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27. ábra: SE-HPLC-vel megállapított polimer és monomer fehérjék százalékos összetétele a 

laboratóriumi és nagylaboratóriumi körülmények között előállított öt RM jelölt búzafajta és 

keverék liszt esetében 

28. ábra: RP-HPLC-vel megállapított glutén fehérjék százalékos összetétele a laboratóriumi és 

nagylaboratóriumi körülmények között előállított öt RM jelölt búzafajta és keverék liszt 

esetében 

29. ábra: Két ELISA módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) mért gliadin 

tartalom a laboratóriumi és nagylaboratóriumi körülmények között előállított öt RM jelölt 

búzafajta és keverék liszt esetében 

30. ábra: SE-HPLC-vel megállapított polimer és monomer fehérjék százalékos összetétele az 

öt RM jelölt búzafajta és keverékükből előállított lisztek és glutén izolátumok esetében (a 

monomer és polimer fehérjék aránya a glutén fehérjék extraktumának százalékban kifejezett 

értéke) 

31. ábra: RP-HPLC-vel megállapított glutén fehérjék százalékos összetétele az öt RM jelölt 

búzafajta és keverékükből előállított lisztek és glutén izolátumok esetében (a különböző 

fehérjefrakciók aránya a glutén fehérjék extraktumának százalékban kifejezett értéke) 

32. ábra: RP-HPLC-vel megállapított gliadin fehérjék százalékos összetétele az öt RM jelölt 

búzafajta és keverékükből előállított lisztek, glutén és gliadin izolátumok esetében (a különböző 

fehérjefrakciók aránya a gliadin fehérjék extraktumának százalékban kifejezett értéke) 

33. ábra: Két ELISA módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) 

megállapított gliadin visszanyerési értékek az öt RM jelölt búzafajtából és keverékükből 

előállított lisztek,  glutén és gliadin izolátumok esetében 

34. ábra: Carberry (A: oldható, B: oldhatatlan) és keverék (C: oldható, D: oldhatatlan) liszt 

fehérjeforrást tartalmazó modellmátrixok SE-HPLC módszerrel meghatározott 
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fehérjeprofiljának változása a fehérjeforráshoz képest (fekete: fehérjeforrás, színes: 

modellmátrix) 

35. ábra: Carberry (A: oldható, B: oldhatatlan) és keverék (C: oldható, D: oldhatatlan) glutén 

izolátum fehérjeforrást tartalmazó modellmátrixok SE-HPLC módszerrel meghatározott 

fehérjeprofiljának változása a fehérjeforráshoz képest (fekete: fehérjeforrás, színes: 

modellmátrix) 

36. ábra: Carberry (A: oldható, B: oldhatatlan) és keverék (C: oldható, D: oldhatatlan) gliadin 

izolátum fehérjeforrást tartalmazó modellmátrixok SE-HPLC módszerrel meghatározott 

fehérjeprofiljának változása a fehérjeforráshoz képest (fekete: fehérjeforrás, színes: 

modellmátrix) 

37. ábra: Különböző fehérjeforrásokat tartalmazó élelmiszer modellmátrixokra az „A” ELISA 

módszerrel megállapított gliadin visszanyerési értékek 

38. ábra: Különböző fehérjeforrásokat tartalmazó élelmiszer modellmátrixokra a „B” ELISA 

módszerrel megállapított gliadin visszanyerési értékek 

39. ábra: Az „A” ELISA módszer mintaelőkészítésével kapott oldatok SE-HPLC fehérje 

profilja (fekete: fehérjeforrás, színes: modellmátrix): Carberry liszt (A), Keverék liszt (B), 

Carberry glutén (C), Keverék glutén (D), Carberry gliadin (E) és Keverék gliadin (F) 

40. ábra: Carberry és keverék liszt, glutén és gliadin izolátum stabilitás vizsgálata az „A” 

ELISA módszerrel mért gliadin visszanyerési adatok alapján 
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Táblázatjegyzék 

1. táblázat: Búza, rozs és árpa sikérfehérjéinek csoportosítása (Diaz-Amigo and Popping, 2012; 

Shewry et al., 1999; Shewry and Tatham, 2016) 

2. táblázat: Cöliákiát kiváltó legjellemzőbb T-sejt epitópok (az „E” betű a peptid dezaminálása 

során a glutaminból keletkezett glutamátot jelöli) (Sollid et al., 2020) 

3. táblázat: Glutén meghatározásra leggyakrabban alkalmazott antitestek és specifitásuk (n.a. – 

nincs adat; a dőlt betűvel jelölt fehérjefrakciókkal az antitest reaktivitása kisebb mértékű) 

4. táblázat: A referenciaanyag fejlesztéshez kiválasztott öt búzafajta, származási helye és 

évjárata 

5. táblázat: A három típusú modelltermék elkészítéséhez felhasznált receptek 

6. táblázat: A két ELISA módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) kapott 

átlagos visszanyerési érkékek, relatív szórás és ismételhetőségi értékek különböző operátorok 

és minták esetében 38 mérés alapján (a *-gal jelölt értékek szignifikánsan eltérnek a 100%-tól) 

7. táblázat: Laboratóriumi léptékű két független őrlésből származó Akteur minták 

fehérjetartalmának, SE- és RP-HPLC-s vizsgálatokkal kapott fehérjeösszetételének 

összehasonlítása (átlag±szórás szárazanyagra vonatkoztatva; a *-gal jelölt 2. párhuzamos 

előállításból származó liszt értékei szignifikánsan eltérnek az 1. párhuzamos értékeitől) 

8. táblázat: Nagylaboratóriumi léptékű hét független őrlésből származó Carberry minták 

fehérjetartalmának, SE- és RP-HPLC-s vizsgálatokkal kapott fehérjeösszetételének 

összehasonlítása (átlag±szórás szárazanyagra vonatkoztatva; minden sorban a különböző 

betűkkel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek egymástól) 

9. táblázat: Két független izolálással előállított Akteur sikér izolátumok fehérjetartalmának, SE- 

és RP-HPLC-s vizsgálatokkal kapott fehérjeösszetételének összehasonlítása (átlag±szórás 

szárazanyagra vonatkoztatva; a *-gal jelölt 2. párhuzamos előállításból származó glutén 

izolátum értékei szignifikánsan eltérnek az 1. párhuzamos értékeitől) 

10. táblázat: Két független izolálással előállított Akteur gliadin izolátumok fehérjetartalmának, 

SE- és RP-HPLC-s vizsgálatokkal kapott fehérjeösszetételének összehasonlítása (átlag±szórás 

szárazanyagra vonatkoztatva; a *-gal jelölt 2. párhuzamos előállításból származó gliadin 

izolátum értékei szignifikánsan eltérnek az 1. párhuzamos értékeitől) 

11. táblázat: Az öt kiválasztott fajtából és keverékükből előállított glutén izolátumok 

nyersfehérje tartalma és a kiindulási lisztekhez viszonyított hozama (átlag±szórás 

szárazanyagra vonatkoztatva; a különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek 

egymástól) 

12. táblázat: Az öt kiválasztott fajtából és keverékükből előállított gliadin izolátumok 

nyersfehérje tartalma és a kiindulási lisztekhez viszonyított hozama (átlag±szórás 

szárazanyagra vonatkoztatva; a különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek 

egymástól) 

13. táblázat: A két ELISA  módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin)  

meghatározott különböző modellmátrixok átlagos gliadin tartalmához tartozó relatív szórás 

(RSD) értékek 

 

  



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

12 

 

Rövidítések jegyzéke 

ACN acetonitril 

ANOVA analysis of variance – varianciaanalízis 

CRM certified reference material – tanúsított referencia anyag 

DNS dezoxiribonukleinsav 

E environmental – környezeti  

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay – enzim-kapcsolt  

 immunszorbens vizsgálat 

ESI electrospray ionisation – elektrospray ionizáció 

G genetic – genetikai 

GxE genetic and environmental – genetikai és környezeti 

HLA humán leukocita antigén 

HMW(-GS) high molecular weight (glutenin subunit) – nagy molekulatömegű 

 glutenin alegység 

IgE immunglobulin E 

IRM incurred reference material – feldolgozott mátrix alapú referenciaanyag 

LC liquid chromatography – folyadékkromatográfia  

LFD lateral flow device – laterális áramlású tesztcsík 

LMW(-GS) low molecular weight (glutenin subunit) – kis molekulatömegű 

 glutenin alegység 

LSD least significant difference – legkisebb szignifikáns differencia 

MALDI matrix-assisted laser desorption/ionization – mátrixközvetített lézeres 

 deszorpció/ionizáció  

MS mass spectrometry – tömegspektrometria 

MSZ Magyar Szabvány 

NCGS non-celiac gluten sensitivity – nem cöliákiás glutén érzékenység 

NCWS non-celiac wheat sensitivity – nem cöliákiás búza érzékenység 

NIR near infrared – infravörös  

PCR polymerase chain reaction – polimeráz láncreakció 

PWG gliadin Prolamin Working Group gliadin – a „Working Group of Prolamin 

 Analysis and Toxicity” munkacsoport által kezelt és részletesen jellemzett 

 gliadin standard 

RC regenerált cellulóz 
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RM reference material – referencia anyag 

RP-HPLC reversed-phase high performance liquid chromatography – fordított  

 fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

RSD relative standard deviation – relatív standard szórás 

SDS-PAGE sodium dodecil sulphate-poliacrylamide gel electrophoresis –  

 nátriumdodecilszulfát-poliakrilamid géleletroforézis 

SE-HPLC size exclusion high performance liquid chromatography – méretkizárásos 

 nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

TFA trifluoroacetic acid – trifluorecetsav  

TOF time-of-flight – repülési idő  

UV ultraviolet – ultraibolya  

WDEIA wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis – búzafüggő mozgás 

 indukálta anafilaxia 

ωb-gliadin glutenin kötött ω-gliadin 

 

 

Aminosavak rövidítései 

A  alanin C  cisztein E  glutaminsav F  fenilalanin 

G  glicin I  izoleucin L  leucin P  prolin 

Q  glutamin R  arginin S  szerin V  valin 

W  triptofán Y  tirozin 
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1 Bevezetés 

 A búza, a rozs, az árpa, a tritikálé - és részben a zab is - előnyös tápanyag összetétellel és 

egyedi technológiai tulajdonságokkal rendelkező gabonák. A termékelőállítás során jelentkező 

jellemző viselkedésüket - különösen a búza esetében - tartalékfehérjéiknek, vagyis a sikér, vagy 

másnéven glutén fehérjéknek köszönhetik. Ezen gabonák fogyasztása ugyanakkor az arra 

érzékeny fogyasztók esetében enyhébb vagy súlyosabb mértékű egészségügyi rendellenességet 

okozhat. A glutén fogyasztásához kötődő, leggyakrabban előforduló betegség a cöliákia vagy 

másnéven - részben hibásan - a lisztérzékenység. Jelenleg erre az egyetlen gyógymód a 

rendellenességet kiváltó fehérjék, illetve az ezeket tartalmazó élelmiszerek fogyasztásának 

elkerülése. A betegek életminőségének fenntartása és javítása érdekében növekvő számban, de 

eltérő minőségben érhetők el gluténmentes élelmiszerek a piacon. Klinikai kutatások 

bizonyítják, hogy kis mennyiségű glutén fogyasztását a betegek többsége még képes tolerálni, 

így az Európai Unióban (és a legtöbb EU-n kívüli ország esetében is) érvényes szabályozás 

értelmében azon élelmiszerek tekinthetők gluténmentesnek, melyek 20 mg/kg-nál kisebb 

mennyiségben tartalmaznak glutént. Azonban a betegek érdekében megalkotott szigorú 

szabályozásnak nem egyszerű megfelelni. Alapvetően az élelmiszerelőállítás teljes folyamatára 

(az élelmiszeripari alapanyagok termesztéstől a végtermék forgalmazásáig, illetve 

elfogyasztásáig) felépített élelmiszerbiztonsági rendszerek működtetése biztosíthatja a 

gluténmentes élelmiszerek fogyasztásának biztonságát. Ezek fenntartásának egyik sarokpontja 

megbízható élelmiszeranalitikai módszerek alkalmazása. Több, eltérő elven működő 

módszercsoport áll rendelkezésre a sikérfehérjék minőségi jellemzésére, illetve mennyiségi 

meghatározására. A rutin analitikában a legelterjedtebben alkalmazott megoldás az enzim 

kapcsolt immunszorbens vizsgálat (ELISA). A megbízható, mennyiségi meghatározásra is 

alkalmas módszerek, illetve az analitikai környezet fejlesztése az alacsony határérték mellett az 

eddig kevésbé tisztázott módszertani kérdések miatt is intenzíven kutatott terület.  Ezek közé 

tartozik például az eltérő specifitású antitestet alkalmazó ELISA tesztek által szolgáltatott 

eredmények közötti különbség okainak feltárása. Szintén kevésbé ismertek a különböző 

gabonák (pl. fajok és ezeken belül fajták) fehérjeösszetételbeli különbségéből adódó eltérések 

analitikai eredményekre gyakorolt hatásai, illetve ezek okai. Az élelmiszerek többségében az 

alapanyagok összetevőin kívül más komponensek is megtalálhatók, ezek kölcsönhatásai, az 

eredményeket befolyásoló mátrixhatásások tanulmányozása szintén megismerésre váró terület, 

ugyanúgy, mint az élelmiszeripari feldolgozási lépések (pH változás, oldás, hőkezelés, stb.) 

során bekövetkező változások hatásainak vizsgálata. Az említett tényezők által kiváltott, az 
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analitikai eredményt jelentősen befolyásoló hatásoknak és azok okainak feltárását, mértékének 

megállapítását és így a módszerek fejlesztésének, harmonizálásának és érvényesítésének 

lehetőségét nehezíti, hogy ezen a területen tanúsított referenciaanyag (RM) sem érhető el. 

Kalibrációs és összehasonlító célokra a legszélesebb körben alkalmazott standard anyag az ún. 

PWG gliadin izolátum. Tisztasága, jó oldhatósági tulajdonságai és stabilitása miatt terjedt el, 

viszont az RM tanúsítást nem kapta meg, mert bizonyos feltételeknek (pl. reprodukálható 

előállítás) nem felelt meg.  

