAVERNIERS I., DEVREESE B., DE LOOSE M., DE MEULENAER B. 

(2013): Effect of partial hydrolysis on the hazelnut and soybean protein detectability by 

ELISA. Food Control, 30: 497-503. 

CUCU T., DE MEULENAER B., KERKAERT B., VANDENBERGHE I., DEVREESE B. (2012a): 

MALDI based identification of whey protein derived tryptic marker peptides that resist 

protein glycation. Food Research International, 47(1): 23-30. 

CUCU T., DEVREESE B., KERKAERT B., ROGGE M., VERCRUYSSE L., DE MEULENAER B. 

(2012b): ELISA-Based Detection of Soybean Proteins: A Comparative Study Using 

Antibodies Against Modified and Native Proteins. Food Analytical Methods, 5: 1121-

1130. 

CUCU T., DE MEULENAER B., DEVREESE B. (2011): MALDI based identification of soy-

bean protein markers – Possible analytical targets for allergen detection in processed 

foods. Peptides, 33(2): 187-196. 

DAGLEISH D.G., VAN MOURIK L., CORREDIG M. (1997): Heat-Induced Interactions of 

Whey Proteins and Casein Micelles with Different Concentrations of α-Lactalbumin 

and β-Lactoglobulin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45: 4806-4813. 

DAVIS P.J., SMALES C.M., JAMES D.C. (2001): How can thermal processing modify the 

antigenicity of proteins? Allergy, 67: 56-60. 

DE KRUIF C.G., TUINIER R. (2001): Polysaccharide protein interactions. Food Hydrocol-

loids, 15: 555-563. 

DENERY S., BROSSARD C., LARRÉ C., BODINIER M., PINEAU F., PIETRI M., MONERET-

VAUTRIN D.A., PATY E. (2013): Identification of allergens and epitopes involved in al-

lergy to deamidated gluten. Clinical and Translational Allergy, 3(Suppl 3):O16. 

DIAZ-AMIGO C. & POPPING B. (2013): Accuracy of ELISA Detection Methods for Gluten 

and Reference Materials: A Realistic Assessment. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 61(24): 5681-5688. 

DIAZ-AMIGO C. & POPPING B. (2012): Gluten and Gluten-Free: Issues and Considerations 

of Labeling Regulations, Detection Methods, and Assay Validation. Journal of AOAC 

International, 95(2): 337-348. 

DIAZ-AMIGO C. (2010a): Towards a Comprehensive Validation of ELISA Kits for Food 

Allergens: Case 1—Milk. Food Analytical Methods, 3: 351-356. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

121 

 

DIAZ-AMIGO C. (2010b): Towards a Comprehensive Validation of ELISA Kits for Food 

Allergens: Case 1—Egg. Food Analytical Methods, 3: 344-350. 

DOUBLIER J.L., GARNIER C., RENARD D., SANCHEZ C. (2000): Protein-polysaccharide 

interactions. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 5: 202-214. 

D’OVIDIO R., MASCI S. (2004): The low-molecular-weight glutenin subunits of wheat glu-

ten. Journal of Cereal Science, 39: 321-339. 

DOWNS M.L., TAYLOR S.L. (2010): Effects of Thermal Processing on the Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA) Detection of Milk Residues in a Model Food Matrix. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58: 10085-10091. 

DUMONT V., KERBACH S., POMS R., JOHNSON P., MILLS C., POPPING B., TÖMÖSKÖZI S., 

DELAHAUT P. (2010): Development of milk and egg incurred reference materials for 

the validation of food allergen detection methods. Quality Assurance and Safety of 

Crops & Foods, 2: 208–221. 

ECKER C., FORSTENLECHNER P., MILIĆ D., HOFFMANN-SOMMERGRUBER K., CICHNA-

MARKL M., MATKOVIĆ-ČALOGOVIĆ D. (2011): Expression, Purification and Crystalli-

zation of Wheat Profilin (Tri a 12). Croatica Chemica Acta, 84(3): 419-422. 

EL-AGAMY E.I. (2007): The challenge of cow milk protein allergy. Small Ruminant Re-

search, 68: 64–72. 

EU REGULATION No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council. Official 

Journal of the EU, 304:18-63. 

EU REGULATION NO. 41/2009: Commission Regulation concerning the composition and 

labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten. Official Journal of the 

EU, 024: 260-262. 

FU T., MAKS N., BANASZEWSKI K. (2010): Effect of Heat Treatment on the Quantitative 

Detection of Egg Protein Residues by Commercial Enzyme-Linked Immunosorbent As-

say Test Kits. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58: 4831-4838. 

GAGNON C., POYSA V., COBER E.R., GLEDDIE S. (2010): Soybean Allergens Affecting 

North American Patients Identified by 2D Gels and Mass Spectrometry. Food Analyti-

cal Methods, 3: 363-374. 

GARCIA E., LLORENTE M., HERNANDO A., KIEFFER R., WIESER H., MENDEZ E. (2005): 

Development of a general procedure for complete extraction of gliadins for heat proc-



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

122 

 

essed and unheated foods. European Journal of Gastroenterology & Hepatalogy, 17(5): 

529-539. 

GENDEL S.M. (2012): Comparison of international food allergen labeling regulations. 

Regulatory Toxicology and Pharmacology, 63: 279–285. 

GENDEL S., BUCHANAN R., DENNIS S., ACHESON D., ASSIMON S. A., BERU N., BOLGER P., 

CARLSON D., CARVAJAL R., COPP C., FALCI K., GARBER E., HARDEN E., KANE R., 

KVENBERG J., LUCCIOLI S., PARK D., RAYBOURNE R., TROXELL T., VIERK K. (2008): 

Approaches to establish thresholds for major food allergens and for gluten in food. 

Journal of Food Protection, 71(5): 1043-1088.  

GERRARD J.A. (2002): Protein-protein crosslinking in food: methods, consequences, appli-

cations. Trends in Food Science & Technology, 13: 391-399. 

GIL-HUMANES J., PISTÓN F., BARRO F., ROSELL C.M. (2014): The Shutdown of Celiac 

Disease-Related Gliadin Epitopes in Bread Wheat by RNAi Provides Flours with In-

creased Stability and Better Tolerance to Over-Mixing. Plos One, 9(3): 91931. 

GOMAA A., BOYE J.I. (2013): Impact of thermal processing time and cookie size on the 

detection of casein, egg, gluten and soy allergens in food. Food Research International, 

52: 483-489. 

GOMAA A., RIBEREAU S., BOYE J. (2012): Detection of Allergens in a Multiple Allergen 

Matrix and Study of the Impact of Thermal Processing. Journal of Nutrition and Food 

Sciences, 89: S9:001. 

GOMEZ A.V., FERRER E., ANON M.C., PUPPO M.C. (2012): Analysis of soluble pro-

teins/aggregates derived from gluten-emulsifiers systems. Food Research International, 

46: 62–68. 

GREEN P.H.R., ROSTAMI K., MARSH M.N. (2005): Diagnosis of coeliac disease. Best Prac-

tice & Research Clinical Gastroenterology, 19(3): 389-400. 

HALBMAYR-JECH E., HAMMER E., FIELDER R., COUTTS J., ROGERS A., CORNISH M. 

(2012): Characterization of G12 Sandwich ELISA, a Next-Generation Immunoassay for 

Gluten Toxicity. Journal of AOAC International, 95(2): 372-376. 

HAQUE K., ROOS Y.H. (2006): Differences in the physical state and thermal behaviour of 

spray-dried and freeze-dried lactose and lactose/protein mixtures. Innovative Food Sci-

ence & Emerging Technologies, 7: 62-73. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

123 

 

HEICK J., FISCHER M., POPPING B. (2012): Influence of sample extraction solutions on the 

detection of wheat proteins by mass spectrometry. Journal of AOAC International, 

95(2): 388-393. 

HEICK J., FISCHER M., POPPING B. (2011): First screening method for the simultaneous 

detection of seven allergens by liquid chromatography mass spectrometry. Journal of 

Chromatography A, 1218(7):938–43. 

HILDEBRANDT S., STEINHART H., PASCHKE A. (2008): Comparison of different extraction 

solutions for the analysis of allergens in hen’s egg. Food Chemistry, 108: 1088-1093. 

HISCHENHUBER C., CREVEL R., JARRY B., MAKIS M., MONERET-VAUTRIN D.A., ROMANO 

A., TRONCONE R., WARD R. (2005): Review article: safe amounts of gluten for patients 

with wheat allergy or coeliac disease. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 23: 

559-575. 

HOLCZHAUSER T., WACKERMANN O., BALLMER-WEBER B.K., BINDSLEV-JENSEN C., SCI-

BILIA J., PERONO-GAROFFO L., UTSUMI S., POULSEN L.K., VIETHS S. (2009): Soybean 

(Glycine max) allergy in Europe: Gly m 5 (β-conglycinin) and Gly m 6 (glycinin) are 

potential diagnostic markers for severe allergic reactions to soy. Journal of Allergy and 

Clinical Immunology, 123(5): 452-458. 

HUANG X., TU Z., XIAO H., WANG H., ZHANG L., HU Y., ZHANG Q., NIU P. (2012): Char-

acteristics and antioxidant activities of ovalbumin glycated with different saccharides 

under heat moisture treatment. Food Research International, 48: 866–872. 

HUPFER C., WAIBLINGER H., BUSCH U. (2007): Development and validation of a real-time 

PCR detection method for celery in food. European Food Research and Technology, 

225: 329-335. 

IQBAL A., ATEEQ N. (2013): Effect of processing on the detectability of peanut protein by 

ELISA. Food Chemistry, 141: 1651–1654. 

ISHIMARU T., ITO K., TANAKA M., TANAKA S., MATSUDOMI N. (2011): The Role of the 

Disulfide Bridge in the Stability and Structural Integrity of Ovalbumin Evaluated by 

Site-Directed Mutagenesis. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 75(3): 544-

549. 

ISO GUIDE 30 (1992): Terms and Definitions used in Connection with Reference Materi-

als. ISO, Geneva, Switzerland. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

124 

 

JAMES J.M., SIXBEY J.P., HELM R.M., BANNON G.A., BURKS A.W. (1997): Wheat α-

amylase inhibitor: A second route of allergic sensitization. Journal of Allergy and 

Clinical Immunology, 99(2): 239-244. 

JANSENS K.J.A., LAGRAIN B., ROMBOUTS I., BRIJS K., SMET M., DELCOUR J.A. (2011): 

Effect of temperature, time and wheat gluten moisture content on wheat gluten network 

formation during thermomolding. Journal of Cereal Science, 54: 434-441. 

JARVINEN K-M., BEYER K., VILA L., BARDINA L., MISHOE M., SAMPSON H.A. (2007): 

Specificity of IgE antibodies to sequential epitopes of hen’s egg ovomucoid as a marker 

for persistence of egg allergy. Allergy, 62: 758–765. 