A glutén referenciaanyag fejlesztése során számos, részben a fentiekből adódó kérdés 

tisztázása szükséges. A célmolekula, vagyis a glutén fehérjék genetikai (G) és környezeti (E) 

változékonyságából fakadóan olyan RM kidolgozásának van csak értelme, ami ezeket a GxE 

hatásokat legalább részlegesen képes kiegyenlíteni. Ez lehetne egy olyan búzafajta, ami stabil 

és globális értelemben is átlagosként jellemezhető fehérjeprofillal rendelkezik vagy több olyan 

fajta keveréke, ami a GxE változékonyságot csökkenti. Emellett tisztázni kell a glutén 

referenciaanyag formai megjelenésével kapcsolatos szakmai kérdéseket is, vagyis mind 

analitikai, mind kezelhetőségi (pl. stabilitási) szempontból mérlegelni kell a lisztek, a glutén 

és/vagy a gliadin izolátum alkalmazásának előnyeit és hátrányait, mivel ehhez kapcsolódó 

tudományosan megalapozottnak tekinthető eredmények sem állnak rendelkezésre. Továbbá 

fontos olyan típusú referenciaanyag (IRM) kidolgozása is, amelynek összetétele és viselkedése 

jobban hasonlít a valós élelmiszerekre, modellezve így a mátrix és a feldolgozás 

eredményeképp bekövetkező fizikai-kémiai változások hatását az analitikai eredményekre. 
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2 Célkitűzés 

 Kutatócsoportunk olyan nemzetközi együttműködésbe kapcsolódott be, melynek célja 

glutén referenciaanyag jelöltek kifejlesztése, azok széleskörű analitikai jellemzése és tesztelése. 

Doktori munkám közvetlen előzményeként a GxE hatások immunanalitikai eredményekre 

gyakorolt hatásának feltérképezésére és megfelelő referenciaanyag jelöltek kiválasztására 23 

búzafajta részletes jellemzését végezték el (Hajas et al., 2018), melyek jól reprezentálják a 

búzafajták globális változékonyságát. A széleskörű jellemzés eredményeként sikerült olyan 

minőségi és mennyiségi kritériumokat megfogalmazni, aminek segítségével a referenciaanyag 

jelöltek száma csökkenthető. A mintapopulációból a paraméterek alapján öt fajtát választottunk 

ki, melyek önmagukban vagy keverék formájában alkalmasak lehetnek RM-ként való 

alkalmazásra. Az RM kialakítással kapcsolatos vizsgálatok reális értékeléséhez ismernünk kell 

a vizsgálati anyagok előállításához kapcsolódó bizonytalanság és a módszerek 

bizonytalanságának mértékét is. Ebből kifolyólag doktori munkám főbb célkitűzései a 

következő pontokban foglalhatók össze: 

1. az ELISA módszer teljesítményjellemzőinek vizsgálata magas gliadintartalommal 

rendelkező minták (lisztek, fehérje izolátumok), így az ELISA módszer eredeti 

felhasználási céljaitól eltérő mátrixok esetében 

2. lisztek, glutén izolátumok és gliadin izolátumok, mint referenciaanyag jelölt minták 

előállítási módszereinek kidolgozása, meglévő módszerek továbbfejlesztése és a 

módszerek ismételhető előállításának vizsgálata 

3. előzetes kutatómunka alapján kiválasztott öt fajta és keverékük, mint 

referenciaanyag jelöltek komplex jellemzése, döntéstámogató értékelés az egyedi 

fajta vagy fajtakeverékek alkalmazását illetően 

4. az egyedi fajták és keverékük liszt, glutén izolátum és gliadin izolátum formában 

történő vizsgálata, döntéselőkészítő komplex értékelés  a referenciaanyag előállítás 

anyagi minőségére vonatkozóan 

5. reális élelmiszereket jobban modellező összetett élelmiszermátrixok kialakítása és 

jellemzése, IRM fejlesztése 

6. A referenciaanyag jelöltek stabilitásának vizsgálata. 
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3 Irodalmi áttekintés 

A búza a mérsékelt övi éghajlat legfontosabb gabonája, sok millió ember tápanyagforrását 

biztosítja. A napi fehérje és szénhidrát bevitel kb. 30%-át, az élelmi rost bevitel kb. 25%-át és 

egyes vitaminok (pl. B1- és B3-vitamin) szükségletének kb. 10-30%-át fedezi, továbbá számos 

ásványi anyag (pl. kálium, magnézium, vas és cink) forrását is jelenti. A rozs és az árpa humán 

célú felhasználása kisebb jelentőségű, de a búzával együtt jelentősen hozzájárulnak a 

kiegyensúlyozott étrend kialakításához (Scherf, 2019; Shewry and Hey, 2016). Ezen gabonák 

nem csak a kedvező tápanyagösszetétel miatt váltak fontos alapélelmiszerekké, hanem 

technológiai sajátosságaik miatt is, melyek főként a kivételes tulajdonságokkal rendelkező 

tartalékfehérjéiknek, vagyis a glutén vagy sikérfehérjéknek köszönhetnek (Mills et al., 2012; 

Tilley et al., 2001). Fogyasztásuk azonban a fogyasztók egyes csoportjai számára kellemetlen 

tüneteket, gyakran súlyos egészségügyi problémákat okoznak (Gilissen et al., 2014; Tatham 

and Shewry, 2008). 

3.1 A gabonafehérjék fogyasztásához kapcsolódó egészségügyi rendellenességek 

Több túlérzékenységi reakciót kiváltó rendellenesség is köthető a gabonafehérjék 

fogyasztásához, melyek mechanizmusuk és a kiváltó összetevők alapján különböző 

csoportokba sorolhatók (1. ábra).  

 

1. ábra: A sikérfehérjék fogyasztásához köthető leggyakoribb túlérzékenységi reakciók (Dale et al., 

2018; Shewry and Hey, 2016)  
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Előfordulásukat tekintve a leggyakoribb rendellenességek az autoimmun megbetegedések közé 

sorolható cöliákia vagy magyar szóhasználatban (tévesen) lisztérzékenység, az IgE-közvetített 

allergiák közé tartozó búzafehérje allergia és harmadik csoportként pedig a nem cöliákiás 

glutén/búza érzékenység (NCGS/NCWS) (Cabanillas, 2019). Mindhárom rendellenég esetében 

fennáll különböző, a bélrendszert érintő tünetek, úgy mint például a hasmenés, hasi fájdalom, 

puffadt, görcsös érzet a bélrendszerben. Ezen kívül azonban számos, az egyes rendellenégekre 

jellemző gyengébb vagy súlyosabb tüneteket is tapasztalhatják a betegek (Dale et al., 2018; 

Leonard et al., 2017). 

A cöliákia kiváltásáért a gluténtartalmú gabonák sikérfehérjéi tehetők felelőssé, melyre 

részletesebben a következő fejezetben térek ki. A búzaallergia esetében nem csak a 

sikérfehérjék, hanem a gabonák egyéb, főként metabolikus és védő funkciót ellátó fehérjéi 

(albuminok, globulinok) is problémát okoznak a rendellenességben szenvedő fogyasztóknál. 

Megnevezésével ellentétben azonban nem csak a búza, hanem a rokon gabonák, vagyis rozs és 

árpa homológ fehérjéi is kiválthatják az allergiás reakciót (Brouns et al., 2019). A nem cöliákiás 

glutén érzékenység főbb kiváltó komponensei közé a sikérfehérjéket sorolták. A rendellenesség 

pontos mechanizmusának ismerete nélkül azonban feltételezhető, hogy a betegségért nem csak 

a fehérjék, hanem szénhidrátok is, vagyis a gabonákban található fermentábilis oligoszacharid, 

diszacharid, monoszacharid és poliol (FODMAP) összetevők is szerepet játszhatnak. Ezért 

mára a hivatalos megnevezés a nem cöliákiás búza érzékenység lett, ami nem köti szorosan a 

betegséget a glutén fogyasztásához, és sokkal inkább az irritábilis bél szindróma egyik 

alcsoportjaként értelmezhető, ahol a fő kiváltó összetevők a FODMAP-ok (Dale et al., 2018; 

Priyanka et al., 2018). Mindegyik típusú rendellenesség esetén az érintett fogyasztók számára 

az egyetlen kezelési lehetőség a kiváltó összetevők fogyasztásának elkerülése. Ennek 

biztosítására az egészségügyi tünetek teljes mechanizmusának ismerete, a problémát okozó 

összetevők pontos azonosítása, a fogyasztóknak szánt élelmiszerekkel kapcsolatos naprakész 

törvényi előírások, és az egész élelmiszerláncot átívelő élelmiszerbiztonsági rendszerek 

működtetése szükséges. Ennek megvalósítása a búza és rokon gabonák által kiváltott minden 

típusú túlérzékenységi reakció esetében nem könnyű feladat és így a rendellenesség kezelése is 

összetett kérdés. Ezért a továbbiakban részletesen csak a dolgozatomban központi szerepet 

játszó cöliákiával és a cöliákiát kiváltó fehérjékkel foglalkozom. 

3.1.1 A cöliákia mechanizmusának, előfordulásának, tüneteinek bemutatása  

A cöliákia egy T-sejt-közvetített autoimmun rendellenesség, ami a betegségre 

genetikailag hajlamos emberekben a glutén fogyasztása okoz (Dale et al., 2018). A problémát 
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egyrészt a megváltozott áteresztőképességű bélnyálkahártyán átjutó, magas prolin és glutamin 

tartalmú peptidek jelentik, amik  egy sor kaszkád reakciót indítanak el. Ennek egyik első lépése 

a peptidek dezaminálása transzglutamináz enzim jelenlétében (2. ábra). A dezaminált peptidek 

egy rövid szakaszát, az ún. epitópokat az antigén prezentáló sejtek a HLA-DQ2/DQ8 

receptoraik segítségével felismerik, megkötik, aminek az eredménye egy gyulladásos T-sejt 

válasz. Az aktivált T-sejtek stimulálják a B-sejtek autoantitest kiválasztását és citokinek 

termelődését, amik a bélbolyhok károsodásához és gyulladásos folyamatokhoz vezet. 

(Cabanillas, 2019; Sollid et al., 2012)  

 

2. ábra: A cöliákia kialakulásának mechanizmusa (Cabanillas, 2019)  

A betegség genetikailag meghatározott, az antigén prezentáló sejtek HLA-DQ2 vagy 

DQ8 típusú receptorait kódoló génekkel rendelkező egyéneknél alakul ki. A gének jelenléte a 

szervezetben önmagában még nem jelenti a betegség kifejeződését, ugyanis a populáció 25-

40%-a rendelkezik a génnel, de csak kb. 4%-uk szenved ténylegesen a rendellenességben. Ez a 

teljes populáció kb. 1%-át jelenti, de regionális különbségek lehetnek az előfordulás 

gyakoriságában. A genetikai hajlam mellett bizonyos külső körülmények is hozzájárulhatnak a 

betegség kialakulásához. Ilyen például kisgyermekkorban a glutén hozzátáplálás időpontja és 

mennyisége, a bélfal áteresztőképességének megváltozása elhúzódó antibiotikumos kezelés 

vagy vírusos megbetegedés következtében. (Brouns et al., 2019; Singh et al., 2017) 

A bélrendszert érintő tünetek közé sorolható a hasmenés, hányás, hasi fájdalom, puffadás 

és  székrekedés. Mivel a betegség következtében a vékonybél bolyhok sérülnek, zavart okozva 
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a tápanyagok felszívódásában, ezért számos, bélrendszeren kívüli tünet és járulékos 

megbetegedés jellemzi a cöliákiát. A felszívódási zavarok miatt kialakuló hiánybetegségek 

közé tartozik a kalcium és D-vitamin hiány okozta csontritkulás; izomgörcsök a magnézium 

elégtelen felszívódása miatt, farkasvakság a kevés A-vitamin eredményeképpen; vérzés és 

vérömleny kialakulása a K-vitamin hiányának hatására, illetve neurológiai tünetek a B1 és B12-

vitaminok elégtelen mennyiségének következtében (Holtmeier and Caspary, 2006; Leonard et 

al., 2017). A betegség kialakulásáért tehát általánosságban a gabonák tartalékfehérjéinek 

fogyasztása tehető felelőssé. Azonban ezek a sikér- (glutén) fehérjék sokféle, eltérő összetételű, 

méretű és tulajdonságú fehérjemolekulák komplex keverékét jelentik. 

3.2 A gabonafehérjék csoportosítása, a cöliákiáért felelős epitópokat tartalmazó 

fehérjék azonosítása 

3.2.1 A fehérjék csoportosítása 

A búza, rozs és árpa fehérjéi szerkezetileg és funkciójukat tekintve is heterogének, így 

különböző szempontok szerint osztályozhatók. A gabonafehérjék csoportosításának első, mai 

napig is alkalmazott módja az oldhatóság szerinti osztályozás, melyet Osborne (1907) dolgozott 

ki. Ez alapján megkülönböztetünk vízoldható albuminokat, sóoldatban oldható globulinokat, 

60-80%-os alkoholos oldatban oldható prolaminokat és híg savban vagy lúgban oldható 

glutelineket. Az albuminok és a globulinok a Triticeae nemzetségbe tartozó növények 

magjában található összes fehérje kb. 20-25%-át teszik ki és főként az aleuron rétegben, a 

héjban és a csírában találhatók meg. Funkciójuk szerint legnagyobb részt bioaktív molekulák, 

pl. enzimek, melyek az anyagcsere folyamatokban, vagy pl. a szemtermés biológiai védelmében 

játszanak szerepet (tripszin/alfa-amiláz inhibitorok). Ide tartoznak még a HMW-albuminok, 

tartalék globulinok is, de számos fehérjének még nem pontosan ismert a funkciója és kevesebb 

információval is rendelkezünk róluk. (Guerrieri and Cavaletto, 2018; Koehler and Wieser, 

2013; Schalk et al., 2017) 

A prolaminok és a glutelinek képezik a gabonák tartalékfehérjéit, melyek a mag 

endosperm részében találhatók és összefoglaló néven glutén vagy sikérfehérjéknek nevezzük 

őket. Mennyiségüket tekintve az összes fehérje kb. 80%-át jelentik és a csírázás alatt szükséges 

nitrogén ellátást biztosítják az új növény kezdeti fejlődéséhez szükséges fehérjék bioszintézise 

során (Guerrieri and Cavaletto, 2018). A prolaminokat és a glutelineket méretük és 

elektroforetikus mobilitásuk alapján további csoportokra lehet osztani. Az irodalomban 

használt nomenklatúra ezeknél a fehérjéknél gyakran nem következetes, hiszen a különböző 
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csoportok átfedést is mutathatnak, éles határokkal rendelkező csoportok kialakítása nem 

egyszerű. A búza, rozs és árpa tartalékfehérjéinek csoportosításáról az 1. táblázat ad 

összefoglalást.  