JIANG J., XIONG Y., CHEN J. (2010): pH Shifting Alters Solubility Characteristics and 

Thermal Stability of Soy Protein Isolate and Its Globulin Fractions in Different pH, Salt 

Concentration, and Temperature Conditions. Journal of Agricultural and Food Chemis-

try, 58: 8035-8042. 

JIMÉNEZ-SAIZ R., LÓPEZ-EXPÓSITO I., MOLINA E., LÓPEZ-FANDINO R. (2013): IgE-

binding and in vitro gastrointestinal digestibility of egg allergens in the presence of 

polysaccharides. Food Hydrocolloids, 30: 597-605. 

JOHNSON P.E., BAUMGARTNER S., ALDICK T., BESSANT C., GIOSAFATTO V., HEICK J., 

MAMONE G., O’CONNOR G., POMS R., POPPING B., REUTER A., ULBERTH F., WATSON 

A., MONACI L., MILLS E.N.C. (2011): Current Perspectives and Recommendations for 

the Development of Mass Spectrometry Methods for the Determination of Allergens in 

Foods. Journal of AOAC International, 94(4): 1026-1033. 

JUHÁSZ A., GELL G., BÉKÉS F., BALÁZS E. (2012a): The epitopes in wheat proteins for 

defining toxic units relevant to human health. Functional Integration Genomics, 12: 

585-598. 

JUHÁSZ A., GELL G., SEBESTYÉN E., HARASZI R., TAMÁS L., BALÁZS E. (2012b): Brachy-

podium distachyon as a model for defining the allergen potential of non-prolamin pro-

teins. Functional Integration Genomics, 12: 439-446. 

JULIA S., SANCHEZ L., PEREZ M.D., LAVILLA M., CONESA C., CALVO M. (2007): Effect of 

heat treatment on hen’s egg ovomucoid: An immunochemical and calorimetric study. 

Food Research International, 40: 603-612. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

125 

 

KEHOE J.J., FOEGEDING E.A. (2014): The characteristics of heat-induced aggregates 

formed by mixtures of β-lactoglobulin and β-casein. Food Hydrocolloids, 39: 264-271. 

KERBACH S., ALLDRICK A.J., CREVEL R.W.R., DÖMÖTÖR L., DUNNGALVIN A., MILLS 

E.N.C., PFAFF S., POMS R.E., POPPING B., TÖMÖSKÖZI S. (2009): Managing food aller-

gens in the food supply chain - viewed from different stakeholder perspectives. Quality 

Assurance and Safety of Crops & Foods, 50-60. 

KHALENBERG F., SANCHEZ D., LACHMANN I., TUCKOVA L., TLASKALOVA H., MÉNDEZ E., 

MOTHES T. (2006): Monoclonal antibody R5 for detection of putatively coeliac-toxic 

gliadin peptides. European Food Research and Technology, 222: 78-82. 

KHAN M.R., ANJUM F.M., DIN A., HUSSAIN S., SHABBIR M.A., NADEEM M. (2010): Im-

munochemical characteristic of wheat proteins. Food and Agricultural Immunology, 

21(4): 279-294. 

KHAN K., SHEWRY P. R. (2009) Wheat Chemistry and Technology. Amer Assn of Cereal 

Chemists; 4th Edition. ISBN: 978-1-891127-55-7. 

KHUDA S., SLATE A., PEREIRA M., AL-TAHER F., JACKSON L., DIAZ-AMIGO C., BIGLEY 

E.C., WHITAKER T., WILLIAMS K. (2012a): Effect of Processing on Recovery and Vari-

ability Associated with Immunochemical Analytical Methods for Multiple Allergens in 

a Single Matrix: Dark Chocolate. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60: 

4204-4211. 

KHUDA S., SLATE A., PEREIRA M., AL-TAHER F., JACKSON L., DIAZ-AMIGO C., BIGLEY 

E.C., WHITAKER T., WILLIAMS K. (2012b): Effect of Processing on Recovery and Vari-

ability Associated with Immunochemical Analytical Methods for Multiple Allergens in 

a Single Matrix: Sugar Cookies. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60: 4195-

4203. 

KIEFFER R., SCHURER F., KÖHLER P., WIESER H. (2007): Effect of hydrostatic pressure 

and temperature on the chemical and functional properties of wheat gluten: Studies on 

gluten, gliadin and glutenin. Journal of Cereal Science, 45: 285-292. 

KIRSCH S., FOURDRILIS S., DOBSON R., SCIPPO M., MAGHUIN-ROGISTER G., DE PAUW E. 

(2009): Quantitative methods for food allergens: a review. Analytical and Bioanalytical 

Chemistry, 395: 57-67. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

126 

 

KITABATAKE N., INDO K., DOI E. (1989): Changes in interfacial properties of hen egg 

ovalbumin caused by freeze-drying and spray-drying. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 37(4): 905-910. 

KLEBER N., MAIER S., HINRICHS J. (2007): Antigenic response of bovine β-lactoglobulin 

influenced by ultra-high pressure treatment and temperature. Innovative Food Science 

and Emerging Technologies, 8: 39–45. 

KLEBER N., KRAUSE I., ILLGNER S., HINRICHS J. (2004): The antigenic response of β-

lactoglobulin is modulated by thermally induced aggregation. European Food Research 

and Technology, 219: 105–110. 

KOPPELMAN S.J., HEFLE S.L. (2006): Detecting allergens in food. Woodhead Publishing, 

Cambridge, England. ISBN: 978-1-85573-728-0. 

KÖPPEL R., VAN VELSEN-ZIMMERLI F., BUCHER T. (2012): Two quantitative hexaplex 

real-time PCR systems for the detection and quantification of DNA from twelve aller-

gens in food. European Food Research and Technology, 235(5): 843-852. 

KORMOSNÉ BUGYI ZSUZSANNA (2012): Élelmiszer-allergének mennyiségi 

meghatározására alkalmas analitikai módszerek alkalmazási környezetének fejlesztése. 

Doktori értekezés. 

KORUS J., WITCZAK M., ZIOBRO R., JUSZCZAK L. (2009): The impact of resistant starch on 

characteristics of gluten-free dough and bread. Food Hydrocolloids, 23: 988-995. 

KRSKA R., WELZIG E., BAUMGARTNER S. (2004): Immunoanalytical detection of aller-

genic proteins in food. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378: 63-65. 

LACORN M., WEISS T., IMMER U. (2013): How should we proceed with the standardization 

in case of allergen determination? Accredeted Quality Assurance, 18: 119-125. 

LACORN M., IMMER U. (2011): Allergen determination in food: reference materials and 

traceability of results. Accredeted Quality Assurance, 16: 449-452. 

LAEMMLI, V., (1970): Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4. Nature, 227: 681–684. 

LAGRAIN B., THEWISSEN B.G., BRIJS K., DELCOUR J.A. (2008): Mechanism of gliadin–

glutenin cross-linking during hydrothermal treatment. Food Chemistry, 107: 753–760. 

LARRÉ C., LUPI R., GOMBAUD G., BROSSARD C., BRANLARD G., MONERET-VAUTRIN 

D.A., ROGNIAUX H., DENERY-PAPINI S. (2011): Assessment of allergenicity of diploid 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

127 

 

and hexaploid wheat genotypes: Identification of allergens in the albumin/globulin frac-

tion. Journal of Proteomics, 74: 1279-1289. 

LARROQUE, O.R. AND BÉKÉS, F. (2000): Rapid size-exclusion chromatography analysis of 

molecular size distribution for wheat endosperm protein. Cereal Chemistry, 77: 451-

453. 

LAUWAARS M., ANKLAM E. (2004): Method validation and reference materials. Accrede-

ted Quality Assurance, 9: 253-258. 

LI Q., MA Y., HE S., ELFALLEH W., XU W., WANG J., QIU L. (2014): Effect of pH on heat 

stability of yak milk protein. International Dairy Journal, 35: 102-105. 

LI Z., LUO Y., FENG L. (2011): Effects of Maillard reaction conditions on the antigenicity 

of α-lactalbumin and β-lactoglobulin in whey protein conjugated with maltose. Euro-

pean Food Research and Technology, 233: 387-394. 

LI X., LI Y., HUA Y., QIU A., YANG C., CUI S. (2007): Effect of concentration, ionic 

strength and freeze-drying on the heat-induced aggregation of soy proteins. Food 

Chemistry, 104: 1410–1417. 

LIAO L., WANG Q., ZHAO M. (2013): Functional, conformational and topographical 

changes of succinic acid deamidated wheat gluten upon freeze- and spray-drying: A 

comparative study. LWT - Food Science and Technology, 50: 177-184. 

LINARÉS E., LARRÉ C., POPINEAU Y. (2001): Freeze- or spray-dried gluten hydrolysates. I. 

Biochemical and emulsifying properties as a function of drying process. Journal of 

Food Engineering, 48: 127-135. 

LISSON M., LOCHNIT G., ERHARDT G. (2014): In vitro gastrointestinal digestion of bovine 

αS1- and αS2-casein variants gives rise to different IgE-binding epitopes. International 

Dairy Journal, 34: 47-55. 

LUTZ E., WIESER H., KOEHLER P. (2012): Identification of Disulfide Bonds in Wheat Glu-

ten Proteins by Means of Mass Spectrometry/Electron Transfer Dissociation. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 60: 3708-3716. 

MA X., SUN P., HE P., HAN P., WANG J., QIAO S., LI D. (2010): Development of mono-

clonal antibodies and a competitive ELISA detection method for glycinin, an allergen in 

soybean. Food Chemistry, 121: 546-551. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

128 

 

MAIER I., OKUM V.M., PITTNER F., LINDER W. (2006): Changes in peptic digestibility of 

bovine β-lactoglobulin as a result of food processing studied by capillary electrophore-

sis and immunochemical methods. Journal of Chromatography B, 841: 160-167. 

MAMONE G., FERRANTI P., ROSSI M., ROEPSTORFF P., FIERRO O., MALORNI A., ADDEO F. 

(2007): Identification of a peptide from α-gliadin resistant to digestive enzymes: Impli-

cations for celiac disease. Journal of Chromatography B, 855: 236-241. 

MARIOTTI M., LUCISANO M., PAGANI M.A., NG P.K.W. (2009): The role of corn starch, 

amaranth flour, pea isolate, and Psyllium flour on the rheological properties and the ul-

trastructure of gluten-free doughs. Food Research International, 42: 963-975. 

MARTOS G., LOPEZ-FANDINO R., MOLINA E. (2013): Immunoreactivity of hen egg aller-

gens: Influence on in vitro gastrointestinal digestion of the presence of other egg white 

proteins and of egg yolk. Food Chemistry, 136: 775-781. 

MATSUDOMI N., TAKAHASHI H., MIYATA T. (2001): Some structural properties of oval-

bumin heated at 80 °C in the dry state. Food Research International, 34: 229-235. 

MATSUO H., KOHNO K., NIIHARA K., MORITA E. (2005): Specific IgE Determination to 

Epitope Peptides of w-5 Gliadin and High Molecular Weight Glutenin Subunit Is a Use-

ful Tool for Diagnosis of Wheat-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis. The Jour-

nal of Immunology, 175: 8116–8122. 

MATSUO H., MORITA E., TATHAM A.S., MORIMOTO K., HORIKAWA T., OSUNA H., 

IKEZAWA Z., KANEKO S., KOHNO K., DEKIO S. (2004): Identification of the IgE-

binding Epitope in ω-5 Gliadin, a Major Allergen in Wheat-dependent Exercise-

induced Anaphylaxis. The Journal of Biological Chemistry, 279(13): 12135–12140. 

MATTAROZZI M., MILIOLI M., BIGNARDI C., ELVIRI L., CORRADINI C., CARERI M. (2014): 

Investigation of different sample pre-treatment routes for liquid chromatography tan-

dem mass spectrometry detection of caseins and ovalbumin in fortified red wine. Food 

Control, 38: 82-87. 

MCCANN T.H., SMALL D.M., BATEY I.L., WRIGLEY C.W., DAY L. (2009): Protein–lipid 

interactions in gluten elucidated using acetic-acid fractionation. Food Chemistry, 115: 

105-112. 

MILLS E.N.C., BREITENDER H. (2005): Food allergy and its relevance to industrial food 

proteins. Biotechnology Advances, 23: 409-414. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

129 

 

MILLS E.N.C., MADSEN C., SHEWRY P.R., WICHERS H.J. (2003): Food allergens of plant 

origin—their molecular and evolutionary relationships. Trends in Food Science & 

Technology, 14:145–156. 

MINE Y., YANG M. (2008): Recent Advances in the Understanding of Egg Allergens: Ba-

sic, Industrial, and Clinical Perspectives. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 

56 (13): 4874-4900. 

MINE Y., ZHANG J.W. (2002): Identification and Fine Mapping of IgG and IgE Epitopes in 

Ovomucoid. Biochemical and Biophysical Research Communications, 292: 1070–1074. 

MONACI L., TREGOAT V., VAN HENGEL A., ANKLAM E. (2006): Milk allergens, their char-

acteristics and their detection in food: A review. European Food Research and Technol-

ogy, 223: 149-179. 

MONACI L., BROHÉE M., TREGOAT V., VAN HENGEL A. (2011): Influence of baking time 

and matrix effects on the detection of milk allergens in cookie model food system by 

ELISA. Food Chemistry, 127: 669-675. 

MORO A., BAEZ G.D., BUSTI P.A., BALLERINI G.A., DELORENZI N.J. (2013): Emulsifying 

and foaming properties of β-lactoglobulin modified by heat treatment. Food Research 

International, 51: 1-7. 

MORO A., BAEZ G.D., BUSTI P.A., BALLERINI G.A., DELORENZI N.J. (2011): Effects of 

heat-treated b-lactoglobulin and its aggregates on foaming properties. Food Hydrocol-

loids, 25: 1009-1015. 

NAKAMURA R., TESHIMA R. (2013): Proteomics-based allergen analysis in plants. Journal 

of Proteomics, 93: 40-49. 

NIAMNUY C., DEVAHASTIN S., SOPONRONNARIT S. (2014): Some recent advances in mi-

crostructural modification and monitoring of foods during drying: A review. Journal of 

Food Engineering, 123: 148-156. 

NIELSEN S.S. (2010): Food Analysis 4th edition. Springer-Verlag, Berlin, Germany. ISBN: 

978-1441914774. 

NIK A.M., TOSH S.M., WOODROW L., POYSA V., CORREDIG M. (2009): Effect of soy pro-

tein subunit composition and processing conditions on stability and particle size distri-

bution of soymilk. LWT - Food Science and Technology, 42: 1245-1252. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

130 

 

NISHINARI K., FANG Y., GUO S., PHILIPS G.O. (2014): Soy proteins: A review on composi-

tion, aggregation and emulsification. Food Hydrocolloids, 39: 301-318. 

ORTOLANI C., PASTORELLO E.A. (2006): Food allergies and food intolerances. Best Prac-

tice & Research Clinical Gastroenterology, 20(3): 467-483. 

OSMAN A.A., UHLIG H.H., VALDES I., AMIN M., MENDEZ E., MOTHES T. (2001): Mono-

clonal antibody against repetitive toxic gliadin epitope. European Journal of Gastroen-

terology & Hepatology, 13: 1-5. 

OSMAN M.A., REID P.M., WEBER C.W. (2002): Thermal inactivation of tepary bean 

(Phaseolus acutifolius), soybean and lima bean protease inhibitors: effect of acidic and 

basic pH. Food Chemistry, 78: 419-423. 

PESIC M.B., BARAC M.B., STANOJEVIC S.P., RISTIC N.M., MACEJ O.D., VRVIC M.M. 

(2012): Heat-induced casein-whey protein interactions at natural pH of milk: A com-

parison between caprine and bovine milk. Small Ruminant Research, 108: 77-86. 

PHILLIPS M.M., SHARPLESS K.E., WISE S.A. (2013): Standard reference materials for food 

analysis. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405: 4325-4335. 

PICARIELLO G., MAMONE G., ADDEO F., FERRANTI P. (2011): The frontiers of mass spec-

trometry-based techniques in food allergenomics. Journal of Chromatography A, 1218: 

7386-7398. 

PLATTEAU C., DE LOOSE M., DE MEULENAER B., TAVERNIERS I. (2011): Detection of 

Allergenic Ingredients Using Real-Time PCR: A Case Study on Hazelnut (Corylus 

avellena) and Soy (Glycine max). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59: 

10803-10814. 

PRADO M., BOIX A., VON HOLST C. (2013): Development of a real-time PCR method for 

the simultaneous detection of mackerel and horse mackerel. Food Control, 34: 19-23. 

QI R-F., SONG Z-W., CHI C-W. (2005): Structural Features and Molecular Evolution of 

Bowman-Birk Protease Inhibitors and Their Potential Application. Acta Biochimica et 

Biophysica Sinica, 37(5): 283–292. 

RAIKOS V. (2010): Effect of heat treatment on milk protein functionality at emulsion inter-

faces. A review. Food Hydrocolloids, 24: 259-265. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

131 

 

RAIKOS V., HANSEN R., CAMPBELL L., EUSTON S.R. (2006): Separation and identification 

of hen egg protein isoforms using SDS–PAGE and 2D gel electrophoresis with 

MALDI-TOF mass spectrometry. Food Chemistry, 99: 702-710. 

RALLABHANDI P. (2012): Gluten and Celiac Disease—An Immunological Perspective. 

Journal of AOAC International, 95(2): 349-355. 

RASHEED F., NEWSON W.R., PLIVELIC T.S., KUKTAITE R., HEDENQVIST M.S., GALLSTEDT 

M., JOHANSSON E. (2014): Structural architecture and solubility of native and modified 

gliadin and glutenin proteins: non-crystalline molecular and atomic organization. RSC 

Advances, 4: 2051-2060. 

RATTRAY W., JELEN P. (1997): Thermal stability of skim milk/whey protein solution 

blends. Food Research International, 30(5): 327-334. 

REN C., TANG L., ZHANG M., GUO S. (2009): Structural Characterization of Heat-Induced 

Protein Particles in Soy Milk. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57: 1921-

1926. 

ROBITAILLE G., AYERS C. (1995): Effects of casein glycosylation on heat stability of milk. 

Food Research International, 28(1): 17-21. 

ROMBOUTS I., LAGRAIN B., BRUNNBAUER M., KOEHLER P., BRIJS K., DELCOUR J.A. 

(2011): Identification of Isopeptide Bonds in Heat-Treated Wheat Gluten Peptides. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59: 1236-1243. 

ROSELL C.M., BARRO F., SOUSA C., MENA M.C., (2014): Cereals for developing gluten-

free products and analytical tools for gluten detection. Journal of Cereal Science, 59(3): 

354-364. 

ROYCHAUDHURI R., SARATH G., ZEECE M., MARKWELL J. (2003): Reversible denaturation 

of the soybean Kunitz trypsin inhibitor. Archives of Biochemistry and Biophysics, 412: 

20-26. 

SALENTIJN E.M.J., ESSELINK D.G., GORYUNOVA S.V., VAN DER MEER I.M., GILISSEN L., 

SMULDERS M. (2013): Quantitative and qualitative differences in celiac disease epi-

topes among durum wheat varieties identified through deep RNA-amplicon sequencing. 

BMC Genomics, 14: 905. 

SALENTIJN E.M.J., MITEA D.C., GORYUNOVA S.V., VAN DER MEER I.M., PADIOLEAU I., 

GILISSEN L., KONIG F., SMULDERS M. (2012): Celiac disease T-cell epitopes from 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

132 

 

gamma gliadins: immunoreactivity depends on the genome of origin, transcript fre-

quency, and flanking protein variation. BMC Genomics, 13: 277. 

SANCHO A.I., MILLS E.N.C. (2010): Proteomic approaches for qualitative and quantitative 

characterisation of food allergens. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 58: S42–

S46. 

SATHE S. K., SHARMA G. M. (2009): Effects of food processing on food allergens. Molecu-

lar Nutrition & Food Research, 53: 970-978. 

SATHE S.K., TEUBER S.S., ROUX K.H. (2005): Effects of food processing on the stability of 

food allergens. Biotechnology Advances, 23: 423-429. 

SAVAGE J.H., MATSUI E.C., SKRIPAK J.M., WOOD R.A. (2007): The natural history of egg 

allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 120(6): 1413-1417. 

SCARAVELLI E., BROHEE M., MARCHELLI R., VAN HENGEL A.J. (2008): Development of 

three real-time PCR assays to detect peanut allergen residue in processed food products. 

European Food Research and Technology, 227: 857-869. 

SCHARF A., KASEL U., WICHMANN G., BESLER M. (2013): Performance of ELISA and 

PCR Methods for the Determination of Allergens in Food: An Evaluation of Six Years 

of Proficiency Testing for Soy (Glycine max L.) and Wheat Gluten (Triticum aestivum 

L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61(43): 10261-10272. 

SCHUPPAN D., Junker Y., Barisani D. (2009): Celiac Disease: From Pathogenesis to Novel 

Therapies. Gastroenterology, 137: 1912-1933. 

SDAP: Structural Database of Allergenic Proteins. https://fermi.utmb.edu/ 

 

SEWEKOW E., KESSLER L.C., SEIDEL-MORGENSTERN A., ROTHKÖTTER H-J. (2008): Isola-

tion of soybean protein P34 from oil bodies using hydrophobic interaction chromatog-

raphy. BMC Biotechnology, 8: 27. 

SFAXI I.H., EL-GHAISH S., AHMADOVA A., RABESONA H., HAERTLÉ T., CHOBERT J-M. 