A prolaminok olyan fehérjék, melyek nagy mennyiségben tartalmaznak prolin és 

glutamin aminosavakat és molekulaméretük 30-75 kDa között mozog. A prolamin fehérjék a 

glutén szerkezeten belül monomernek tekinthetők (3. ábra), mert molekulán belül kénhidakkal, 

míg egymás között jellemzően nem-kovalens kötőerőkkel kapcsolódnak össze. A különböző 

gabonák prolamin frakciójának triviális neve van, a búza esetében gliadinnak, a rozs esetében 

szekalinnak, az árpa esetében pedig hordeinnek nevezzük. (Guerrieri and Cavaletto, 2018) 

Sikérfehérjék 

Prolaminok  

  

Glutelinek 

BÚZA ROZS ÁRPA BÚZA ROZS ÁRPA 

α-gliadinok 
γ- 

szekalinok 

ω/B- 

hordeinek 

Kénben gazdag 

prolaminok 

LMW- 

gluteninek  

B/γ- 

hordeinek 

β-gliadinok - B    

γ-gliadinok - C     

ω-gliadinok 
ω- 

szekalinok 

C- 

hordeinek 

Kénben 

szegény 

prolaminok 

- D 

   

      

HMW- 

prolaminok 
HMW- 

gluteninek 

HMW- 

szekalinok 

D- 

hordeinek 

1. táblázat: Búza, rozs és árpa sikérfehérjéinek csoportosítása (Diaz-Amigo and Popping, 2012; 

Shewry et al., 1999; Shewry and Tatham, 2016) 

Az egyes prolaminokat jellemzően savas-gélelektroforézissel lehet megkülönböztetni, ahol a 

kialakult sávokat α/β- (legnagyobb mobilitású), γ- (közepes mobilitású) és ω- (legalacsonyabb 

mobilitású) csoportoknak nevezték el. Ugyanezen mérettartományba eső fehérjéket betűkkel is 

jelölhetik, melyek összetételi különbségeket is jelenthetnek (Koehler and Wieser, 2013; Shewry 

et al., 2003). A búza esetében megkülönböztetjük az α-, β-, γ- és ω-gliadinokat, a rozsnál az ω-

, γ-75k-, és γ-40k- szekalinokat, míg az árpánál az ω-, B- és C- hordeineket (Gellrich et al., 

2003; Schalk et al., 2017).  

A glutelinek a sikérfehérjék nagyobb molekulatömegű típusait jelentik és mivel nem csak 

intra-, hanem egymás között intermolekuláris diszulfid hidakat is képeznek, ezért 

makropolimerek kialakítására is képesek (3. ábra). Mérettartományuk a prolaminokénál 

lényegesen szélesebb, 30 kDa-os mérettől több ezer kDa-os méretig előfordulhatnak (Schalk et 

al., 2017). A búza glutelin fehérjéket gluteninnek nevezik, ám a rozsnál és az árpánál nem 

terjedt el triviális név. 
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3. ábra: A gliadinok (A) és a gluteninek (B) szerkezetének modellje (a színek a fehérje másodlagos 

szerkezetének egyes elemeire utal: sötét rózsaszín – α-hélix; sárga – β-redő; kék és szürke – az 

előzőket összekötő elemek) (Rasheed et al., 2014) 

A glutelinek esetében SDS-gélelektroforézissel megkülönböztethetők a HMW- (nagy 

molekulatömegű) és LMW- (kis molekulatömegű) fehérje alegységek. Az összetételbeli 

különbségek jelölésére itt is találkozhatunk a B, C és D betű jelöléssel (Koehler and Wieser, 

2013; Shewry et al., 2003). A búza esetében HMW-glutenineket és LMW-glutenineket 

különböztetünk meg, a rozs esetében HMW-szekalinok, míg az árpánál D-hordeinek illetve 

további γ- és B-hordeinek jelentik a gabona glutelin típusú fehérjéit (Schalk et al., 2017). 

Mivel a különböző típusú fehérjék átfedést is mutathatnak mind méret, mind 

elektroforetikus mobilitás alapján, ezért részben más elven történő csoportosítás is szükségessé 

vált. Shewry és munkatársai (2003) által kidolgozott osztályozás alapja az aminosav összetétel 

és szekvencia figyelembe vétele mellett a fehérjék evolúciós változása is (Alves et al., 2017; 

Guerrieri and Cavaletto, 2018; Shewry and Tatham, 1990). Eszerint mindegyik tartalékfehérjét 

a prolaminok osztályába sorolnak, ugyanis a kénhidak redukciója után a glutelinek is alkohol 

oldhatóvá válnak, így inkább az összetétel a döntő, nem az oldhatóság. Összesen három 

csoportot alakítottak ki, kénben gazdag, kénben szegény és HMW-prolaminokat 

különböztetnek meg (1. táblázat). A kénben gazdag prolaminok csoportja magában foglalja az 

α-, β- és γ-gliadinokat és a B- és C-típusú LMW-glutenineket (búza), a γ-szekalinokat (rozs) és 

a B- és γ-hordeineket (árpa). A kénben szegény prolaminok közé tartoznak az ω-gliadinok és a 

D-típusú LMW-gluteninek (búza), az ω-szekalinok (rozs) és a C-hordeinek (árpa). A HMW-

prolaminok csoportjába tartoznak a HMW-gluteninek (búza), a HMW-szekalinok (rozs) és a 

D-hordeinek (árpa) (Koehler & Wieser, 2013; Shewry and Tathamt, 1990; Shewry and Tatham, 

2016). Az evolúciós fejlődés egyik bizonyítéka, hogy búza esetében az ω-gliadinok és a D- 

típusú LMW-gluteninek, továbbá az α/ω-gliadinok és a C- típusú LWM-gluteninek nagyfokú 

szekvenciális hasonlóságot mutatnak. Emellett az LMW-prolaminok a gliadinok mutánsainak 
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is tekinthetők, mivel cisztein addícióval már képesek a diszulfid hidak képzésére, így polimer 

szerkezet kialakítására. A B-típus viszont diszkrét csoportnak tekinthető, mivel nem 

azonosítható rokonsági kapcsolatban álló gliadin komponens (Shewry et al., 2003). 

3.2.2 A sikérfehérjék genetikai és környezeti változékonysága 

A sikérfehérjék abszolút mennyisége, összetétele és az egyes fehérjefrakciók, csoportok 

és az egyedi molekulák egymáshoz viszonyított aránya gabona fajonként és ezen belül 

fajtánként is nagy változékonyságot mutat (4. ábra).  

 

4. ábra: Különböző búza, rozs, árpa fajok és fajták SDS-PAGE-val vizsgált sikérfehérje összetétele 

(Pahlavan et al., 2016) 

A fehérjeösszetételt alapvetően az adott faj/fajta genetikai háttere határozza meg. Ugyanakkor 

a fehérjék szintézisét környezeti tényezők (éghajlat, talajminőség, csapadékmennyiség eloszlás 

és hőmérsékleti viszonyok a tenyészidő alatt, fertőzések, kártevők, stb.), összességében biotikus 

és abiotikus stresszhatások is jelentősen befolyásolják. (Branlard et al., 2020; Johansson et al., 

2020; Koehler & Wieser, 2013) 

Nagy általánosságban a közönséges búzára vonatkozóan megfogalmazható az az állítás, 

hogy a gliadinok és glutelinek közelítő aránya 1:1. Ezt a közelítést a későbbiekben a 

gliadintartalomból számolt gluténtartalom megadásánál a nemzetközi szabályozás is 

alkalmazza. Ugyanakkor több tanulmány is rámutatott már, hogy ez az arány - éppen a fent leírt 

genetikai és környezeti változékonyságból (GxE hatás) adódóan - már a közönséges búza 

esetében is tág határok között változik, más búza és gabonafajok esetében pedig nem is tartható 
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(5. ábra) (Gell et al., 2015; Lexhaller et al., 2016; Wieser and Koehler, 2009). Mivel a 

sikérfehérjék mennyisége és aránya hatással van a gabonák technológia viselkedésére is, ezért 

GxE változékonyság fehérjeösszetételre gyakorolt hatása széles körben kutatott terület 

(Magallanes-López et al., 2017; Malik et al., 2013; Singh et al., 2018; Uhlen et al., 2015).  

 

5. ábra: Különböző búza és árpa fajok és fajták prolamin/glutelin aránya (Wieser and Koehler, 2009) 

3.2.3 A sikérfehérjék kapcsolata a cöliákia kiváltásáért felelős epitópokkal 

A cöliákia kialakulásért általában a sikérfehérjéket tesszük felelőssé, azonban az egyes 

fehérjefrakciók, illetve az ezeket alkotó fehérjemolekulák szerepe jelentősen különbözik. A 

legerősebb HLA kötődést azok a fehérjék jelentik, melyek epitópjai a DQ2.5 receptorral lépnek 

kapcsolatba, így a cöliákia kockázata azoknál a betegeknél a legnagyobb, akik a DQ receptorok 

ennek a formáját expresszálják. A DQ2 egyéb variánsai és a DQ8 receptorokkal rendelkező 

betegek esetében a cöliákia kialakulása kisebb kockázatot jelent. Körülbelül 1000 ismert 

cöliákia-aktív peptidet azonosítottak, melyek nagy része jellemzően néhány ismétlődő 

szekvencián alapul. A 2. táblázat foglalja össze a cöliákia szempontjából meghatározó T-sejt 

epitópokat és az azokat tartalmazó sikérfehérjéket, ide érteve a zab prolamin, vagyis az 

aveninekben lévő toxikus epitópokat is. A zab megítélése a cöliákia kialakulásában azonban 

vitatott kérdés. A korábban publikált zabbal kapcsolatos források újraértékelés során ugyanis 

bebizonyosodott, hogy a legtöbb esetben a zab fogyasztásából adódó problémák a búzával, 

rozzsal, árpával való szennyezettségéből fakad, illetve ennek kizárása az adott kutatások 

esetében nem történt meg (Gilissen et al., 2016; Kaukinen et al., 2013; Tapsas et al., 2014).  
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2. táblázat: Cöliákiát kiváltó legjellemzőbb T-sejt epitópok (az „E” betű a peptid dezaminálása során 

a glutaminból keletkezett glutamátot jelöli) (Sollid et al., 2020) 

Ugyanakkor más kutatók igazolták, hogy a kontamináció-mentes zab is kiválthat kis 

százalékban a rendellenességre utaló tüneteket, valamint egyes esetekben zab fogyasztása után 

a betegek véréből kimutatható volt az aveninekkel reagáló T-sejtek jelenléte (Arentz-Hansen et 

al., 2004; Hoffmanová et al., 2019; Smulders et al., 2018). Így a biztonságos zabfogyasztás 

lehetősége függ egyrészt a cöliákiás betegek egyéni érzékenységétől, másrészt a zab fajták 

Epitópot tartalmazó 

fehérje csoport

T-sejt epitóp 

elnevezése

Aminosav 

sorrend

DQ2.5-glia-α1a PFPQPELPY

DQ2.5-glia-α1b PYPQPELPY 

DQ2.5-glia-α2 PQPELPYPQ

DQ2.5-glia-α3 FRPEQPYPQ 

DQ2.2-glia-α1 QGSVQPQQL

DQ2.2-glia-α2 QYSQPEQPI

DQ8-glia-α1 EGSFQPSQE

DQ8.5-glia-α1 EGSFQPSQE

DQ2.5-glia-γ1 PQQSFPEQQ 

DQ2.5-glia-γ2 IQPEQPAQL

DQ2.5-glia-γ3 QQPEQPYPQ

DQ2.5-glia-γ4a SQPEQEFPQ

DQ2.5-glia-γ4b PQPEQEFPQ

DQ2.5-glia-γ4c QQPEQPFPQ

DQ2.5-glia-γ4d PQPEQPFCQ

DQ2.5-glia-γ4e LQPEQPFPQ

DQ2.5-glia-γ5 QQPFPEQPQ

DQ8-glia-γ1a EQPQQPFPQ

DQ8-glia-γ1b EQPQQPYPE

DQ8-glia-γ2 PQQSFPEQE

DQ8.5-glia-γ1 PQQSFPEQE 

DQ2.5-glia-ω1 PFPQPEQPF

DQ2.5-glia-ω2 PQPEQPFPW

DQ2.5-glut-L1 PFSEQEQPV

DQ2.5-glut-L2 FSQQQESPF

DQ2.2-glut-L1 PFSEQEQPV

DQ8-glut-H1 QGYYPTSPQ

DQ8.5-glut-H1 QGYYPTSPQ

DQ2.5-sec-1 PFPQPEQPF

DQ2.5-sec-2 PQPEQPFPQ

DQ2.5-sec-3 PFPEQPEQI

DQ2.5-hor-1 PFPQPEQPF

DQ2.5-hor-2 PQPEQPFPQ

DQ2.5-hor-3a PIPEQPQPY

DQ2.5-hor-3b PYPEQPQPY

DQ2.5-ave-1a PYPEQEEPF

DQ2.5-ave-1b PYPEQEQPF

DQ2.5-ave-1c PYPEQEQPI

Avenin

Szekalin

Hordein

LMW-glutenin

HMW-glutenin

α-gliadin

γ-gliadin

ω-gliadin
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közötti fehérje összetételi különbségekből, vagyis potenciális toxikus fehérjék jelenlétéből. A 

zab fehérjéinek cöliákiát kiváltó képessége intenzíven kutatott, és önmagában is izgalmas 

terület, de dolgozatom fő célkitűzései nem erre irányulnak, így a továbbiakban a zabbal 

kapcsolatos kérdésre nem térek ki. 

Az α-gliadinok tekinthetők a legtoxikusabb cöliákiát kiváltó fehérjéknek, mert a belőlük 

származó epitópok a betegek túlnyomó többségében erős válaszokat indukálnak, ami 

összefüggésbe hozható a DQ2.5 receptorok által felismert különböző epitópok számával. 

(Brouns et al., 2019; Sollid et al., 2012; Sollid et al., 2020) 

A gabonák cöliákiát kiváltó képességét és erősségét így meghatározza a fehérjéikben 

megtalálható epitópok jellege és száma. Mivel a sikérfehérjék mennyiségére és összetételére 

hatással van GxE változékonyság, ezért az epitópok mennyiségére is, amit példaként jól 

szemléltet a 6. ábra, melyen különböző tönköly búza fajták α-gliadinokban megtalálható egyes 

epitópjainak a mennyisége látható (Dubois et al., 2017; Prandi et al., 2014). Így nagyon fontos 

lenne annak pontos megállapítása, hogy mely immunogén glutén epitópok vannak jelen és 

milyen mennyiségben az élelmiszerekben (Cebolla et al., 2018). 

 

6. ábra: Különböző tönköly búza fajták DQ2.5-glia-α1, α2, α3 és DQ8-glia-α1 epitópjainak relatív 

mennyisége (Dubois et al., 2017) 

3.3 A gluténtartalmú élelmiszerekkel kapcsolatos jogszabályi környezet 

A cöliákia tüneteinek megszűntetése és a szervezet regenerálódása (pl. a bélbolyhok 

helyreállítása) érdekében a betegnek kerülniük kell a problémát kiváltó összetevők, vagyis a 

gluténtartalmú gabonák fogyasztását. A speciális diétát igénylő betegek életvitelének 

megkönnyítésére alakult ki az a jogszabályi környezet, ami definiálja például a glutént és 

megfogalmazza a gluténmentes termékekre vonatkozó határértékeket. 

A Codex Alimentariusban megfogalmazott irányelvek adják az alapját a 

lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerekkel kapcsolatos Európai Uniós szabályozásnak, amit a 

828/2014/EU rendelet tartalmaz. A rendelet megfogalmaz egy gluténra vonatkozó definíciót, 
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aminek értelmében a glutén egy olyan fehérjefrakció, ami a búzában, rozsban, árpában, zabban 

és ezek keresztezett változataiban, valamint származékaiban megtalálható, amellyel szemben 

bizonyos személyek intoleranciát mutatnak, és amely vízben és 0,5 M nátrium-klorid oldatban 

egyaránt oldhatatlan. Emellett a szabályozás másik fontos eleme azon határértékek rögzítése, 

ami a „gluténmentes” és „alacsony gluténtartalmú” termékekre vonatkoznak. Gluténmentesnek 

tekinthető az az élelmiszer, amiben a glutén mennyisége legfeljebb 20 mg 1 kg termékben. Az 

„alacsony gluténtartalmú” termékek esetében a megengedett glutén mennyiség 20-100 mg/kg. 

A rendelet kitér a zabbal kapcsolatos követelményekre, vagyis gluténmentesnek vagy nagyon 

alacsony gluténtartalmúnak jelölhető a zabból készült termék, amennyiben termesztése, 

előkészítése és/vagy feldolgozása során kifejezetten kerülték a búzával, rozzsal, árpával vagy 

ezek keresztezett változataival való szennyeződést, és amelynek gluténtartalma legfeljebb 20 

mg/kg (828/2014/EU rendelet). 

A szabályozásban megfogalmazott határértékek nagyon alacsonyak és ekkora mértékű 

szennyeződés a termékellőállítás során bárhol megjelenhet, előfordulhat. Így a gluténtartalom 

mennyiségének meghatározása, az erre alkalmas analitikai módszerek folyamatos fejlesztése 

meghatározó jelentőségű a kapcsolódó élelmiszerláncok élelmiszerbiztonsági rendszerének 

működtetésében, az érintett fogyasztók egészséges és biztonságos élelmiszerekkel történő 

ellátásában.   

3.4 Élelmiszerek gluténtartalmának meghatározására alkalmas analitikai 

módszerek áttekintése 

Több, eltérő elven működő módszer érhető el a glutén mennyiségi meghatározására, 

viszont a rendeletben definiált gluténra vonatkozó mennyiség és a gabonák cöliákiát kiváltó 

képessége nem feltétlenül van összhangban, amit az analitikai eredmények értékelésénél 

mérlegelni kell.  

3.4.1 Molekuláris biológiai módszerek 

A molekuláris biológiai módszereken belül megkülönböztetünk DNS és RNS 

meghatározásán alapuló technikákat. Ezek a módszerek közvetett eljárásnak tekinthetők, hiszen 

alapelvükből adódóan nem a fehérjéket mérjük, hanem az azok jelenlétét valószínűsítő 

nukleinsavakat, azok minőségét és mennyiségét határozzuk meg. Ugyanakkor a mérés elvéből 

adódóan a molekuláris biológiai módszerek alkalmazásának előnye a nagyfokú specifitás és 

érzékenység. A területen a DNS alapú, polimeráz láncreakciót (Polymerase Chain Reaction, 

PCR) alkalmazó módszerek terjedtek el. Működésének alapja, hogy megfelelő, rövid 
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oligonukleotidok, ún. primerek megválasztásával és hőtűrő DNS polimeráz enzim segítésével 

a szekvencián belül egy kívánt rövid szakasz felsokszorosítható, majd detektálható jellemzően 

gélelektroforézissel (Diaz-Amigo and Popping, 2012). A hagyományos PCR módszer minőségi 

jellemzést tesz lehetővé, vagyis a glutén fehérjét kódoló DNS jelenlétéről vagy hiányáról ad 

információt. A módszernek mennyiségi analízisre alkalmas változatai is vannak, amit real-time 

PCR-nek nevezünk (García-garcía et al., 2019; Garrido-Maestu et al., 2018). Amennyiben a 

keletkező DNS kópiák keletkezésének sebességét valamilyen jelöléssel folyamatosan nyomon 

követjük, akkor kalibrációval a kiindulási DNS mennyiségére is következtetni tudunk (Dubois 

et al., 2017).  

A PCR előnyös lehet a fehérje meghatározáson alapuló módszerekkel szemben, 

feldolgozott élelmiszerek esetében, ugyanis egyes technológia műveleteknél a fehérje 

denaturálódhat, sérülhet (pl. hőkezelés, savas/lúgos vagy enzimes hidrolízis, fermentáció), míg 

a nukleinsavak analitikai információt szolgáltató szerkezete megmarad. Ekkor a fehérje alapú 

meghatározás bizonytalanná válik, és a glutén előfordulási valószínűségének azonosítása a 

nukleinsavak alapján sokkal biztonságosabb. A DNS alapú meghatározás esetében azonban a 

nukleinsavak mennyisége vagy a másolatok száma és a glutén koncentráció közötti pontos 

összefüggés ismeretére lenne szükség. Éppen ezért a fehérje alapú módszerek kiegészítéseként 

használják. (Bustamante et al., 2017; Diaz-Amigo and Popping, 2012; Scherf and Poms, 2016) 

A kereskedelmi forgalomban kapható, gluténra specifikus PCR módszerek célmolekuláinak 

jellegéről kevés információt szolgáltatnak a gyártók. A leggyakoribb célszekvenciák általában 

fajspecifikusak, ami lehetőséget adhat a gluténforrás pontos azonosítására (Pegels et al., 2015). 

Viszont a fejlesztési törekvések olyan DNS szakaszok felsokszorosítására is irányulnak, amik 

mindegyik gluténtartalmú gabonában megtalálhatók (García-García et al., 2019; Garrido-

Maestu et al., 2018). 

3.4.2 Fehérjemeghatározáson alapuló gluténvizsgálati módszerek 

3.4.2.1 Elválasztástechnikai módszerek és az ezekből nyerhető információk 

Elektroforetikus technikákat és folyadékkromatográfiás módszereket UV detektálással 

széles körben alkalmaznak a különféle gabonák fehérjéinek összetételi jellemzésére. Komplex 

élelmiszermátrixokban lévő glutén szennyezés vizsgálatára viszont ezek az alap módszerek 

nem alkalmasak, mivel a törvényileg meghatározott határértékeknek megfelelő 

méréstartományban a alkalmazhatóságuk erősen korlátozott (Melini and Melini, 2018; Scherf 

and Poms, 2016). Létezik ugyan olyan publikált eljárás, ahol a glutén mérését 

folyadékkromatográfiás elválasztás és fluoreszcens detektálás  segítségével oldják meg. Ez a 
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módszer azonban csak akkor alkalmazható, ha gluténen kívül más fehérje nincs jelen a 

mintában (pl. keményítő minták), mert a más forrásból származó fehérjék elfedhetik vagy 

átfedést mutathatnak a sikérfehérjéket jellemző kromatográfiás csúcsokkal (Scherf et al., 2016). 

3.4.2.2 Tömegspektrometria alkalmazásának lehetőségei  

A tömegspektrometria működésének lényege, hogy a vizsgálandó molekulákból 

gerjesztett ionokat állítunk elő (ionforrás), a képződött ionokat tömeg/töltés alapján elválasztjuk 

(analizátor) majd detektáljuk (Mena and Sousa, 2015). Az első olyan, glutén szennyezés 

megállapítására alkalmazható tömegspektrometriai módszerek közé sorolható az a megoldás, 

melyben MALDI (matrix assisted laser desorption ionisation) ionforrást és TOF (time of flight) 

analizátort alkalmaztak (Camafeita et al., 1998). A különböző gluténtartalmú gabonák 

prolaminjai jellegzetes mintázatot mutatnak a tömegspektrumokon, mellyel lehetőség nyílt 

azonosítani a glutén szennyezést. A extrakciós és tisztítási műveletek folyamatos fejlesztésével 

a módszer érzékenysége összehasonlítható más, fehérje alapú módszerével (pl. ELISA). A 

módszert egyre szélesebb körben alkalmazzák rutinszerűen, ugyanis az analízis idő rendkívül 

rövid, így sorozatvizsgálatra alkalmazható és automatizálásra is lehetőség van (Ferranti et al., 

2007). 

3.4.2.3 Tömegspektrometria és elválasztástechnika - kapcsolt technikák alkalmazásának 

előnyei 

A tömegspektrometria esetében a szelektivitás növelésének hatékony módja a 

kromatográfiás elválasztás alkalmazása, amivel az összetett élelmiszerek analízise is lehetővé 

válik. A glutén analitikában a legelterjedtebben HPLC-t kombinálnak MS vagy MS/MS 

detektorokkal. Jellemzően a kapcsolt technikák alkalmazásának mintaelőkészítő lépései a 

fehérjék extrakciója az adott élelmiszermintából és a fehérjék célzott bontása (méretének 

csökkentése, oldhatóságának javítása) valamilyen specifikus proteolítikus enzimmel (7. ábra). 

Az enzimes emésztést valamilyen elválasztási művelet követ, amely elősegíti a 

fehérjecsoportok előzetes szeparációját (RP-HPLC UV detektálással), ami után következik az 

MS analízis. A biomolekulák, így a glutén esetében is ún. lágy ionizációs technikákat 

alkalmaznak. Ezek jellemzően a már említett MALDI vagy ESI (electrospray ionisation) 

ionforrások lehetnek (Osorio et al., 2019; Scherf and Poms, 2016). Ahhoz, hogy mennyiségi 

információt kaphassunk a glutén fehérjékről, először ezek teljes MS profilját kell 

meghatároznunk. A mérés egyszerűsítése érdekében a kapott spektrum alapján ún. marker 

peptideket választunk ki, melyek jellemzik a mérendő komponenst. 
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7. ábra: Gluténtartalom meghatározására alkalmas HPLC-MS-t alkalmazó módszer folyamatábrája, a 

meghatározás lépései  (Scherf and Poms, 2016) 

Valós minták glutén szennyezésének meghatározásakor így nem kell az összes fehérjét 

vizsgálni, csak a marker peptideket (Schalk et al., 2017). Standard marker peptideket különböző 

koncentrációban mérve kalibrációt is végezhetünk, így mennyiségi információt is kaphatunk a 

mintában lévő peptid mennyiségére vonatkozóan (Mena and Sousa, 2015; Scherf and Poms, 

2016). 

Az LC-MS és LC-MS/MS módszerek jól egyesítik a kromatográfiával és a 

tömegspektrometriával elérhető előnyöket (szeletivitás és alacsony kimutatási, meghatározási 

határ). A tandem MS esetében a szelektivitás olyan mértékben javítható, hogy a különböző 

epitópokat tartalmazó fehérjék egyedi azonosítására és így a toxikus fehérjék forrásainak 

meghatározására (búza, rozs vagy árpa) is alkalmas lehet. Többféle allergiát/érzékenységet 

kiváltó (pl. glutén, mogyoró, tojás, tej, stb.) fehérjék egymás melletti mérésére is alkalmas. A 

kapcsolt technikák rutin analitikai elterjedésének gátat szab, hogy a berendezések költsége és a 

fenntartási költség magas, illetve a mérés kivitelezése és az eredmények értékelése képzett 

személyzetet igényel. (Alves et al., 2017; Croote and Quake, 2016) 

A glutén analitikai kutatások (cöliákia toxikus epitópok feltérképezése, GxE hatás 

vizsgálata, mennyiségi analízis lehetőségeinek javítása, stb.) modern módszertanát képviseli a 

proteomika. A proteomikai vizsgálatok a fehérjék több lépésben történő elválasztásából, majd 

tömegspektrometriai meghatározásából, végül az adatok bioinformatikai eszközökkel történő 
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értékeléséből épül fel. A módszertant annak összetettségéből fakadóan jelenleg csak kutatásban 

alkalmazzák. (Juhász et al., 2020; Mamone et al., 2011; Monaci et al., 2018) 

3.4.2.4 Immunanalitikai eljárások csoportosítása és a gyakorlatban leggyakrabban 

alkalmazott módszerek áttekintése 

Az immunanalitikai módszerek alapja, hogy a mérendő komponenst, jelen esetben a 

sikérfehérjéket a módszerben alkalmazott antitestek egy epitópon keresztül ismerik fel és kötik 

meg. Ennek köszönhetően a módszerek nagyfokú szelektivitással rendelkeznek. Működési 

elvüket tekintve számos megoldást fejlesztettek ki, például rakéta immunelektroforézis, 

immunoblotting, kettős immundiffúzió, EAST (Enzyme Allergosorbent Test), RAST (Radio-

Allergosorbent Test), LFD (Lateral Flow Device) és ELISA (Enzime-Linked Immunosorbent 

Assay), melyek közül a dolgozatom szempontjából fontos módszercsoportok (LFD, ELISA) 

ismertetésével foglalkozom részletesen. (Bruins Slot et al., 2016) 

Az immunkémiai módszerek gyors analitikai célokat szolgáló módszercsaládja az ún. 

tesztcsík megoldás (LFD). Használata nem igényel komolyabb laboratóriumi felszereltséget, 

továbbá gyors válaszidejű és kevés mintaigénye van. Az LFD tesztek a minőségi 

meghatározáson (kimutatáson) túl, közelítő mennyiségi információt is szolgáltatnak. Megadják 

hogy a termék egy adott glutén koncentrációnál kevesebbet vagy többet tartalmaz, illetve egyes 

esetekben a reakció eredményeként kapott szín intenzitásának felhasználásával 

szemikvantitatív meghatározást is tesz lehetővé tesznek. (Scherf and Poms, 2016). Az LFD 

teszt eredményeinek megbízhatóságára, ahogy a többi immunanalitikai módszer esetében is 

számos tényező hatással van, amire részletesebben a 3.5 fejezetben térek ki. 