(2012): Characterization of new strain Lactobacillus paracasei I-N-10 with proteolytic 

activity: Potential role in decrease in β-casein immuno-reactivity. European Food Re-

search and Technology, 235: 447-455. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

133 

 

SHAN L., MOLBERG O., PARROT I., HAUSCH F., FILIZ F., GRAY G.M., SOLLID L.M., KHO-

SLA C. (2002): Structural Basis for Gluten Intolerance in Celiac Sprue. Science, 297: 

2275-2279. 

SHARMA G.M. (2012): Immunoreactivity and Detection of Wheat Proteins by Commercial 

ELISA Kits. Journal of AOAC International, 95(2): 364-371. 

SHARMA S., KUMAR P., BETZEL C., SINGH T.J. (2001): Structure and function of proteins 

involved in milk allergies. Journal of Chromatography B, 756: 183-187. 

SICHERER S.H., SAMPSON H.A. (2014): Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diag-

nosis, and treatment. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 133(2): 291-307. 

SICHERER S.H., LEUNG D.Y.M. (2013): Advances in allergic skin disease, anaphylaxis, 

and hypersensitivity reactions to foods, drugs, and insects in 2013. Journal of Allergy 

and Clinical Immunology, 133(2): 324-334 

SICHERER S.H. (2011): Epidemiology of food allergy. Journal of Allergy and Clinical Im-

munology, 127(3): 594-602. 

SICHERER S.H., SAMPSON H.A. (2010): Food Allergy. Journal of Allergy and Clinical Im-

munology, 125(2): S116-S125. 

SIEBERT K.J., TROUKHANOVA N.V., LYNN P.Y. (1996): Nature of Polyphenol-Protein In-

teractions. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44: 80-85. 

SIEGEL M., MUTSCHLER A., BOERNSEN B., PIETSCH K., WAIBLINGER H. (2013): Food 

matrix standards for the quantification of allergenic food ingredients using real-time 

PCR. European Food Research and Technology, 237: 185-197. 

SINGH H. (2005): A study of changes in wheat protein during bread baking using SE-

HPLC. Food Chemistry, 90: 247-250. 

SINGH H., MACRITCHIE F. (2004): Changes in proteins induced by heating gluten disper-

sions at high temperature. Journal of Cereal Science, 39: 297-301. 

SIRAGAKIS & KIZIS (2014): Food Allergen Testing. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, 

UK. ISBN: 978-1-118-51920-2. 

SOLLID L.M., QIAO S-W., ANDERSON R.P., GIANFRANI C., KONIG F. (2012): Nomencla-

ture and listing of celiac disease relevant gluten T-cell epitopes restricted by HLA-DQ 

molecules. Immunogenetics, 64: 455–460. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

134 

 

SOMKUTI J., SMELLER L. (2013): High pressure effects on allergen food proteins. Bio-

physical Chemistry, 183: 19-29. 

SOTKOVSKY P., HUBALEK M., HERNYCHOVA L., NOVAK P., HAVRANOVA M., SETINOVA 

I., KITANOVICOVA A., FUCHS M., STULIK J., TUCKOVA L. (2008): Proteomic analysis of 

wheat proteins recognized by IgE antibodies of allergic patients. Proteomics, 8: 1677–

1691. 

SRINIVASAN B., FOCKE-TEJKL M., SWOBODA I., CONSTANTIN C., MITTERMANN I., PAHR 

S., VOGELSANG H., HUBER W., VALENTA R. (2013): A combined biochemical, bio-

physical and immunological approach towards the identification of celiac disease-

specific wheat antigens. Amino Acids, 45: 889–900. 

STEINMAN H.A. (1996): „Hidden” allergens in food. Journal of Allergy and Clinical Im-

munology, 98(2): 241-250. 

STEVENSON S.E., HOUSTON N.L., THELEN J.L. (2010): Evolution of seed allergen quantifi-

cation – From antibodies to mass spectrometry. Regulatory Toxicology and Pharmacol-

ogy, 58: S36-S41. 

SUN X., SHAN X., YAN Z., ZHANG Y., GUAN L. (2013): Prediction and characterization of 

the linear IgE epitopes for the major soybean allergen β-conglycinin using immunoin-

formatics tools. Food and Chemical Toxicology, 56: 254-260. 

TAKÁCS K., SZAMOS J., JANÁKY T., POLGÁR M., GELENCSÉR É. (2010): Immune-

analytical detection of the cross-reactive major cereal allergens. Food and Agricultural 

Immunology, 21(4): 317-334. 

TANABE S. (2007): Epitope Peptides and Immunotherapy. Current Protein and Peptide 

Science, 8:109-118. 

TANABE S., ARAI S., YANAGIHARA Y., MITA H., TAKAHASHI K., WATANABE N. (1996): A 

Major Wheat Allergen Has a Gln-Gln-Gln-Pro-Pro Motif Identified as an IgE-Binding 

Epitope. Biochemical and Biophysical Research Communications, 219(2): 290-293. 

TATHAM A.S., SHEWRY P.R. (2008): Allergens in wheat and related cereals. Clinical and 

Experimental Allergy, 38: 1712-1726. 

TAYLOR S.L., BAUMERT J.L., KRUIZINGA A.G., REMINGTON B.C., CREVEL, R.W.R., 

BROOKE-TAYLOR S., ALLEN K.J., HOUBEN G. (2014): Establishment of Reference 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

135 

 

Doses for residues of allergenic foods: Report of the VITAL Expert Panel. Food and 

Chemical Toxicology, 63: 9–17. 

TAYLOR S.L., NORDLEE J.A., NIEMANN L.M., LAMBRECHT D.M. (2009a): Allergen immu-

noassays-considerations for use of naturally incurred standards. Analytical and Bioana-

lytical Chemistry, 395:83–92. 

TAYLOR S.L., GENDEL S.M., HOUBEN G.F., JULIEN E. (2009b): The Key Events Dose-

Response Framework: A Foundation for Examining Variability in Elicitation Thresh-

olds for Food Allergens. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 49: 729-739. 

TAYLOR S.L., HEFLE S.L. (2001): Food allergies and other food sensitivities. Food Tech-

nology, 55(9): 68-83. 

THOMAS K., HEROUET-GUICHENEY C., LADICS G., BANNON G., COCKBURN A., CREVEL 

R., FITZPATRICK J., MILLS C., PRIVALLE L., VIETHS S. (2007): Evaluating the effect of 

food processing on the potential human allergenicity of novel proteins: International 

workshop report. Food and Chemical Toxicology, 45: 1116-1122. 

TOLIN S., PASINI G., SIMONATO B., MAINENTE F., ARRIGONI G. (2012): Analysis of com-

mercial wines by LC-MS/MS reveals the presence of residual milk and egg white aller-

gens. Food Control, 28: 321-326. 

TOLLEFSEN S., ARENTZ-HANSEN H., FLECKENSTEIN B., MOLBERG O., RÁKI M., KWOK 

W.W., JUNG G., LUNDIN K.E.A., SOLLID L.M. (2014): HLA-DQ2 and -DQ8 signatures 

of gluten T cell epitopes in celiac disease. The Journal of Clinical Investigation, 116(8): 

2226-2236. 

TONG P., GAO J., CHEN H., LI X., ZHANG Y., JIAN S., WICHERS H., WU Z., YANG A., LIU 

F. (2012): Effect of heat treatment on the potential allergenicity and conformational 

structure of egg allergen ovotransferrin. Food Chemistry, 131: 603-610. 

TORDESILLAS L., PACIOS L.F., PALACIN A., QUIRCE S., ARMENTIA A., BARBER D., SAL-

CEDO G., DIAZ-PERALES A. (2009): Molecular basis of allergen cross-reactivity: Non-

specific lipid transfer proteins from wheat flour and peach fruit as models. Molecular 

Immunology, 47: 534-540. 

VALDÉS I., GARCIA E., LLORENTE M., MÉNDEZ E. (2003): Innovative approach to low-

level gluten determination in foods using a novel sandwich enzyme-linked immunosor-



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

136 

 

bent assay protocol. European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 15: 465-

474. 

VAN DE LAGEEMAT J., SILVAN J.M., MORENO F.J., OLANO A., DEL CASTILLO M.D. (2007): 

In vitro glycation and antigenicity of soy proteins. Food Research International, 40: 

153-160. 

VAN DEN HOUT R., POUW M., GRUPPEN H., VAN’T RIET K. (1998): Inactivation Kinetics 

Study of the Kunitz Soybean Trypsin Inhibitor and the Bowman-Birk Inhibitor. Journal 

of Agricultural and Food Chemistry, 46: 281-285. 

VAN DER PLANCKEN I., VAN LOEY A., HENDRICKX M.E. (2006): Effect of heat-treatment 

on the physico-chemical properties of egg white proteins: A kinetic study. Journal of 

Food Engineering, 75: 316–326. 

VAN ECKERT R., BOND J., RAWSON P., KLEIN C.L., STERN M., JORDAN T.W. (2010): Reac-

tivity of gluten detecting monoclonal antibodies to a gliadin reference material. Journal 

of Cereal Science, 51: 198-204. 

VAN ECKERT R., BERGHOFER E., CICLITIRA P.J., CHIRDO F., DENERY-PAPINI S., ELLIS 

H.J., FERRANTI P., GOODWIN P., IMMER U., MAMONE G., MENDEZ E., MOTHES T., NO-

VALIN S., OSMAN A., RUMBO M., STERN M., THORELL L., WHIM A., WIESER H. (2006): 

Towards a new gliadin reference material–isolation and characterisation. Journal of Ce-

real Science, 43: 331-341. 

VASBINDER A.J., DE KURIF C.G. (2003): Casein–whey protein interactions in heated milk: 

the influence of pH. International Dairy Journal, 13: 669-677. 

WAGNER J.R., GUEGUEN J. (1995): Effects of Dissociation, Deamidation, and Reducing 

Treatment on Structural and Surface Active Properties of Soy Glycinin. Journal of Ag-

ricultural and Food Chemistry, 43: 1993-2000. 

WANG J., ZHOU C., TIAN J., SUN N., LU J., WANG C., CHE H. (2013):  The Analysis of 

Specific Antigenicity of Food Allergens Families. Journal of Allergy and Theraphy, 

4(4): 142. 

WANG W., LI Y., ZHAO F., CHEN Y., GE Y. (2011): Optical thin-film biochips for multi-

plex detection of eight allergens in food. Food Research International, 44: 3229-3234. 

WIESER H., KOEHLER P. (2012): Detoxification of Gluten by Means of Enzymatic Treat-

ment. Journal of AOAC International, 95(2): 356-363. 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

137 

 

WIESER H., KOEHLER P. (2009): Is the calculation of the gluten content by multiplying the 

prolamin content by a factor of 2 valid? European Food Research and Technology, 229: 

9-13. 

WIESER H. (2000): Comparative investigations of gluten proteins from different wheat 

species. European Food Research and Technology, 211: 262-268. 