A glutén mennyiségi meghatározására legelterjedtebben alkalmazott rutin analitikai 

eljárás az enzim kötött ellenanyag vizsgálat, vagy röviden ELISA. A szelektivitáson túl az 

ELISA módszer előnye az elérhető alacsony kimutatási és meghatározási határ és a hatékonyság 

(egyszerre vizsgálható minták száma). A kialakult antigén-antitest komplexet az antitesthez 

kötött enzim segítségével tesszük láthatóvá, mely jellemzően torma-peroxidáz vagy alkalikus-

foszfatáz. Az enzim szubsztrátját elbontva színes és adott hullámhosszon detektálható terméket 

képez, aminek a mennyisége arányos a mintában található antigének mennyiségével. Mivel az 

ELISA módszerek az egyszerűbben oldatba vihető gliadinok meghatározásán alapulnak, így a 

kapott analitikai jel az epitópot tartalmazó gliadin fehérjék mennyiségével arányos. Ebből 

kalibráció segítségével határozzuk meg a gliadin tartalmat. Mivel a törvényi szabályozás a 

gluténtartalomra vonatkozik, ezért az analitikai eljárás végeredményét erre vonatkozóan kell 

megadni. Ezért a jelenlegi gyakorlatban a gluténtartalmat a fent is említett, 1:1 gliadin/glutenin 
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arányt feltételező, jelentős hibát, illetve közelítést tartalmazó konverziós faktor segítségével 

számoljuk ki. 

Kivitelezését tekintve a glutén analitikában az ELISA eljárások két típusa terjedt el 

leginkább, a szendvics és az indirekt kompetitív ELISA (8. ábra). 

 

8. ábra: Szendvics (A) és indirekt kompetitív (B) ELISA működési elve (Scherf and Poms, 2016) 

A szendvics módszer esetében két antitest, a kötött és a detektáló antitest fogja közre a mérendő 

komponenst az epitópjain keresztül. A módszer előnyei (specifitás, érzékenység) mellett 

hátrányként említendő meg, hogy olyan termékeknél, (pl. hidrolizált termékek - csecsemő 

tápszer, sör), ahol kisméretű peptidek keletkeznek, a két antitest kötődése nem lehetséges a 

molekulák sztérikus gátlása miatt. A hidrolizált termékek és kisebb fehérjék megkötéséhez a 

kompetitív forma jobb lehetőséget nyújt, mert az antitestek csak egy epitópon keresztül kötik 

meg az antigént. Natív fehérjék és egyéb termékek esetében viszont a szendvics ELISA 

pontosabb, mert a nemspecifikus kötések, így a fals pozitív jel esélye nagyobb az egy epitópon 

keresztüli kötés miatt. (Bruins Slot et al., 2015; Koppelman and Helfe, 2006; Osorio et al., 

2019) 

3.5 Az analitikai eredmények megbízhatóságát befolyásoló faktorok azonosítása 

és azok hatásainak áttekintése 

3.5.1 Az ELISA módszerekben alkalmazott célepitópok minősége 

A glutén meghatározásra alkalmazható ELISA módszerek fejlesztésénél alapvető kérdés 

a célfehérje és ezen belül a célepitóp. A fehérjék összetettségéből adódóan különböző stratégiák 

alakultak ki a módszerek kialakítása során. Abból a szempontból, hogy az antitest hány 

különböző epitóp felismerésére képes, megkülönböztetünk poliklonális és monoklonális 
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antitesteket. A poliklonális antitestek különböző epitópra specifikus antitest keverékét jelentik, 

így előnyként jelenhet meg az összetettebb fehérjék meghatározásánál. Az antitestek 

keverékének reprodukálható előállítása viszont nehézkes. Gyakorlati alkalmazásuk kevésbé 

terjedt el, mint a monoklonális antitesteké és reaktivitásukról illetve különböző 

élelmiszermátrixok esetén történő teljesítményükről is kevesebb információ áll rendelkezésre 

(Scherf and Poms, 2016). Az ún. Morinaga poliklonális antitestet a búza gliadinok ellen 

fejlesztették ki. Reagál a rozs szekalinokkal és az árpa hordeinekkel is, viszont kisebb 

reaktivitással, így ezen gabonákból történő glutén szennyezést alulbecsüli (Mena and Sousa, 

2015). 

A monoklonális antitestek a fehérje egyetlen adott epitópját ismerik fel, így ezen keresztül 

kötik meg az antigént. A monoklonális antitestek előnye, hogy előállításuk reprodukálható, így 

standard minőségű antitesteket lehet alkalmazni. Ugyanakkor az antitestek specifitását, vagyis 

a célepitópot gondosan meg kell választani ahhoz, hogy a glutén koncentrációval jól korreláló 

analitikai jelet lehessen velük elérni (Schopf and Scherf, 2018). Ehhez két fejlesztési stratégia 

alakult ki. Ez egyrészt olyan antitestek kialakítását jelentette, melyek (főleg hővel szemben) 

stabil sikérfehérje frakciókban található epitópokkal lépnek reakcióba, így a feldolgozott 

élelmiszerek esetében is jó indikátorként szolgálnak. Hátrányuk, hogy nem az élelmiszerben 

lévő fehérjék toxikus potenciálját mutatja. Ezért olyan módszereket is fejlesztettek, melyekben 

az antitestek valamely toxikus epitóppal lépnek reakcióba, így jobban utalnak a ténylegesen 

veszélyt jelentő fehérjék jelenlétére és mennyiségére. 

A glutén meghatározásra alkalmazott legelterjedtebb antitestek (3. táblázat) egyike az ún. 

Skerritt monoklonális antitest, ami a hőstabil ω-gliadinok ellen fejlesztettek ki. Előnye abból 

adódik, hogy az ω-gliadinok az élelmiszer feldolgozása, így hőközlés során is stabilak 

maradnak, így jó indikátora az élelmiszerben lévő gluténnak. Nemcsak a búza gliadinokkal, 

hanem a rozs és árpa prolaminokkal is reagál. Hátránya viszont, hogy ezek a típusú fehérjék 

nagy változékonyságot mutatnak a búza fajták és gabona fajok között, továbbá az árpa 

prolaminokkal gyenge válaszjelet ad. Az antitesttel reakcióba lépő fehérjék részletesebb 

elemzése során megállapították, hogy az antitest a PQPQPFPQE és PQQPPFPEE 

aminosavsorrendből álló epitópokkal reagál. Ezek az epitópok a legtoxikusabb 

fehérjecsoportokban nem, míg a HMW- és LMW-gluteninekben megtalálhatók. Utóbbiak 

jelentősége kisebb, mivel a módszerek a prolaminok kinyerésén alapulnak. (Hill and Skerritt, 

1989; Mena and Sousa, 2015; Skerritt and Hill, 1990) 
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Antitest 

elnevezése 
Skerritt (401.21) R5 G12 A1 

Mi ellen 

fejlesztették? 
ω-gliadin ω-szekalin α-gliadin α-gliadin 

Elsődlegesen 

felismert epitóp 
PQPQPFPQE QQPFP QPQLPY QLPYPQP 

Egyéb felismert 

szekvenciák 
PQQPPFPEE 

QQPFP 

LQPFP 

QLPFP 

QPQLPF 

QLPFPQP 

QQPYPQP 

QQPFPQP 

További fehérje- 

frakciók, amivel 

az antitest 

reakcióba lép 

(Lexhaller et al., 

2017) 

ω1,2-gliadin  

HMW-glutenin  

LMW-glutenin  

LMW-szekalin  

D-hordein 

γ-gliadin  

ω1,2-gliadin 

γ-75k-szekalin 

γ-40k-szekalin 

ω-szekalin 

HMW-szekalin 

C-hordein 

γ-hordein 

B-hordein 

α-gliadin 

γ-gliadin  

ω1,2-gliadin 

LMW-glutenin 

γ-75k-szekalin 

γ-40k-szekalin 

ω-szekalin 

C-hordein 

γ-hordein 

n.a. 

 Toxikus epitóp? nem 

igen, de nem a 

legtoxikusabb 

fehérjefrakciókban 

található meg 

igen igen 

Hivatkozás 
Skerritt and Hill, 

1990 
Valdés et al., 2003 

Morón et al., 

2008a 

Morón et al., 

2008a 

3. táblázat: Glutén meghatározásra leggyakrabban alkalmazott antitestek és specifitásuk (n.a. – nincs 

adat; a dőlt betűvel jelölt fehérjefrakciókkal az antitest reaktivitása kisebb mértékű) 

Az R5 monoklonális antitest az ω-szekalinok ellen fellépő antitestek közül került ki és 

elsődlegesen a potenciális cöliákia toxikus epitópokban is jelen levő QQPFP aminosavakból 

álló epitóppal reagál. Ezen kívül kisebb reaktivitással, de reakcióba lép a QQQFP, LQPFP és 

QLPFP epitópokkal is. A szekvencia megtalálható a γ- és az ω-gliadinokban és az árpa 

hordeinekben is, így ezekkel is reakcióba lép az antitest. Ezek a szekvenciák hasonló 

mennyiségben találhatók meg a búza, rozs és árpa prolaminokban, így előnyösebb, mint a 

Skerritt antitest, mert hasonló mértékben reagál a három gluténtartalmú gabonával. Hátránya, 

hogy a reakcióban részt vevő epitópok nem a legtoxikusabb fehérjefrakciókban találhatók meg, 

így emiatt az élelmiszerben lévő fehérjék immunogenitását az R5 alábecsülheti. (Cebolla et al., 

2018; Valdés et al., 2003) 

Mivel a termékekre vonatkozó szabályozás glutén mennyiségben fejezi ki a határértéket, 

ezért az analitikai módszereknek a teljes glutén mennyiségére vonatkozó információt kell 

szolgáltatniuk. A teljes glutén koncentráció meghatározásánál viszont fontosabb, hogy az 
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élelmiszerben lévő gluténból származó fehérjék potenciális toxicitását határozzuk meg. A G12 

monoklonális antitestet az α2-gliadinokban megtalálható ún. 33-mer immundomináns peptid 

ellen fejlesztették ki. A G12 elsődlegesen a QPQLPY aminosavsorrendű epitópokkal reagál, de 

felismeri és megköti a QPQLPF epitópot is. Az antitest reakcióba lép a γ- és ω-gliadinokkal, 

továbbá a rozs szekalinokkal és az árpa hordeinekkel is. A G12 antitestet alkalmazó módszerek 

előnye, hogy az eredmények jó korrelációt mutatnak a gabona immuntoxicitásával. (Morón et 

al., 2008a; Morón et al., 2008b) 

Az A1 monoklonális antitestet szintén a 33-mer ellen fejlesztették ki, és elsődlegesen a 

QLPYPQP aminosavsorrendű epitóppal reagál, továbbá a QLPFPQP, QQPYPQP és QQPFPQP 

variánsokkal. Mivel ezek az epitópok többször fordulnak elő a prolaminokban, mint a G12-vel 

reagáló epitópok, ezért az A1 antitesttel érzékenyebb meghatározást lehet elérni. (Morón et al., 

2008a; Morón et al., 2008b) 

A rutinszerűen alkalmazható, kereskedelmi forgalomban lévő ELISA módszerek 

leggyakrabban az itt felsorolt antitesteket alkalmazzák. Összehasonlító vizsgálatok azonban 

rámutattak, hogy a különböző gyártóktól származó ELISA tesztek különböző eredményeket 

adnak ugyanazon mintára is és a tesztek visszanyerési értékei (vagyis pontossága) között 

jelentős eltérés lehet (Alvarez and Boye, 2014; Bugyi et al., 2013; Sharma et al., 2013). Ezekből 

az eredményekből jól látszik, hogy a megengedhető analitikai hibahatároknál sokkal nagyobb 

eltérések vannak a különböző módszerekkel kapott eredményekben. A pontos glutén 

koncentráció alábecslése a betegek egészségének kockáztatásával jár, míg a túlbecslés hibásan 

az ellenőrzött alapanyag/termék/termelés szennyezettségére utal, ami akár az előállító 

szankcionálásához is vezethet. 