WITCZAK M., JUSZCZAK L., ZIOBRO R., KORUS J. (2012): Influence of modified starches 

on properties of gluten-free dough and bread. Part I: Rheological and thermal properties 

of gluten-free dough. Food Hydrocolloids, 28: 353-360. 

WITHANA-GAMAGE T.S., WANASUNDARA J. (2012): Molecular modelling for investigat-

ing structure-function relationship of soy glicinin. Trends in Food Science & Technol-

ogy, 28: 153-167. 

WOOD R.A., SICHERER S.H., VICKERY B.P., JONES S.M., LIU A.H., FLEISCHER D.M., 

HENNING A.K., MAYER L., BURKS A.W., GRISHIN A., STABLEIN D., SAMPSON H.A. 

(2013): The natural history of milk allergy in an observational cohort. Journal of Al-

lergy and Clinical Immunology, 131(3): 805-812. 

YOKOOJI T., KURIHARA S., MURAKAMI T., CHINUKI Y., TAKAHASHI H., MORITA E., HA-

RADA S., ISHII K., HIRAGUN M., HIDE M., MATSUO H. (2013): Characterization of 

Causative Allergens for Wheat-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis Sensitized 

with Hydrolyzed Wheat Proteins in Facial Soap. Allergology International, 62:435-445. 

ZIOBRO R., KORUS J., WITCZAK M., JUSZCZAK L. (2012): Influence of modified starches 

on properties of gluten-free dough and bread. Part II: Quality and staling of gluten-free 

bread. Food Hydrocolloids, 29: 68-74. 

 

 

  



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

138 

 

8 Mellékletek 

8.1 Az Elméleti összefoglaló mellékletei 

8.1.1 Az allergén analitikai módszerek csoportosítása 

A túlérzékenységi reakciókat kiváltó élelmiszer komponensek minőségi és mennyi-

ségi meghatározására számos módszer létezik, melyek több csoportba sorolhatók: 

 Fehérje meghatározásán alapuló módszerek 

 Immunanalitikai módszerek 

 ELISA 

 Immunoblotting 

 RAST/EAST inhibíció 

 Rakéta immunelektroforézis 

 Kettős immundiffúzió 

 Kromatográfiás módszerek 

 Immunkromatográfia 

 Ioncserés kromatográfia 

 Méretkizárásos kromatográfia 

 Reverz fázisú HPLC 

 Spektrometriás módszerek 

 Tömegspektrometria 

 Mágneses magrezonancia 

 Kapcsolt módszerek 

 LC/MS 

 LC/MS-MS 

 ESI/MS 

 MALDI-TOF MS 

 MALDI-TOF MS/MS 

 DNS meghatározásán alapuló módszerek 
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 PCR 

 RT-PCR 

 PCR-ELISA (Kirsch et al. 2009; Besler 2001b). 
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8.1.2 A kereskedelmi forgalomban kapható ELISA tesztek 

8.1.2.1 Tejfehérjék meghatározására alkalmas ELISA tesztek 

Gyártó ELISA kit Módszer Analit Ellenanyag LoD LoQ 

4Lab Diagnostics Milk II Alert ELISA Kit indirekt 

kompetitív 

kazein PAb 0,25 ppm 

kazein 

0,5 ppm kaze-

in 

Abnova Milk Protein (Beta-

Lacto) ELISA Kit 

szendvics β-

laktoglobulin 

N.A. N.A. N.A. 

Astori Lab Casein ELISA Kit szendvics N.A. N.A. N.A. N.A. 

Astori Lab Beta-Lactoglobulin 

ELISA Kit 

szendvics N.A. N.A. N.A. N.A. 

Astori Lab Bovine Serum Albumin 

(BSA) ELISA Kit 

szendvics N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cosmo Bio Co., LTD FASTKIT ELISA Ver. 

III MILK 

N. A. tej fehérjék N. A. N. A. N. A. 

Crystal Chem 

Inc./Morinaga 

Milk Protein ELISA Kit szendvics kazein N. A. 0.312 ppm 

tejfehérje 

0.312 ppm 

tejfehérje 

Crystal Chem 

Inc./Morinaga 

Milk Protein ELISA Kit szendvics β-

laktoglobulin 

N. A. 0.312 ppm 

tejfehérje 

0.312 ppm 

tejfehérje 

Demeditec 

Diagnostics GmbH 

Casein ELISA szendvics kazein N.A. 0.04 ppm 

kazein 

0,2 ppm kaze-

in 

Demeditec 

Diagnostics GmbH 

Milk ELISA szendvics kazeinek és β-

laktoglobulin 

N.A. N.A. 0,4 ppm tejfe-

hérje 

Demeditec 

Diagnostics GmbH 

ß-Lactoglobulin ELISA szendvics β-

laktoglobulin 

N.A. 1,5 ppb β-

laktoglobulin 

10 ppb β-

laktoglobulin 
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Diagnostic 

Automation/Cortez 

Diagnostics, Inc. 

AccuDiag™ β-

lactoglobulin ELISA 

szendvics β-

laktoglobulin 

N.A. 5 ppb β-

lactoglobulin 

10 ppb β-

lactoglobulin 

Diagnostic 

Innovations Ltd 

Imutest BLG-Check 

ELISA Kit 

szendvics tej/tejsavó (β-

laktoglobulin) 

PAb <0,1 ppm 

sovány tejpor 

0.2 ppm so-

vány tejpor 

Diagnostic 

Innovations Ltd 

Imutest Casein-Check 

ELISA Kit 

szendvics tej (α/β-

kazeinek) 

PAb <0,2 ppm 

sovány tejpor 

0.8 ppm so-

vány tejpor 

ELISA Systems Beta Lactoglobulin szendvics β-

laktoglobulin 

N.A. N.A. 0,1 ppm β-

laktoglobulin 

Elution Technologies Bovine Casein ELISA 

Kit 

szendvics kazeinek N.A. 0,44 ppm 

kazein 

0,5 ppm kaze-

in 

Elution Technologies Bovine Total Milk 

ELISA Kit 

szendvics kazeinek és β-

laktoglobulin 

N.A. N.A. 1 ppm tejfe-

hérje 

Immunolab Milk ELISA szendvics tejfehérje N. A. 0,05 ppm 

tejfehérje 

0,4 ppm tejfe-

hérje 

Immunolab Beta-Lactoglobulin 

ELISA 

szendvics β-

laktoglobulin 

N. A. 1.5 ppb β-

laktoglobulin 

10 ppb β-

laktoglobulin 

Immunolab Casein ELISA szendvics kazein N. A. 0.04 ppm 

kazein 

0,2 ppm kaze-

in 

Neogen Veratox for Casein 

Allergen 

N. A. kazein N. A. N. A. 2,5 ppm kaze-

in 

Neogen BIOKITS BLG Assay 

Kit 

szendvics β-

laktoglobulin 

N. A. N. A. 2,5 ppm β-

laktoglobulin 

R-Biopharm RIDASCREEN FAST 

Casein 

szendvics kazein N.A. 1,36 ppm 

kazein 

2,5 ppm kaze-

in 

R-Biopharm RIDASCREEN ß-

Lactoglobulin 

kompetitív hidrolizált β-

laktoglobulin 

N.A. 0,115 ppm β-

laktoglobulin 

5 ppm β-

laktoglobulin 

R-Biopharm RIDASCREEN FAST 

ß-Lactoglobulin 

szendvics hidrolizált β-

laktoglobulin 

N.A. 0,19 ppm β-

laktoglobulin 

0,5 ppm β-

laktoglobulin 
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R-Biopharm RIDASCREEN FAST 

Milk 

szendvics tejfehérje N.A. 0,7 ppm tej-

fehérje 

2,5 ppm tejfe-

hérje 

Romerlabs AgraQuant Milk Assay szendvics tejfehérje N. A. 0,05 ppm 

tejfehérje 

0.4 ppm tejfe-

hérje 

Romerlabs AgraQuant Casein 

Assay 

szendvics kazein N. A. 0,04 ppm 

kazein 

0.2 ppm kaze-

in 

Romerlabs AgraQuant ß-

Lactoglobulin Assay 

szendvics β-

laktoglobulin 

N. A. 1,5 ppb β-

laktoglobulin 

10 ppb β-

laktoglobulin 

 

8.1.2.2 Tojásfehérjék meghatározására alkalmas ELISA tesztek 

Gyártó ELISA kit Módszer Analit Ellenanyag LoD LoQ 

4Lab Diagnostics EggAlert ELISA Kit indirekt 

kompetitív 

tojás fehérje 

fehérjéi 

PAb 1 ppm tojás 

fehérje 

fehérjéi 

2 ppm tojás 

fehérje fe-

hérjéi 

Abnova Egg Protein Residue ELISA Kit szendvics ovomukoid N.A. 0,05 ppm 

tojás fehér-

je fehérjéi 

0,4 ppm 

tojás fehérje 

fehérjéi 

Astori Lab Egg White ELISA Kit szendvics N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cosmo Bio Co., LTD FASTKIT ELISA Ver. III EGG   tojás fehérjék N.A. N.A. 0,78 ppm 

tojás fehérje 

Crystal Chem 

Inc./Morinaga 

Egg (Ovalbumin) ELISA Kit szendvics ovalbumin N.A. 0,312 ppm 

tojásfehérje 

0,312 ppm 

tojásfehérje 
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Demeditec 

Diagnostics GmbH 

Egg White ELISA szendvics ovomukoid N.A. 0,05 ppm 

tojásfehérje 

fehérjéi 

0,4 ppm 

tojás fehérje 

fehérjéi 

Demeditec 

Diagnostics GmbH 

Ovalbumin ELISA szendvics ovalbumin N.A. 4 ppb 

ovalbumin 

25 ppb 

ovalbumin 

Diagnostic 

Automation/Cortez 

Diagnostics, Inc. 

AccuDiag™ Egg White ELISA szendvics ovomukoid N.A. 0,05 ppm 

tojás fehér-

je fehérjéi 

0,4 ppm 

tojás fehérje 

fehérjéi 

Diagnostic 

Innovations Ltd 

Imutest Egg-Check ELISA Kit szendvics ovomukoid PAb <0,2 ppm 

tojásfehérje 

0,4-8,0 ppm 

tojásfehérje 

ELISA Systems Enhanced Egg Residue kit szendvics ovomukoid N.A. N.A. 1 ppm tojás 

por 

Elution Technologies Egg White Protein ELISA Kit szendvics ovomukoid N.A. N.A. 0,5 ppm 

ovomukoid 

Immunolab Egg white ELISA szendvics tojás fehérjék N.A. 0,05 ppm 

tojásfehérje 

fehérjéi 

0,4 ppm 

tojás fehérje 

fehérjéi 

Immunolab Ovalbumin ELISA szendvics ovalbumin N.A. 4 ppb 

ovalbumin 

25 ppb 

ovalbumin 

Neogen Veratox for Egg Allergen N. A. tojás fehérje N.A. N.A. 2,5 ppm 
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Neogen BIOKITS Egg Assay Kit szendvics tojásfehérje N.A. N.A. 0,5 ppm 

R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei / 

Egg Protein 

szendvics ovalbumin és 

ovomukoid 

N.A. 0.03 ppm 

tojásfehérje 

0,13 ppm 

tojásfehérje 

Romer Labs AgraQuant Egg White Assay szendvics ovomukoid N.A. 0,05 ppm 

tojás fehér-

je fehérjéi 

0,4 ppm 

tojás fehérje 

fehérjéi 

US Biological Life 

Sciences 

Egg Protein Residue, 

BioAssay™ ELISA Kit 

szendvics ovomukoid N.A. N.A. N.A. 