A tesztekkel kapott eredmények közötti különbségért jelentős mértéken a módszerben 

alkalmazott monoklonális antitestek specifitása, vagyis az epitópok minőségének különbsége 

tehető felelőssé. Az, hogy a különböző antitestek más epitópokkal lépnek kapcsolatba még 

önmagában nem lenne probléma, amennyiben a mintában lévő epitópok mennyisége és az 

epitópokat tartalmazó fehérjefrakciók aránya állandó lenne. Azonban a tesztekhez használt 

kalibrációs standardok nem egységesek és egyáltalán nem biztos, hogy ugyanolyan arányban 

tartalmazzák a célmolekulákat, mint a minták. Ezt a problémát a gabonafehérjék genetikai és 

környezeti változékonysága adja (3.2.2 fejezet), ami nagymértékben növeli az ELISA 

módszerekkel kapott eredmények bizonytalanságát. 
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3.5.2 A fehérjék és célepitópok GxE változékonyságának hatása 

A célepitópok relatív mennyiségének változása nem csak a különböző antitestet 

tartalmazó módszerek eredményeinek különbségében mutatkozik meg, hanem egy típusú 

célepitópra specifikus módszerrel mért különböző minták esetében is problémát okoz, ami a 

mintákban lévő glutén eltérő forrására, vagyis a gabonák GxE változékonyságára vezethető 

vissza. A GxE változékonyság immunanalitikai eredményekre gyakorolt hatásáról és 

mértékéről kevés irodalom érhető el. Pahlavan és munkatársai (2016) kutatásukban több 

lehetséges tényező (hőkezelés, hidrolízis) hatása mellett azt is vizsgálták, hogy a genetikai 

változékonyság milyen mértékben van hatással az ELISA módszer eredményeire. Ehhez több 

búza, rozs és árpa fajta glutén koncentrációját is megmérték. Eredményeikből egyértelműen 

kitűnik, hogy a kapott koncentráció értékek nagy változatosságot mutatnak a különböző fajok 

és fajták között és jellemzően a meghatározott glutén koncentráció szélesebb skálán mozgott, 

mint a mintákra megállapított nyersfehérje koncentráció. Schopf és Scherf (2018) 16 mintára 

vizsgálták a genetikai változékonyság mértékét. A mintasereg több közönséges búza fajtát, 

tönköly, tönke, durum és alakor fajokat is tartalmazott. Megállapították, hogy a fajokra 

vonatkozó eltérő eredmények visszavezethetők az ELISA módszerek célepitópjainak 

előfordulási gyakoriságával, ugyanis a fajok kromoszómaszámának növekedésével az 

epitópokat tartalmazó fehérjék szintézise és így mennyisége is értelemszerűen változik. Ez 

azonban nem csak a különböző fajok eredményei közötti különbségre adhat magyarázatot, 

hiszen a genetikai különbség és a környezeti faktorok fehérjeösszetételi hatása a genetikailag 

nagyobb hasonlósággal rendelkező fajtákban lévő epitópok számát is meghatározza. Ennek 

eredményeképpen az élelmiszerbe bekerülő, kevesebb célepitópot tartalmazó fajok/fajták 

kisebb, míg a többet tartalmazók nagyobb analitikai jelet eredményezhetnek. Amennyiben a 

célepitóp cöliákia toxikus szekvenciában van jelen, úgy a meghatározott koncentráció arányos 

lehet a glutén szennyezés toxicitásával.  

További problémát jelent, hogy az ELISA módszerek a prolaminok meghatározásával és 

konverziós faktor alkalmazásával becsülik a teljes glutén koncentrációt. A 3.2.2 fejezetben is 

említett okok alapján, ahogy az egyes fehérjecsoportok relatív mennyiségére, úgy a 

gliadin/glutenin arányra is hatással van a genetikai és környezeti változékonyság. Amennyiben 

ez az arány nagyobb, mint 1, úgy a glutén koncentrációt túlbecsüljük, míg az 1-nél kisebb érték 

alábecslést eredményezhet. Az igaz, hogy az immundomináns epitópok a prolaminokban 

vannak jelen, így élelmiszerbiztonsági szempontból a túlbecslés kevésbé problémás. Viszont 

az analitikai eredmények megbízhatósága - ami objektív, minden analitikai módszerre 
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vonatkozó, alapvető követelmény - szempontjából, illetve az élelmiszerszabályozásban 

található határértékek teljesíthetősége, így az élelmiszerelőállítók, forgalmazók, ellenőrzésben 

részt vevők érdekeinek összehangolását, vagyis az egész nemzetközi szabályzórendszer 

végrehajtását ez a leírt pontatlanság szinte lehetetlenné teszi.   

Kutatócsoportunkban a genetikai és környezeti változékonyság immunanalitikai 

módszereket befolyásoló mértékének megállapítására a globális fajtaváltozékonyságot 

modellező 23 közönséges búzafajtát gyűjtöttünk össze a Föld legnagyobb búzatermelő 

területeiről (Hajas et al., 2016; Hajas et al., 2018). A minták részletes jellemzése alapján az 

ELISA módszer meghatározott glutén koncentrációk csak kis mértékben korreláltak az 

összehasonlító módszerként alkalmazott RP-HPLC módszer eredményeivel, ahol a teljes glutén 

koncentráció a különböző fehérjefrakciók összegeként áll össze. Vagyis az a kísérletsorozat 

egyértelműen rámutatott az általános konverziós faktor használatával kapcsolatos problémákra, 

illetve az ebből eredő analitikai hiba mértékére is. Megállapítottuk, hogy a fehérjeösszetételi 

változékonyságból eredő bizonytalanság mértéke összemérhető a módszer alkalmazása során 

fellépő véletlenszerű hibákból eredő bizonytalanság nagyságrendjével.  

3.5.3 Az élelmiszeripai feldolgozási lépések és a mintamátrix hatása 

A gluténmentes termékek alapanyagainak ellenőrzése alapvető fontosságú a biztonságos 

élelmiszer előállításához. De a gluténmentességet a gyártás, csomagolás, szállítás során is 

biztosítani kell, vagyis a feldolgozott késztermék ellenőrzése is szükséges. Sőt, ez utóbbi, a 

közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszerek analitikai vizsgálata a leggyakoribb feladat. Az 

élelmiszerek és élelmiszer összetevők sokfélék és számos feldolgozási és logisztikai (tárolás, 

szállítás, forgalmazás, továbbfeldolgozás, stb.) lépésen mennek keresztül, vagyis nagyon eltérő 

fizikai és kémiai tulajdonságú mintamátrix megbízható vizsgálatát kell megoldani. Az 

élelmiszerek feldolgozásához alkalmazott technológiai lépések közé tartozik például a 

nyersanyag előkészítő műveletei (pl. tisztítás, hámozás), mechanikai kezelések (pl. 

méretcsökkentés, keverés), szétválasztás (pl. szűrés), hőkezelés (pl. pasztőrözés, sütés), 

hőmérséklet elvonás (pl. fagyasztás), biokémiai kezelés (enzimes emésztés), ionerősség 

változás (pl. sózás), magas nyomású kezelés és sugárkezelés (Fellows, 2000; Thomas et al., 

2007). Az élelmiszerfeldolgozás lépései különböző mértékben, de befolyásolják a fehérjék 

fizikai-kémiai viselkedését. A jelenleg alkalmazott élelmiszeripari technológiai lépések között 

a hőkezelés és hidrolízis lehet leginkább hatással a fehérjék témánk szempontjából 

kulcsszerepet játszó tulajdonságainak alakulására. Munkám során a hőkezelés során 
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bekövetkező változások tanulmányozásával foglalkoztam, így a következőkben csak ennek 

részletezésére térek ki. 

A fehérjék szerkezetének változása függ a hőkezelés hőmérsékletétől és időtartamától (9. 

ábra). A hőmérséklet növelésével a fehérjék először harmadlagos szerkezetüket veszítik el. A 

másodlagos fehérjeszerkezet elvesztése kb. 50-70 °C-on következik be, 70-80 °C-on a meglévő 

diszulfid hidak bomlanak fel. Emelve a hőmérsékletet, kb. 80-90 °C-on új intra- és 

intermolekuláris kölcsönhatások alakulnak ki, illetve új diszulfid hidak képződhetnek. 90-100 

°C körül pedig a fehérjék aggregátumokat képeznek. 100 °C felett izopeptid kötések jöhetnek 

létre a lizin ε-amino csoportja és az aszparagin és glutamin β- vagy γ-karboxamid csoportjai 

között. (García et al., 2005; Mena and Sousa, 2015; Wal, 2003) 

 

9. ábra: A hőmérséklet növekedésével a fehérjék szerkezetében kialakuló változások (Davis and 

Williams, 1998) 

A fehérjék azonban nem csak önmagukkal, hanem az őket körülvevő mátrix komponenseivel 

is reakcióba léphetnek. Az egyik ilyen fontos folyamat a Maillard-reakció, mely során a szabad 

aminosavak képeznek kapcsolatot a cukor komponensek aldehid- vagy ketocsoportjaival. 

(García et al., 2005; Mena and Sousa, 2015; Wal, 2003) 

A fehérjeszerkezet változása, az  aggregátumok képződése és más mátrixösszetevőkkel 

(szénhidrátok, lipidek, rostok) lejátszódó reakciók jelentősen befolyásolhatják a 

gluténmeghatározás megbízhatóságát. A szendvics ELISA módszerben az elsődleges antitest 

kötőhelyének sérülése esetén (főleg ha a célepitóp toxikus epitópot jelent) nem jön létre antitest-

antigén reakció, vagyis nem kapunk detektálható analitikai jelet. Ekkor viszont nem vétünk 

analitikai hibát, mert a toxikus epitóp sérülése a betegek szervezetében sem vált ki 

immunreakciót. Ha a másodlagos kötőhely sérül, akkor az enzimmel jelölt antitest nem tud a 

fehérjéhez kötődni, nem kapunk detektálható jelet. Ekkor mérési hiba következik be, mert 

alacsonyabb koncentrációt határozunk meg, mint amennyi toxikus fehérje van jelen a mintában.  
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Továbbá a fehérjék aggregációjának következtében egyrészt csökkenhet a fehérjék 

oldhatósága, ami az oldatba vihető epitópok számának csökkenésével, értelemszerűen 

mintaelőkészítési problémából adódó, alacsonyabb mért koncentrációt eredményezhet. 

(Tatham and Shewry, 2008). Az oldhatóság megváltozása mellett az epitópok 

hozzáférhetőségére is hatással lehet a fehérje komplexek kialakulása. A cöliákia kialakulásában 

részt vevő és/vagy a gluténtartalom meghatározásban szerepet játszó epitópok döntő többsége 

ún. lineáris epitóp, vagyis az epitóp aminosavsorrendjét a fehérje elsődleges szerkezete 

határozza meg. A natív fehérjében jelen levő epitópok feldolgozás hatására fedésbe 

kerülhetnek, amihez az antitest nem fér hozzá, így szintén nem keletkezik analitikai jel. Az 

oldhatóság és hozzáférhetőség csökkenés következtében meghatározott alacsonyabb 

koncentráció viszont nem feltétlenül van arányban az élelmiszer toxicitásával, hiszen a 

fehérjeaggregátumban jelen levő epitópok az emésztés hatására felismerhetővé válnak az 

antigén prezentáló sejtek számára. 

A komplex folyamatok hatására akár új epitópok - jellemzően konformációs epitópok 

formájában - is kialakulhatnak. Ez akkor jelent analitikai hibát, ha a másodlagos antitesttel 

reagáló célepitóp keletkezik, ugyanis ebben az esetben túlbecsüljük a valós gliadin mennyiséget 

(Davis and Williams, 1998).  

3.5.4 A feldolgozott minták fehérjéinek extrakciója 

A natív fehérjék kinyeréséhez képest a feldolgozott élelmiszerek esetében különböző, 

összetettebb extrakciós oldatokat és lépéseket fejlesztettek az ELISA módszerek 

mintaelőkészítéséhez. Ez főleg a feldolgozás hatására létrejövő változások kezelésére 

irányulnak. Az élelmiszerben lévő komponensektől és a feldolgozási művelet minőségétől 

függően többféle reakció jöhet létre, viszont az oldatokban leggyakrabban redukálószert (pl. β-

merkaptoetanol) alkalmaznak, ami az esetlegesen kialakult kénhidak, és esetleges más kovalens 

kötések redukálására, így a fehérje komplexek megszűntetésére irányul. Ezzel együtt a fehérje 

aggregátumok megszűntetésére pl. guanidin-hidrokloridot használnak, amik a fehérjéket 

denaturálják és elősegítik a hidrofób komplexek oldatba vitelét. (García et al., 2005; 

Gessendorfer et al., 2010) 

A hőkezelésen átesett termékek analízise esetén a fejlesztett extrakciós oldatok 

alkalmazásával is kisebb visszanyerés tapasztalható, mint a nem hőkezelt minta esetében 

(Bugyi et al., 2013; Török et al., 2015). A csökkent visszanyerési eredmények hátterében az 

állhat, hogy az extrakció még mindig nem elég hatékony a fehérjék oldatba vitelére, vagy pedig 

oldatba kerül a fehérje, de szerkezete úgy változik meg, hogy az epitópok hozzáférhetősége 



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

40 

 

csökken (Haraszi et al., 2011). Ezen túl a redukálószer minősége és koncentrációja is hatással 

van a kinyerhető fehérjék mennyiségére és adott esetben minőségére is, ami a feldogozott 

termékre kapott eredmények bizonytalanságát növeli (Fallahbaghery et al., 2017; Gessendorfer 

et al., 2010). 

Az ELISA módszer esetében sem a célepitópok, sem a kalibráló anyagok minősége, sem 

pedig a mintaelőkészítés nincs standardizálva. Az eredményeket befolyásoló tényezők 

megállapítása, az analitikai teljesítményjellemzők (pl. pontosság) meghatározása és általában  

különböző módszerek által szolgáltatott eredmények harmonizálása - más analitikai 

módszerekhez hasonlóan - referencia értékekkel való összehasonlítással megvalósítható lenne. 

Viszont a glutén analitikai módszerekhez nem érhető el tanúsított referenciaanyag, ami a 

módszerek érvényesítését (validálását) is megnehezíti.  

3.6 A referenciaanyag előállításához kapcsolódó kérdések 

Definíció alapján referenciaanyagnak (RM) nevezzük azt az anyagot, aminek egy vagy 

több tulajdonságára megfelelően homogén és stabil, és amire bebizonyították, hogy 

megfelelően alkalmazható egy mérési feladatra. Az alkalmazhatóság magában foglalhatja 

kalibráló anyagként való felhasználását, egy mérési folyamat értékelését, az értékének 

hozzárendelését más anyagokhoz és a minőségi ellenőrzést. Azokat az anyagokat, melyeknek 

egy vagy több tulajdonságát metrológiailag érvényes folyamat során jellemezték, tanúsított 

referenciaanyagoknak (CRM) nevezzük. Az anyaghoz tartozó tanúsítvány megadja a megadott 

tulajdonság értékét, annak társult bizonytalanságával és egy nyilatkozattal a metrológiai 

visszavezethetőségről, így  a tanúsított referenciaanyagok alkalmasak a módszerek 

érvényesítésére. (Diaz-Amigo and Popping, 2012; Emons, 2006)  

A referenciaanyagoknak számos követelménynek kell megfelelniük (homogenitás és  

stabilitás a megadott értékre, könnyű kezelhetőség, reprodukálható előállítás) (Kerbach et al., 

2009). A glutén referenciaanyag kialakítása az anyag összetettségéből adódóan nem könnyű 

feladat, és számos olyan speciális kérdést vet fel, melyek a tudományos közösséget 

foglalkoztatják, de a megválaszolásukra összehasonlító vizsgálatok nem történtek eddig. 

3.6.1 Referenciaanyag előállításához bevont fajok/fajták száma 

A glutén referenciaanyag előállításánál természetes forrásra kell támaszkodnunk. Ez 

azonban felveti az RM kialakításába bevont gluténtartalmú gabonafajok és -fajták minőségének 

és számának a kérdését. Mivel a búza, rozs és árpa tartalékfehérjéinek összetétele különbözik, 

és a szabályozás nem tesz különbséget, hogy a meghatározandó glutén szennyezés milyen 
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gabonából történt, ezért a referenciaanyagok fejlesztésénél ezt figyelembe kell venni (Diaz-

Amigo and Popping, 2013). Egy adott fajtából történő gluténszennyezés megállapításakor nem 

mindegy, hogy milyen referenciához hasonlítjuk, vagy milyen kalibráló anyaggal kalibráljuk 

az adott módszert. A fajok, és egy fajon belüli fajták közötti változékonyságot teljes egészében 

nem lehet lefedni, de törekedni kell arra, hogy a referencia minél reprezentatívabb legyen. 

Ehhez érdemes olyan anyagot kialakítani, ami a leginkább átlagos értékekkel (fehérjetartalom, 

fehérje összetétel) rendelkezik (Diaz-Amigo and Popping, 2012). Ez két módon lehet elérni. 

Körültekintő vizsgálatokkal meg lehet kísérelni olyan fajtát találni, választani, melynek 

fehérjeprofilja jó közelítéssel átlagos mintázatot mutat. Ezt egy-egy faj, pl. az élelmezési céllal 

messze a legnagyobb mennyiségben felhasznált közönséges búza (Triticum aestivum) esetében 

megvalósítható, de már más búza- vagy gabonafajok figyelembe vételénél (tönköly, tönke, 

árpa, rozs, stb.) kevésbé járható út. A másik megoldás, szintén megfelelően alapos faj és 

fajtavizsgálatokat követően több, megfelelő faj és/vagy fajta keverésével előállítani átlagos, a 

legtöbb alegységet tartalmazó fehérjeprofilt. Az egy fajta kiválasztásának előnye, hogy 

lényegesen leegyszerűsíti az előállításához szükséges fajták begyűjtését és feldolgozását, 

kiváltképp a megfelelő homogenitás elérését, vagyis lényegesen egyszerűbb a reprodukálható 

előállítás feltételeit biztosítani. Ez utóbbi egyrészt vonatkozik az előállítás módszertanának 

reprodukálhatóságára, másrészt az alapanyagutánpótlásra, vagyis a jövőben előállított sarzsok 

egyenletes minőségének biztosítására. Egyedi fajta kiválasztásánál számolni kell az évjárat 

okozta változékonysággal, ami hatással lehet a fajta fehérje összetételére. Továbbá egy ilyen 

referenciaanyag csak egy faj fehérjeprofilját jellemzi, és nem szolgáltat információ más alfajok 

és fajok analitikai eredményeket befolyásoló hatásairól.    

A referenciaanyag élőállításának másik útja a több faj/alfaj/fajta bevonásával készülő 

keverék. Az RM fejlesztés során a fajon, alfajon belüli és a fajok közötti különbségeket is 

kezelni kell, azonban munkám során a fajon (Triticum aestivum) belüli változékonysággal és a 

búza alapú referenciaanyag fejlesztés lehetőségeivel foglalkoztam. A keverék használatának 

előnye lehet, hogy az anyagra jellemző fehérjeprofil, a különböző fehérjefrakciók összetétele 

és a cöliákiát kiváltó epitópokat és/vagy ELISA módszerek célepitópjait tartalmazó fehérjék 

mennyiségi értékei a keveréket tartalmazó összetevők természetes változékonyságából adódó 

különbségek átlagát jobban fogja képviselni. Ez a genetikai változékonyságból adódó, 

analitikai eredményeket befolyásoló hatás mértékének csökkentését teheti lehetővé. Továbbá 

az egyedi fajták környezet (pl. évjárat, hely, időjárás, stb.) okozta változékonyságával szemben 

a keverék alkalmazásával a fajtaeltérésekből származó analitikai eredményekre vonatkozó 

hatásokat tompíthatja. A keverék hátránya, hogy az összetevők, fajták számának növekedésével 
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az előállítás összetettsége nő, mert gondoskodni kell mindegyik fajta folyamatos 

elérhetőségéről, begyűjtéséről és az anyag homogenitásáról, reprodukálható előállításáról. 

(Diaz-Amigo and Popping, 2012) 

A glutén analitikában a referenciaanyag fejlesztés tekintetében mindeddig 

legsikeresebbnek tekinthető törekvés az ún. PWG gliadin előállítása volt (van Eckert et al., 

2006). A PWG gliadin részletesen jellemzett, az analitikai feladatok során könnyen kezelhető 

(jó oldhatósággal rendelkező) és szabályozott tárolási körülmények (fagyasztás) mellett 

megfelelő stabilitással rendelkező fehérjekészítmény, így széles körben használták/használják 

mérési standardként és kalibráló anyagként (www.wgpat.com). A PWG gliadin esetében egy 

28 búzafajtából álló lisztkeveréket használtak a prolaminok extrakciójához. A fajtaválasztás 

során a legelterjedtebb európai fajtákat vonták be az előállításba, de további szempontrendszert, 

vagy az egyedi fajták minőségére utaló adatokat nem tettek közzé a szerzők, mint ahogy azt 

sem vizsgálták, hogy a fajtaválasztás milyen mértékben befolyásolja az analitikai 

eredményeket, szükséges-e ilyen nagyszámú fajta használata. Tehát ez a törekvés rendkívül 

újszerű volt a munka és a készítmény születésének idején, ugyanakkor számos művelet és 

következtetés logikus, de csak elméleti feltételezésen, hipotézisen alapult. Indokoltsága 

kísérletileg mindezidáig nem bizonyított. Emellett a tanúsítási folyamat során a PWG gliadin 

izolátum nem kapta meg a CRM jelölést, mert a reprodukálható előállítás feltételei és így a 

folyamatos elérhetőség nem biztosítható. A PWG gliadin előállításába bevont nagyszámú 

fajtával a fehérjék változékonyságát kívánták lefedni, ami viszont a reprodukálható előállítás 

akadálya lett. Mivel kevés információnk van GxE változékonyság immunanalitikai módszerek 

eredményeit befolyásoló hatásának mértékéről, ezért először érdemes ezt körül járni és 

megvizsgálni, hogy egy fajta vagy több fajtából álló keverék alkalmasabb a referenciaanyag 

alapanyagának. 

Kutatócsoportunkban, a már említett GxE változékonyság feltérképezésére vonatkozó 

munkában további célunk volt az összegyűjtött 23 fajta részletes jellemzésével és minőségi és 

mennyiségi szempontok felállításával a referenciaanyag gyártásra alkalmas fajták kiválasztása, 

számuk racionális mértékű csökkentése. A jelenlegi disszertációban elvégzett kutatómunka 

közvetlen előzményének tekinthető kutatásunk eredményeként megfogalmazott 

fajtakiválasztási szempontok útmutatót nyújtanak az RM előállítás tekintetében kritikus 

paramétereknek számító faktorok feltérképezésére és lehetőséget ad arra, hogy az RM 

gyártáshoz szükséges fajták számát csökkentsük, így támogatva az előállítás egyszerűsítését. A 

kiválasztási szempontok közé tartozik a fajták fehérjetartalmára, RP-HPLC-vel és SDS-PAGE-

val megállapított összetételére és ELISA módszerekkel adott válaszreakciójára vonatkozó 
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mennyiségi és minőségi kritériumok. Továbbá a fajták kiválasztásánál érdemes figyelembe 

venni a fajta elérhetőségét, hogy későbbi előállítás során is biztosítva legyen az alapanyag. A 

munka eredményeként négy földrész öt fajtáját választottuk ki, melyek egyedi vagy keverék 

formában alkalmasak lehetnek referenciaanyag előállítására. (Hajas et al., 2018) 

3.6.2 Referenciaanyag anyagi minőségével kapcsolatos kérdések 

Akár keverék, akár egyedi fajta felhasználásával készül a referenciaanyag, további, 

szakmai alapokon nyugvó döntés szükséges az RM formájának - liszt, glutén izolátum, gliadin 

izolátum - megválasztásához.  Jelenleg mindhárom típusú anyagot használják analitikai célokra 

(pl. kalibráló anyagként), de referenciaanyag gyártás céljából elvégzett összehasonlító irodalmi 

források alig állnak rendelkezésre.  

A legelső szempont a liszt RM esetében a teljes őrlemény vagy a fehér liszt alkalmazása 

(Diaz-Amigo and Popping, 2012). A szemtermés külső rétegeiben (héj és aleuron) nincsenek 

sikérfehérjék, így cöliákia szempontjából kulcsfontosságú célepitópot és/vagy toxikus epitópot 

tartalmazó fehérjefrakciók sem. Ugyanakkor a mag külső morfológiai elemei kevésbé stabil 

összetevőket (lipidek, bioaktív molekulák, stb.) tartalmaznak, így a teljes őrlemények 

eltarthatósága rosszabb. (Doblado-Maldonado et al., 2012) Ezért fehérjeösszetételi 

szempontból a teljes őrlemény választása nem indokolt, ebből a megfontolásból már a 

fajtaszelekcióról szóló munkánkban is fehér lisztek jellemzésével foglalkoztunk. (Megjegyzés: 

szeretném itt is hangsúlyozni, hogy a fenti megállapítások csak a gluténanalitikai 

referenciaanyag fejlesztés vonatkozásában állják meg a helyüket, ha allergén összetevők 

kérdését is tárgyalnánk, már nem lennék helytállók.) A dolgozat további részeiben a búza fehér 

lisztekhez kapcsolódó szakmai kérdéseket és eredményeket tárgyalom.   

A fehérliszt alapú RM mátrix egyik legfontosabb előnye, hogy minden cöliákiát kiváltó 

epitópot, illetve azok fehérjéit natív formában tartalmazó anyag, a glutén szennyezés 

leggyakoribb formáját jelenti. További előny, hogy előállítása viszonylag egyszerű  de ennek 

folyamatát (pl. az őrlés/frakcionálás) technológiáját standardizálni kell. Hátránya, hogy rutin 

analitikai felhasználása során hosszabb mintaelőkészítő műveleteket igényel, hiszen a tartalék 

fehérjéken kívül számos egyéb összetevő is jelen van. Hosszútávú eltarthatósága is kérdéses, 

mert romlást okozó komponenseket (pl. lipidek) is tartalmaz (Koerner et al., 2013). 

A glutén izolátum (sikér izolátum, „vitális glutén”) előállítása (standardizált „sikér 

mosás”), kezelhetősége, eltarthatósága előnyt jelenthet a liszt formával szemben, hiszen 

lényegesen tisztább, homogénebb anyagról van szó, mely túlnyomórészt csak tartalékfehérjéket 

tartalmaz. Viszont összetétele még mindig nagyon komplex és a meghatározáshoz szükséges 
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célfehérjék oldatba vitelét befolyásolhatják a glutelinek, amik vizes oldatban komplexeket 

alakíthatnak ki a prolaminokkal. A glutén izolátum előállítása a liszthez képest mindenképpen 

összetettebb folyamatot igényel, amire RM előállítási célzattal standard protokoll jelenleg nem 

érhető el. A búza esetében számos lehetőség van a minőséget jellemző nedves és szárazsikér 

előállítására és meghatározására, amihez jellemzően híg sóoldatos mosást alkalmaznak, amit 

kézi és gépi megoldással is meg lehet valósítani (ISO 21415-1:2006; ISO 21415-2:2015; ISO 

21415-3:2006). Ezeket az eljárásokat felhasználva egy glutén RM előállításra, számos speciális 

kérdés merül fel. A sikérmeghatározási eljárások sokszor alkalmaznak egy tiszta vizes mosást 

a nedvessikér kialakítása után a só eltávolítása céljából. Ez a glutén RM esetén kritikus lehet, 

mert az ω-gliadinok kis mértékben oldódnak vízben. Emellett az anyag szárítását is kíméletesen 

kell elvégezni (pl. liofilizálás) és kerülni kell hővel történő szárítási lépéseket, ami a fehérjék 

módosulását okozhatják (Koerner et al., 2013). A fehérjeizolátumok előállítása esetében fontos 

szempont a denaturáció elkerülése, tehát előállítás közben ne történjen fehérje módosulás és 

anyag, vagyis fehérje vesztés. A tiszta sikér fehérjetartalmát általában a nem tökéletes mosás 

során a maradék  keményítő mennyisége határozza meg. Az anyagban a híg sóoldatos mosás 

ellenére is maradhatnak albuminok és globulinok, de hogy ezeknek van-e hatása az 

immunreakción alapuló meghatározásra, kevés irodalmi adat érhető el. Schwalb és munkatársai 

(2011) különböző lisztek és izolátumok összetételét és ELISA módszerrel kapott eredményeit 

vizsgálták. Megállapították, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható glutén izolátumok 

összetétele egymáshoz képest nagyon különböző, de mivel a liszt, mint az előállítás forrásáról 

nem volt információjuk, ezért nehéz megállapítani, hogy az összetételbeli különbségek az eltérő 

kiindulási alapanyagban, vagy az előállítás hatásában keresendők. Munkájukban azt is 

megállapították, hogy az eltérő összetétel eltérő ELISA eredményt is szolgáltatott, de a 

kísérletbe bevont minták száma nem adott lehetőséget arra, hogy az összetétel és az 

immunreakció között statisztikailag megalapozott összefüggést találjanak. 

A liszt és a glutén izolátum immunanalitikai válaszreakciójának összehasonlítására 

Sharma és munkatársai (2012) több, glutén meghatározásra alkalmazható ELISA teszttel 

vizsgáltak két típusú addícióval dúsított mintákat. Az egyik egy kereskedelmi forgalomban 

kapható búza teljes őrlemény, a másik pedig egy vegyszergyártótól származó glutén izolátum 

volt, mindegyik kukoricalisztbe keverve. Ezekkel a mintákkal vizsgáltak hét különböző ELISA 

teszttel  kapott visszanyerési értékeket. A legtöbb teszt szignifikánsan különböző eredményt 

mutatott a két formára kapott visszanyerési értékek között, de tendencia nem volt 

megfigyelhető, így az izolátum, vagy a lényegesen összetettebb mátrixot jelentő liszt sem 

mutatott egyértelműen magasabb vagy alacsonyabb visszanyerési értéket. Ez a felismerés 
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problémás lehet az RM előállítás szempontjából, bár azt meg kell jegyezni, hogy a kísérletben 

felhasznált glutén izolátum nem a lisztből származott, így az eredményekben mutatott 

különbség nem tulajdonítható egyértelműen a mintamátrix formájának különbözőségéből 

származó eltérésnek. Ennek megállapítására olyan összehasonlító kísérletsorozatra lenne 

szükség, ami a liszt és a belőlük előállított izolátumok összetételét és immunválaszukat 

hasonlítja össze. 