 

8.1.2.3 Szójafehérjék meghatározására alkalmas ELISA tesztek 

Gyártó ELISA kit Módszer Analit Ellenanyag LoD LoQ 

4Lab Diagnostics SoyAlert ELISA Kit indirekt 

kompetitív 

szója fehérje PAb 0,4 ppm 

szója 

fehérje 

1 ppm szója 

fehérje 

Abnova Soy Protein Residue ELISA kit szendvics STI N.A. N.A. N.A. 

Astori Lab Soy ELISA Kit szendvics N.A. N.A. N.A. N.A. 

Demeditec 

Diagnostics GmbH 

Soy ELISA szendvics STI N.A. 16 ppb 

STI 

40 ppb STI 
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Diagnostic 

Automation/Cortez 

Diagnostics, Inc. 

AccuDiag™ Soy Protein (In 

Food) ELISA Kit 

szendvics STI N.A. 0,7 ppm 

szója liszt 

40 ppb STI 

Diagnostic 

Innovations Ltd 

Imutest Soya-Check ELISA 

Kit 

szendvics STI PAb <1 ppm 

szója 

fehérje 

50 ppb STI 

ELISA Systems Soy szendvics szója fehér-

jék 

N.A. N.A. 2,5 ppm 

szója fehérje 

Elution Technologies Soy Protein ELISA Kit szendvics szója fehérje N.A. N.A. 2 ppm szója 

fehérje 

Immunolab Soy (Soja) ELISA Kit szendvics STI N.A. 16 ppb 

STI 

40 ppb STI 

Neogen BIOKITS Soya Assay Kit szendvics szója fehérje N.A. N.A. 0,7 ppm 

szója fehérje 

Neogen Veratox for Soy Allergen szendvics szója fehérje N.A. N.A. 2,5 ppm 

szója fehérje 

R-Biopharm Ridascreen Fast Soya szendvics szója fehér-

jék 

PAb 0,31 ppm 

szója 

fehérje 

2,5 ppm 

szója fehérje 

Romerlabs AgraQuant Soy szendvics STI PAb 0,016 

ppm STI 

0,4 ppm STI 



Török Kitti: Doktori értekezés                                                                             2014 

146 

 

US Biological Life 

Sciences 

Soy Protein Residue, 

BioAssay™ ELISA Kit 

szendvics STI N.A. N.A. 40 ppb STI 

 

8.1.2.4 –Búzafehérjék meghatározására alkalmas ELISA tesztek 

Gyártó ELISA kit Módszer Analit Ellenanyag LoD LoQ 

4Lab Diagnostics GlutenAlert ELISA kit indirekt 

kompetitív 

gliadin Pab 1 ppm gliadin 2,5 ppm gliadin 

Abnova Gluten/Gliadin ELISA Kit szendvics gliadin N.A. 0,3 ppm 

gliadin 

2 ppm gliadin 

Astori Lab Gluten ELISA kit indirekt 

kompetitív 

gliadin Pab 1 ppm gliadin 2 ppm gliadin 

Astori Tecnica Gluten ELISA Kit Indirekt 

kompetitív 

gliadin PAb 1 ppm gliadin  N. A. 

Cosmo Bio Co., LTD FASTKIT ELISA Ver. III 

WHEAT 

N. A. búza fe-

hérjék 

N. A. N. A. N. A. 

Crystal Chem 

Inc./Morinaga 

Gluten (Gliadin) ELISA 

Kit 

szendvics gliadin N.A. 0,256 ppm 

glutén 

0,256 ppm 

glutén 

Demeditec 

Diagnostics GmbH 

Gliadin/Gluten ELISA szendvics gliadin N.A. 0,3 ppm 

gliadin 

2 ppm gliadin 

Diagnostic 

Automation/Cortez 

Diagnostics, Inc. 

Gluten / Gliadin ELISA 

kit 

szendvics gliadin N.A. 0,3 ppm 

gliadin 

2 ppm gliadin 
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Diagnostic 

Innovations Ltd 

Imutest Gluten-Check 

ELISA Kit 

szendvics ω-gliadin Mab <0,5 ppm 

gliadin 

5 ppm gluten 

ELISA Systems Gliadin szendvics gliadin N.A. N.A. 2 ppm gliadin 

Europroxima Gluten-Tec kompetitív α20-

gliadin 

MAb 2,5 ppm 

gliadin 

N. A. 

Immunolab Gliadin/Gluten ELISA szendvics gliadin N. A. 0,3 ppm 

gliadin 

2 ppm gliadin 

Neogen Veratox For Gliadin R5 szendvics prolamin N. A. N. A. 2,5 ppm gliadin 

Neogen Veratox for Gliadin N. A. prolamin N. A. N. A. 5 ppm gliadin 

Neogen BIOKITS Gluten Assay 

Kit 

szendvics glutén N. A. N. A. 3 ppm glutén 

R-Biopharm RIDASCREEN Gliadin szendvics gliadin R5 MAb 1.5 ppm 

gliadin 

2.5 ppm gliadin 

R-Biopharm RIDASCREEN FAST 

Gliadin 

szendvics gliadin R5 MAb 2 ppm gliadin 5 ppm gliadin 

R-Biopharm RIDASCREEN Gliadin 

competitive 

kompetitív gliadin R5 MAb 1.36 ppm 

gliadin 

5 mg ppm 

gliadin 

Romer Labs AgraQuant Gluten G12 

Assay  

szendvics glutén G12 MAb 0,6 ppm glutén 4 ppm glutén 
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8.2 Mellékletek az Anyagok és módszerek fejezethez 

8.2.1 A minták zsírtalanítása 

A zsírtalanításhoz használt eszközök és készülékek 

Analitikai mérleg – Ohaus Pioneer PA114CM  

 Soxtec extraktor - SOXTEX SYSTEM HT, 1043 Extraction Unit, gy.szám: 

123-004063 

 Szárítószekrény - MLW WS50, gyártási szám: 83206 (WEB-MLW 

Labortechnik) 

8.2.2 Az ELISA mérések kivitelezése 

Az ELISA mérésekhez használt eszközök 

 Analitikai mérleg – Pioneer, gyártási szám: 8730478205 (Ohaus) 

 pH-mérő – PRECISION OP-205/1 (Radelkis) 

 Vortex – Lab Dancer S40 (VWR) 

 Rázó – IKA Vibrax VXR basic, gyártási szám: 05.004613 (IKA) 

 Centrifuga – T24 (MLW) 

 Plate mosó – Elx50 gyártási szám: 238577 (BioTek) 

 Fotométer – iMark Microplate Reader gyártási szám: 11410 (Bio-Rad) 

 Főzőpoharak, mérőlombikok és mérőhengerek 

8.2.3 Az SDS-PAGE vizsgálatok során használt oldatok összetétele 

10. táblázat Az SDS-PAGE vizsgálatok során használt extrakciós pufferek összetétel 

Összetevő Redukáló Nem redukáló 

Mennyiség (ml) Mennyiség (ml) 

MilliQ víz 7,1 7,1 

0,5M Tris-HCl (pH 6,8) 2,5 2,5 

Glicerol 2 2 

10 %-os SDS oldat 4 4 

0,75 %-os brómfenolkék 

oldat 

0,8 0,8 

2-merkaptoetanol 1 - 
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11. táblázat Az SDS-PAGE vizsgálatokhoz használt oldatok összetétele 

Oldat Összetétel 

Akrilamid törzsol-

dat 

29,2 g akrilamid 
0,8g N,N-bis metilén akrilamid 

100 ml-re töltöttem MilliQ vízzel 

1,5M Tris-HCl (pH 

8,8) 

18,15 g Tris-base 

100 ml-re töltöttem MilliQ vízzel 

0,5M Tris-HCl (pH 

6,8) 

6,0 g Tris-base 

100 ml-re töltöttem MilliQ vízzel 

10 %-os SDS oldat 1 g SDS 

10 ml-re töltöttem MilliQ vízzel 

0,75 %-os 

brómfenolkék oldat 

0,75 g brómfenolkék 

10 ml MilliQ víz 

Festőoldat 300 mg Coomassie blue R250 

69,6 g triklórecetsav 

72 ml cc. ecetsav 

216 ml metanol 

1000 ml-re töltöttem MilliQ vízzel 

Mosóoldat 290 ml metanol 

50 ml cc. ecetsav 

1000 ml-re töltöttem MilliQ vízzel 

10 %-os Ammóni-

um-perszulfát (APS) 

0,1 g APS 

0,95 ml MilliQ víz 

Elektródpuffer 7,5 g Tris-base 

36 g glicin 

2,5 g SDS 

500 ml-re töltöttem MilliQ vízzel 

használat előtt 5x-en hígítottam MilliQ vízzel 

Szeparáló gél 3,4 ml MilliQ víz 

4 ml akrilamid törzsoldat 

2,5 ml Tris-HCl (pH 8,8) 

100 μl SDS-oldat 

50 μl APS oldat 

10 μl TEMED 

Gyűjtő gél 3,05 ml MilliQ víz 

0,65 ml akrilamid-törzsoldat 

1,25 ml Tris-HCl (pH 6,8) 

50 μl SDS-oldat 

25 μl APS oldat 

10 μl TEMED 
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8.2.4 A Lab-on-a-chip mérés során használt oldatok 

A mintaelőkészítéshez 1 m/m%-os SDS – 1 m/m%-os DTT oldatot készítettünk. 

A méréshez szükséges oldatok mindegyike megtalálható az Agilent Protein 80 

kitben: 

 Protein 80 festék koncentrátum (Protein 80 Dye Concentrate) 

 Protein 80 gél mátrix (Protein 80 Gel Matrix) 

 Protein 80 fehérje létra (Protein 80 Ladder) 

 Minta puffer (Sample buffer) – denaturáló oldat 

Az oldatok előkészítését a kitleírás szerint végeztük el. 

8.2.5 Az SE-HPLC mérések kivitelezése 

A méréshez alkalmazott vegyszerek 

 acetonitril (ACN) 

 trifluorecetsav (TFA) (99% tisztaságú) 

 MilliQ víz 

 96%-os etanol 

 desztillált víz 

SE-HPLC-hez alkalmazott műszerek 

 analitikai mérleg - Tecator 6110 Balance (Sartorius) 

 vortex - Lab Dancer S40 (VWR) 

 rázókészülék - VIBRAX VXR basic (IKA) 

 centrifuga - iofuge Pico Heraeus 

 szonifikátor - UP 200H Ultarasonic Processor 

 HPLC készülék - Perkin Elmer Series 200, Phenomenex Biosep-sec-S 400 

kolonna 
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8.3 Mellékletek az Eredmények és értékelés fejezethez 

8.3.1 Modelltermék fejlesztés 

12. táblázat A búzaliszttel, mint gliadin forrással készült modelltermékek homogenitása 

A kit 
Izolátum Búzaliszt 

Átlag 

(ppm) 

Szórás (ppm) Átlag 

(ppm) 

Szórás (ppm) 

10 ppm 

Porkeverék 11,5 3,0 19,7 1,2 

Tészta 9,5 0,8 16,4 2,0 

Sütemény 6,6 0,9 15,4 0,7 

50 ppm 

Porkeverék 30,3 0,6 62,8 5,7 

Tészta 39,7 1,0 80,2 5,7 

Sütemény 33,1 3,9 61,4 8,2 
 

13. táblázat A gluténmentes lisztkeverék alapú modelltermékek homogenitása 

Gluténmentes lisztkeverék alapú mo-

delltermékek 

A kit B kit 

Átlag 

(ppm) 

Szórás 

(ppm) 

Átlag 

(ppm) 

Szórás 

(ppm) 

Tejpor 

Egyedi Porkeverék 42,5 2,0 147,4 12,4 

Tészta 40,6 5,5 134,0 2,9 

Sütemény 0,0 0,0 27,4 4,0 

Multi Porkeverék 68,9 14,0 148,9 16,1 

Tészta 56,0 8,2 133,1 6,4 

Sütemény 0,0 0,0 58,5 6,4 

Tojáspor 

Egyedi Porkeverék 99,9 9,3 113,2 4,3 

Tészta 69,1 9,0 73,3 9,3 

Sütemény 0,9 0,3 0,0 0,0 

Multi Porkeverék 53,4 6,4 125,1 9,2 

Tészta 36,1 4,1 71,5 3,3 

Sütemény 0,0 0,0 0,0 0,0 

Szójaliszt 

Egyedi Porkeverék 23,3 2,4 82,8 2,4 

Tészta 22,4 2,8 45,1 3,7 

Sütemény 3,4 1,2 0,0 0,0 

Multi Porkeverék 32,3 2,0 78,8 8,4 

Tészta 24,4 2,7 53,8 5,1 

Sütemény 10,2 1,1 0,0 0,0 

Gliadin 

Egyedi Porkeverék 57,7 2,6 133,8 30,7 

Tészta 42,8 5,2 82,8 9,1 

Sütemény 24,8 2,0 56,7 5,5 

Multi Porkeverék 65,0 4,9 107,7 8,4 

Tészta 27,9 3,8 71,9 15,7 

Sütemény 24,4 1,3 47,4 4,6 
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14. táblázat Az amaránt liszt alapú modelltermékek homogenitása 

Amaránt liszt alapú modelltermékek 
B kit 

Átlag (ppm) Szórás (ppm) 

Tejpor 

Egyedi 
Porkeverék 109,8 2,2 

Tészta 79,3 11,5 

Sütemény 21,2 3,4 

Multi 
Porkeverék 119,6 15,7 

Tészta 79,6 8,2 

Sütemény 19,0 0,7 

Tojáspor 

Egyedi 
Porkeverék 31,5 3,2 

Tészta 26,0 1,6 

Sütemény 0,0 0,0 

Multi 
Porkeverék 21,5 0,2 

Tészta 17,3 1,2 

Sütemény 0,0 0,0 

Szójaliszt 

Egyedi 
Porkeverék 51,4 7,9 

Tészta 46,0 6,7 

Sütemény 2,0 0,2 

Multi 
Porkeverék 53,5 4,5 

Tészta 53,5 7,0 

Sütemény 2,3 0,1 

Gliadin 

Egyedi 
Porkeverék 43,6 3,8 

Tészta 35,0 2,3 

Sütemény 24,8 2,5 

Multi 
Porkeverék 52,0 7,9 

Tészta 34,5 4,7 

Sütemény 32,4 2,4 

 

15. táblázat A keményítő alapú modelltermékek homogenitása 

Porkeverék 
Átlag fehérje-

tartalom (%) 

Szórás 

(%) 

Tej 3,10 2,38 
Tojás 3,21 1,65 

Szója 3,08 1,35 

Gliadin 3,05 3,08 
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8.3.2 Mátrixhatás az analitikai eredményre 

8.3.2.1 Fehérjeháttér változtatásának hatása 

16. táblázat A fehérjeháttér változtatásának eredményei a "B" gyártó ELISA tesztjeivel 

Fehérjeháttér válto-

zásának hatása 

Gluténmentes liszt Amaránt liszt 

Átlag (ppm) Szórás (ppm) Átlag 

(ppm) 

Szórás (ppm) 

Tej 

Porkeverék 147,4 12,4 109,8 2,2 

Tészta 134,0 2,9 79,3 11,5 

Sütemény 27,4 4,0 21,2 3,4 

Tojás 

Porkeverék 113,2 4,3 31,5 3,2 

Tészta 73,3 9,3 26,0 1,6 

Sütemény 0,0 0,0 0,0 0,0 

Szója 

Porkeverék 82,8 2,4 51,4 7,9 

Tészta 45,1 3,7 46,0 6,7 

Sütemény 0,0 0,0 2,0 0,2 

Gliadin 

Porkeverék 133,8 30,7 43,6 3,8 

Tészta 82,8 9,1 35,0 2,3 

Sütemény 56,7 5,5 24,8 2,5 
 

 

17. táblázat A fehérjeháttér változtatás hatásának szignifikancia vizsgálata (α=0,05) 

Minta F-próba 
Kétmintás t-próba 

s1=s2 

Kétmintás t-próba 

s1≠s2 

Tej 

porkeverék 0,0083 0,0006 0,0027 

tészta 0,0117 0,0000 0,0027 

sütemény 0,4007 0,0565   

Tojás 

porkeverék 0,3770 0,0000   

tészta 0,1029 0,0000   

sütemény nem értelmezhető 

Szója 

porkeverék 0,0835 0,0028   

tészta 0,1787 0,8191   

sütemény 0,0000 0,0000 0,0042 

Gliadin 

porkeverék 0,0154 0,0043 0,0101 

tészta 0,0589 0,0003   

sütemény 0,1789 0,0001   
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8.3.2.2 Az allergénforrás változtatásának hatása 

18. táblázat Az allergénforrás változtatás hatásának szignifikancia vizsgálata (α=0,05) 

Minta F-próba 
Kétmintás t-próba 

s1=s2 

Kétmintás t-próba 

s1≠s2 

10 ppm 

porkeverék 0,1432 0,0111   

tészta 0,0908 0,0014   

sütemény 0,3386 0,0000   

50 ppm 

porkeverék 0,0093 0,0006 0,0104 

tészta 0,0106 0,0000 0,0066 

sütemény 0,1286 0,0004   

8.3.2.3 öbb komponens egyidejű jelenlétének hatása 

19. táblázat A multi komponens tartalmú referencia anyag fejlesztés során kapott eredmények 

Több komponens egyidejű 

jelenlétének hatása 

A kit B kit 

Gluténmentes lisztkeverék Amaránt liszt 

Visszanyerés 

(%) 

Szórás 

(%) 

Visszanyerés 

(%) 

Szórás 

(%) 

Visszanyerés 

(%) 

Szórás 

(%) 

Tej porkeverék egyedi 84,9 4,8 294,8 8,4 219,7 2,0 

multi 137,9 20,2 297,7 10,8 239,1 13,2 

tészta egyedi 81,1 13,4 267,9 2,2 158,6 14,5 

multi 112,1 14,6 266,3 4,8 159,3 10,3 

sütemény egyedi 0,0 0,0 54,8 14,6 42,5 16,1 

multi 0,0 0,0 116,9 11,0 38,0 3,7 

Tojás porkeverék egyedi 199,8 9,3 226,4 3,8 62,9 10,0 

multi 106,7 11,9 250,3 7,4 43,0 0,8 

tészta egyedi 138,2 13,1 146,5 12,7 52,0 6,3 

multi 72,2 11,3 142,9 4,7 34,5 6,7 

sütemény egyedi 1,8 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

multi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Szója porkeverék egyedi 46,5 10,3 165,5 2,9 102,8 15,5 

multi 64,6 6,1 157,6 10,7 107,1 8,4 

tészta egyedi 44,8 12,6 90,1 8,3 92,0 14,6 

multi 48,8 10,9 107,5 9,5 107,0 13,1 

sütemény egyedi 6,7 34,1 0,0 0,0 3,9 11,3 

multi 20,4 10,6 0,0 0,0 4,7 6,3 

Gliadin porkeverék egyedi 115,3 4,5 267,5 23,0 87,1 8,8 

multi 130,1 7,5 215,3 7,8 104,0 15,1 

tészta egyedi 85,6 12,2 165,6 11,0 70,1 6,5 

multi 55,8 13,6 143,8 21,8 69,0 13,5 

sütemény egyedi 49,6 8,3 113,4 9,7 49,6 10,1 

multi 48,8 5,3 94,7 9,7 64,9 7,3 
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20. táblázat Az egyedi és multi komponens tartalmú minták összehasonlításának 

szignifikancia vizsgálata (α=0,05) 

Minta F-

próba 

Kétmintás t-

próba s1=s2 

Kétmintás t-próba 

s1≠s2 

Tej Gluténmentes 

liszt - A kit 

porkeverék 0,0211 0,0246 0,0335 

tészta 0,2603 0,0201   

sütemény 0,0000 0,0433 0,0745 

Gluténmentes 

liszt - B kit 

porkeverék 0,3143 0,8759   

tészta 0,0800 0,8045   

sütemény 0,2287 0,0001   

Amaránt liszt 

- B kit 

porkeverék 0,0046 0,2632 0,3996 

tészta 0,2955 0,9631   

sütemény 0,0139 0,2509 0,2934 

Tojás Gluténmentes 

liszt - A kit 

porkeverék 0,2383 0,0000   

tészta 0,0799 0,0002   

sütemény 0,3457 0,0804   

Gluténmentes 

liszt - B kit 

porkeverék 0,0868 0,0358   

tészta 0,0360 0,6930 0,6992 

sütemény nem értelmezhető 

Amaránt liszt 

- B kit 

porkeverék 0,0031 0,0054 0,0318 

tészta 0,2777 0,0004   

sütemény nem értelmezhető 

Szója Gluténmentes 

liszt - A kit 

porkeverék 0,4057 0,0072   

tészta 0,4612 0,3446   

sütemény 0,4739 0,0000   

Gluténmentes 

liszt - B kit 

porkeverék 0,0760 0,4692   

tészta 0,3221 0,0248   

sütemény nem értelmezhető 

Amaránt liszt 

- B kit 

porkeverék 0,3706 0,7591   

tészta 0,4790 0,2525   

sütemény 0,3009 0,0817   

Gliadin Gluténmentes 

liszt - A kit 

porkeverék 0,1207 0,0174   

tészta 0,2772 0,0009   

sütemény 0,1989 0,7168   

Gluténmentes 

liszt - B kit 

porkeverék 0,0149 0,1071 0,1969 

tészta 0,2010 0,2614   

sütemény 0,3970 0,0303   

Amaránt liszt 

- B kit 

porkeverék 0,1974 0,1537   

tészta 0,1979 0,8595   

sütemény 0,4302 0,0090   
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62. ábra A faktorok és kölcsönhatásaik hozzájárulása az "B" ELISA tesztekkel mért koncent-

rációk szórásához a nyers tésztákban (α=0,05); a) tejpor, b) tojáspor, c) szójaliszt és d) gliadin 

tartalmú tészták 

 

 

63. ábra A faktorok és kölcsönhatásaik hozzájárulása az "B" ELISA tesztekkel mért koncent-

rációk szórásához a süteményekben (α=0,05); a) tejpor, c) szójaliszt és d) gliadin tartalmú 

sütemények 

A 63. ábra b), azaz a tojáspor tartalmú süteményekre vonatkozó része nem ábrázol-

ható, mivel a mért koncentrációk minden esetben az adott teszt kimutatási határa 

alatt voltak, nullának tekintendők, így statisztikailag nem értelmezhetők. 
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8.3.2.4 Zsírtalanítás hatása az analitikai eredményre 

21. táblázat A zsírtalanítás hatásának eredményei a "B" gyártó ELISA tesztjeivel 

Zsírtalanítás hatása Nem zsírtalanított Zsírtalanított 

Visszanyerés 

(%) 

Szórás 

(%) 

Visszanyerés 

(%) 

Szórás 

(%) 

Tej egyedi tészta 158,6 14,5 220,6 34,6 

sütemény 42,5 16,1 170,7 7,0 

multi tészta 159,3 10,3 234,7 37,7 

sütemény 38,0 3,7 148,0 7,6 

Tojás egyedi tészta 52,0 6,3 38,8 16,9 

sütemény 0,0 0,0 0,1 0,0 

multi tészta 34,5 6,7 37,8 8,9 

sütemény 0,0 0,0 0,1 0,0 

Szója egyedi tészta 92,0 14,6 130,1 10,7 

sütemény 3,9 11,3 5,0 6,2 

multi tészta 107,0 13,1 101,5 6,2 

sütemény 4,7 6,3 4,4 16,7 

Gliadin egyedi tészta 70,1 6,5 91,9 9,3 

sütemény 49,6 10,2 74,6 3,5 

multi tészta 69,0 13,5 72,7 0,4 

sütemény 64,9 7,3 85,9 18,9 
 

22. táblázat A zsírtalanítás hatásának szignifikancia vizsgálata (α=0,05) 

Minta F-

próba 

Kétmintás t-

próba s1=s2 

Kétmintás t-

próba s1≠s2 

Tej egyedi tészta 0,1412 0,0080   

sütemény 0,1145 0,0000   

multi tészta 0,0119 0,0254 0,1162 

sütemény 0,0016 0,0000 0,0002 

Tojás egyedi tészta 0,1443 0,4731   

sütemény 0,0000 0,2573 0,3580 

multi tészta 0,1770 0,0018   

sütemény 0,0000 0,0428 0,1185 

Szója egyedi tészta 0,3783 0,0022   

sütemény 0,4338 0,0022   

multi tészta 0,2391 0,1018   

sütemény 0,0917 0,1972   

Gliadin egyedi tészta 0,1546 0,0026   

sütemény 0,2996 0,0002   

multi tészta 0,0015 0,0108 0,0185 

sütemény 0,4564 0,0003   
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8.3.3 A feldolgozási folyamatok hatása 

8.3.3.1 Tejpor tartalmú minták 

 

64. ábra A feldolgozottság, az allergénforrások száma és kölcsönhatásaik hozzájárulása az 

"A" ELISA teszttel mért tejpor koncentrációk szórásához 

8.3.3.2 Tojáspor tartalmú minták 

 

65. ábra A feldolgozottság, az allergénforrások száma és kölcsönhatásaik hozzájárulása az 

"A" ELISA teszttel mért tojáspor koncentrációk szórásához 

8.3.3.3 Szójaliszt tartalmú minták 

 

66. ábra A feldolgozottság, az allergénforrások száma és kölcsönhatásaik hozzájárulása az 

"A" ELISA teszttel mért szójaliszt koncentrációk szórásához 
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8.3.3.4 Gliadin tartalmú minták 

 

67. ábra A feldolgozottság, az allergénforrások száma és kölcsönhatásaik hozzájárulása az 

"A" ELISA teszttel mért gliadin koncentrációk szórásához 

 

23. táblázat Csúcsterületek az SE-HPLC kromatogramokon acetonitriles mintaelőkészítéssel 

Mintaelőkészítés - ACN Oldható frakciók Oldhatatlan frakciók 

I. II. III. IV. V. VI. 
Allergénforrás Csúcsterület 1204522 1670936 526820 1286380 174307 38482 

Arány 35,4 49,1 15,5 85,8 11,6 2,6 

Porkeverék Csúcsterület 2037780 2602209 1366159 1975388 352018 148378 

Arány 33,9 43,3 22,7 79,8 14,2 6,0 

Tészta Csúcsterület 2792579 3755408 1911662 3232124 633660 253975 

Arány 33,0 44,4 22,6 78,5 15,4 6,2 

Sütemény Csúcsterület 1456588 2707195 1734418 1292210 528686 427181 

Arány 24,7 45,9 29,4 57,5 23,5 19,0 

 

24. táblázat Csúcsterületek az SE-HPLC kromatogramokon etanolos mintaelőkészítéssel 

Mintaelőkészítés – 70 

V/V% etanol 

Oldható frakciók Oldhatatlan frakciók 

I. II. III. IV. V. VI. 

Allergénforrás Csúcsterület 304313 1404735 241213 70373 170750 39291 
Arány 15,6 72,0 12,4 25,1 60,9 14,0 

Porkeverék Csúcsterület 645367 2210994 1446843 158813 464866 426505 
Arány 15,0 51,4 33,6 15,1 44,3 40,6 

Tészta Csúcsterület 1059717 3057477 2072390 178308 636582 414379 
Arány 17,1 49,4 33,5 14,5 51,8 33,7 

Sütemény Csúcsterület 746066 2100832 1817634 179493 463533 417839 
Arány 16,0 45,0 39,0 16,9 43,7 39,4 
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68. ábra Búzaliszt (a), porkeverék (b), nyers tészta (c) és sütemény (d) oldható frakciójának SE-HPLC 

kromatogramja acetonitriles mintaelőkészítéssel 

 

69. ábra Búzaliszt (a), porkeverék (b), nyers tészta (c) és sütemény (d) oldhatatlan frakciójának SE-

HPLC kromatogramja acetonitriles mintaelőkészítéssel 
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70. ábra Búzaliszt (a), porkeverék (b), nyers tészta (c) és sütemény (d) oldható frakciójának SE-HPLC 

kromatogramja etanolos mintaelőkészítéssel 

 

71. ábra Búzaliszt (a), porkeverék (b), nyers tészta (c) és sütemény (d) oldhatatlan frakciójának SE-

HPLC kromatogramja etanolos mintaelőkészítéssel 
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8.3.3.5 Összegzés 

25. táblázat A mérési eredmények relatív szórása 

Relatív szórás Tej Tojás Szója Gliadin 

Egyedi porkeverék gluténmentes 

liszt 

A kit 0,0481 0,0932 0,1029 0,0445 

B kit 0,0842 0,0379 0,0290 0,2293 

amaránt liszt B kit 0,0198 0,1001 0,1546 0,0880 

tészta gluténmentes 

liszt 

A kit 0,1344 0,1308 0,1260 0,1218 

B kit 0,0220 0,1267 0,0832 0,1103 

amaránt liszt B kit 0,2349 0,0634 0,1463 0,0648 

sütemény gluténmentes 

liszt 

A kit 0,0000 0,2909 0,3412 0,0826 

B kit 0,1457 0,0000 0,0000 0,0975 

amaránt liszt B kit 0,1606 0,0000 0,1133 0,1016 

Multi porkeverék gluténmentes 

liszt 

A kit 0,2024 0,1194 0,0611 0,0750 

B kit 0,1080 0,0738 0,1072 0,0778 

amaránt liszt B kit 0,1316 0,0082 0,0837 0,1515 

tészta gluténmentes 

liszt 

A kit 0,1463 0,1133 0,1089 0,1362 

B kit 0,0482 0,0466 0,0945 0,2177 

amaránt liszt B kit 0,1029 0,0671 0,1312 0,1351 

sütemény gluténmentes 

liszt 

A kit 0,9326 0,0000 0,1058 0,0531 

B kit 0,1102 0,0000 0,0000 0,0971 

amaránt liszt B kit 0,0370 0,0000 0,0629 0,0729 

8.3.4 Stabilitásvizsgálat 

26. táblázat A 12 hónapos tárolási kísérlet során mért eredmények 

Időpont Gluténmentes liszt alapú Amaránt liszt alapú 

szobah. hűtő fagyasztó szobah. hűtő fagyasztó 

készítés átlag (ppm) 6,05 6,05 

szórás (ppm) 0,67 0,26 

1. hónap átlag (ppm) 5,82 5,87 5,67 8,04 6,64 6,31 

szórás (ppm) 0,94 1,14 0,79 1,2 0,28 0,69 

2. hónap átlag (ppm) 4,66 4,67 4,89 6,41 6,73 6,15 

szórás (ppm) 0,19 0,37 0,71 0,42 1,30 0,48 

4. hónap átlag (ppm) 4,24 4,69 5,40 6,61 7,44 6,39 

szórás (ppm) 0,67 1,33 1,09 0,08 1,35 0,44 

6. hónap átlag (ppm) 4,62 5,10 5,01 8,18 8,10 7,74 

szórás (ppm) 1,03 0,45 0,33 0,88 0,96 0,88 

9. hónap átlag (ppm) 4,38 3,71 3,28 4,75 5,19 6,69 

szórás (ppm) 1,40 0,50 0,20 0,16 1,37 1,45 

12. hónap átlag (ppm) 4,00 5,35 4,34 6,35 5,76 6,13 

szórás (ppm) 1,07 1,14 0,57 0,55 0,40 0,44 
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NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Török Kitti kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem 

és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet 

szó szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, 

egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. 
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