A liszt és a glutén izolátummal szemben a gliadin izolátum előnye lehet, hogy könnyen 

kezelhető, egyszerűbb, tisztább, a toxikus epitópokat legnagyobb mennyiségben tartalmazó 

fehérjemátrixról van szó. Csak az alkohol oldható fehérjéket tartalmazza, így az analitikai 

munkához szükséges előkészítő műveletek jelentősen leegyszerűsödnek. Hátránya viszont, 

hogy az előállítása még az eddigieknél is lényegesen összetettebb feladat, a reprodukálható 

minőség előállítása nem egyszerű és az előzőkhöz hasonlóan, egységesített, széles körben 

elfogadott előállítási  protokoll ennél a típusú mintánál sem érhető el (Diaz-Amigo and Popping, 

2013). Az előnyök/hátrányok, az alkalmazhatóság eldöntése szempontjából a gliadin izolátum 

esetében is alapvető jelentőségű, hogy az összehasonlító vizsgálatokat azonos fehérjeforrások 

(vagyis ugyanazon fajták) felhasználásával végezzük el. Schwalb és munkatársai (2011) a 

glutén izolátumok mellett gliadin izolátumokat is bevontak a vizsgálataikba. Az összetételre 

vonatkozó eredmények azt mutatták, hogy a gliadin izolátumok nagy mennyiségben 

tartalmaztak glutenineket. Ez nagy valószínűséggel a nem elég hatékony izolálási módszernek 

tulajdonítható. Az ELISA vizsgálati eredményeik alapján a különböző gliadin izolátumok 

válaszjelei között kisebb különbségek voltak, mint a glutén izolátumok között. Viszont itt is az 

a probléma, hogy a gliadin izolátumok kiindulási anyagáról nincs információ, így 

eredményeinek összevetése a glutén izolátummal, vagy akár liszt eredményekkel nehéz, ha nem 

lehetetlen. 

3.6.3 Valós élelmiszereket modellező referenciaanyag - IRM 

A glutén analitika esetében már maga a meghatározandó komponens is összetett, és a 

referenciaanyag fejlesztés számos, fent bemutatott kérdés vizsgálatát, megoldását teszi 

szükségessé. Ugyanakkor a rutin analitikai feladatok során nem natív, tiszta fehérjéket 

tartalmazó mintamátrixokat, hanem sok komponensű, különböző gyártási folyamaton áteső, 

bonyolult, reális anyagi rendszereket kell vizsgálnunk. A valós analitikai feladat összetettségét, 

így az analitikai módszerek teljesítőképességét olyan anyagi rendszerekben tudnánk reálisan 

modellezni, melyben a mérendő komponensek mennyisége a szabályozásban meghatározott 

koncentrációtartományban van jelen, az anyag különböző, élelmiszeriparban jellemző 
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összetevőket tartalmaz, melyek a mérendő komponenssel együtt különböző feldolgozási 

lépéseken mennek keresztül. Így a feldolgozás és a mátrixhatással együtt jobb modellt kapunk 

a tiszta, nyers rendszerekhez képest (Mattarozzi and Careri, 2019). A referenciaanyagok egy 

speciális csoportját alkotja az ún. incurred RM, vagy IRM. Ezeknél az anyagoknál a mérendő 

komponenst az élelmiszermátrixot tartalmazó nyers alapanyagokhoz keverik, így a feldolgozási 

lépéseken is keresztülmegy. Az IRM-mel tehát jobban lehet modellezni a mindennapi munkát 

jellemző valós analitikai körülményeket, a mintamátrixokat és megteremthető a 

módszervalidálás feltétele. (Diaz-Amigo and Popping, 2013; Kerbach et al., 2009) 

2013-ban jelent meg útmutató a gluténtartalom meghatározására alkalmas analitikai 

módszerek validálásához, mely többek között kitér arra, hogy milyen típusú mátrixok 

bevonásával kellene a módszerek érvényesítését elvégezni (Koerner et al., 2013). Húsz 

különböző mátrix felsorolása található itt, melyek között vannak összetettebb élelmiszerek, 

mint pl. sütött termékek (kenyér, sütemény, muffin), kész húsételek (sült, rántott hús, burger) 

vagy alkoholos italok. Az IRM kialakításánál célszerű figyelembe venni, hogy milyen 

technológiai lépések fordulnak elő leggyakrabban a gluténmentes élelmiszerek előállításánál és 

melyek azok, amik a leginkább befolyásolják a fehérjék tulajdonságait. 

A glutén analitikai módszereket befolyásoló tényezők vizsgálata céljából és 

módszerfejlesztés érdekében elérhetők olyan munkák is, melyben feldolgozott 

modellmátrixokat állítottak elő. Mena és munkatársai (2012) a feldolgozott élelmiszerekben 

lévő glutén extrakciójának fejlesztése céljából készítettek kukorica alapú kenyeret, mellyel a 

hidrolízis és hőkezelés hatását vizsgálták az ELISA módszer eredményeire. Az 

élelmiszermodelljük segítségével rámutattak, hogy feldolgozott termékekben a 

mintaelőkészítés minősége hatással van a kinyerhető fehérjék mennyiségére. Manfredi és 

munkatársai (2015) rizsliszt alapú modellkenyeret állítottak elő feldolgozott minták 

gluténtartalmának tömegspektrometriai meghatározása céljából. Vizsgálták a különböző fajok 

prolaminjaiból származó peptidek közötti különbséget és a mátrixhatást (lipidek eltávolítása). 

Gomaa és Boye (2015) hajdina, rizs és cirokliszt felhasználásával készítettek sütött terméket, 

amit módszerfejlesztési célokra használtak fel. Modelljükkel a hőkezelés hatását, a 

mintaelőkészítést (extrakciós oldatok), a multiallergén analízis lehetőségét és a különböző 

ELISA teszteket tanulmányozták. Eredményeik alapján arra jutottak, hogy a hőkezelés hatással 

van a mérési eredményekre, de mértéke nagymértékben függ az extrakciós oldat és a célepitóp 

minőségétől. A tanulmányaikban alkalmazott élelmiszer modellekkel fontos problémákra 

hívják fel a figyelmet, mint például a feldolgozott termékeknél a mintaelőkészítés megfelelő 

kialakítása vagy a célepitópokat tartalmazó fehérjék genetikai változékonysága és az ELISA 
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módszerek közötti különbség. Ezek a feldolgozott modell élelmiszerek viszont nem 

kimondottan IRM fejlesztés céljából készültek, az alkalmazott anyagok feldolgozásában, 

mátrix összetételében és az alkalmazott mérendő komponens forrás minőségében is 

különböznek. Az eredmények összesítése, a különböző hatások (feldolgozás, mátrix, genetikai 

és környezeti változékonyság) egymáshoz viszonyított értékelése nem lehetséges, amíg a 

kutatásokhoz használt anyagok nem standardizáltak, vagyis amíg referenciaanyag nem érhető 

el. Kimondottan glutén IRM fejlesztésről kevés irodalom található. Sharma és munkatársai 

(2013) készítettek egy kukoricakenyér modellt IRM fejlesztés céljából, mely esetéteb több, az 

előállítást befolyásoló tényezőt megvizsgáltak. Bár munkájukban ők sem térnek ki például a 

minta reprodukálható előállítására. 

A glutén meghatározás feltételrendszerének javítása érdekében kutatócsoportunk korábbi 

nemzetközi együttműködés keretein belül tűzte ki célul a glutén analitikai módszerek 

fejlesztését és validálását támogató RM és IMR előállítását. A kutatócsoport eredményei közé 

tartozik olyan IRM kifejlesztése, mely standardizált mátrix összetevőkből és technológiai 

folyamatokból álló módszerrel készül és a mérendő komponenst homogénen és a 

szabályozásnak megfelelő koncentrációban tartalmazza. A kontrollált folyamatokon átesett 

élelmiszer modellmátrix segítségével lehetőség nyílt vizsgálni az ELISA módszer eredményeit 

befolyásoló faktorokat, mint például a célepitópok minőségi különbségéből vagy a 

feldolgozásból eredő hatásokat (Bugyi et al., 2013). A kidolgozott IRM segítségével azonban 

nem csak az ELISA módszer eredményeit befolyásoló hatások mértékének megállapítására, 

hanem a mögöttük álló jelenségek értelmezésére is lehetőség volt fehérjeösszetételi elemzésre 

alkalmas módszerek bevonásával. Ugyanis a mérendő komponens, vagyis a fehérjék 

változásának jellegéből megállapítható, vagy legalábbis iránymutató, hogy melyek az ELISA 

módszer kritikus pontjai a feldolgozott élelmiszerek esetében. Korábbi eredményeinkkel 

bizonyítottuk, hogy az ELISA módszer csökkent teljesítménye a feldolgozott fehérjék 

analízisekor a módosított mintaelőkészítő oldatok ellenére is főként az oldatban lévő fehérje 

aggregátumokhoz köthető (Schall, 2015; Török et al., 2015). A jelenlegi munka célja a 

kutatócsoport eddigi eredményeire alapozva az RM és IRM jelöltek további fejlesztése (10. 

ábra). Ugyanis az IRM fejlesztés egyik fontos kérdése a fehérjeforrás minősége. Ennél 

ugyanazokat a tényezőket kell mérlegelnünk, mint a natív komponenseket tartalmazó RM 

fejlesztésnél, vagyis van-e hatása a fajta vagy fajtakeverék illetve a liszt és fehérje izolátum 

alkalmazásának.  



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

48 

 

 

10. ábra: A Gabonatudományi és Élelmiszerminőség Kutatócsoportban a jelenlegi munkához 

kapcsolódó referenciaanyag fejlesztéshez köthető eddigi legfontosabb eredmények és a főbb 

célkitűzések 
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4 Anyagok és módszerek 

4.1 Kísérletterv 

A referenciaanyag fejlesztéshez kapcsolódó összetett munka és a célkitűzések 

megvalósítása érdekében kísérlettervet állítottunk össze (11. ábra). A kísérleti munka négy fő 

elemből épül fel: analitikai módszertani kérdések, az ELISA módszer megbízhatóságát 

befolyásoló tényezők vizsgálata; a kísérleti minták előállítása és az előállítási módszerek 

megbízhatóságának vizsgálata; az RM fejlesztés különböző fázisainak bemutatása; az RM 

jelöltek stabilitásának vizsgálata. 

 

11. ábra: Doktori munka kísérlettervének sematikus ábrázolása (folytatás a következő oldalon) 
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11. ábra: Doktori munka kísérlettervének sematikus ábrázolása 

4.2 Vizsgált minták 

A célkitűzések első pontjához, vagyis az ELISA módszerek teljesítményjellemzőinek 

vizsgálatára magas gliadintartalmú mátrixok esetén a korábbi munkáink (Hajas et al., 2018) 

során részletesen jellemzett két közönséges búza fajtából (Capo, Glenlea) laboratóriumi 

malmon (4.3.1.1 fejezet) előállított fehérliszteket használtunk. 

Valamennyi vizsgálatban összehasonlító mintaként a „Working Group of Prolamin 

Analysis and Toxicity” munkacsoport által kezelt és részletesen jellemzett PWG gliadint 

alkalmaztuk (van Eckert et al., 2006; www.wgpat.com).  

A referenciaanyag jelöltek előállítására vonatkozó módszerek értékelésére 

(reprodukálhatóság vizsgálat) laboratóriumi szinten a későbbiekben is részletesen vizsgált 

Akteur, nagylaboratóriumi szinten pedig a Carberry fajtákból előállított mintákat használtuk fel 

(4. táblázat). Az izolálási módszerek kidolgozására egy BL80 típusú búzalisztet (Gyermelyi 

Zrt.) alkalmaztam. 

A disszertációhoz kapcsolódó munkám gerincét jelentő liszt, illetve izolátum formájú 

referenciaanyag jelöltek fejlesztéséhez szintén a korábbi munkáink során kiválasztott öt 
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búzafajtát használtam (4. táblázat) (Hajas et al., 2016; Hajas et al., 2018). A kiválasztott 

fajtákból tudatosan nagyobb mennyiség beszerzésére törekedtünk, hogy a részletes analízis és 

a sikeres jelölt kiválasztása esetén a referenciaanyag széles körben való felhasználásához 

szükséges nagyobb mennyiséget is biztosítani tudjuk. A fajtaazonos búzamagok nagy 

mennyiségben (kb. 30-50 kg), azonos évjáratból történő beszerzése és Magyarországra 

szállítása komoly kihívást jelentett, de nemzetközi összefogással, kollégáink segítségével végül 

2017 nyarán sikerült megvalósítani a fajták beszerzését és az előkészítő műveletek (őrlés) 

megvalósítását (lásd 4.3.1.2 fejezet). 

Fajta 

megnevezése 

Fajta származási 

helye 

A fajták beszerzésében közreműködött 

cégek, intézetek 
Évjárat 

Akteur Németország I.G. Pflanzenzucht GmbH 

2016 

Carberry Kanada 

Allergen and Natural Toxin Section, Food 

Research Division, Bureau of Chemical 

Safety, Health Canada 

Mv Magvas Magyarország 
Agrártudományi Kutatóközpont, 

Mezőgazdasági Intézet 

Yitpi Ausztrália Buckwheat Enterprises Pty Ltd 

Yumai-34 Kína 
Agrártudományi Kutatóközpont, 

Mezőgazdasági Intézet 

4. táblázat: A referenciaanyag fejlesztéshez kiválasztott öt búzafajta, származási helye és évjárata 

4.3 Alkalmazott módszerek 

4.3.1 Lisztminták előállítása 

4.3.1.1 Lisztek laboratóriumi előállítása 

Az öt búzafajta 400 g mennyiségű magjából laboratóriumi malmon (FQC 109, Metefém, 

Budapest, Hungary) az MSZ 6367-9:1989 szabvány alapján lisztet állítottam elő, majd az 

őrleményt 250 µm átmérőjű szitán (AS 200 basic, Retsch GmbH, Haan, Germany) szitáltam 20 

percig. Az öt búzafajta keverékének előállításához mindegyik magból 80 g-ot kimértem, majd 

10 percig zárt edényben ráztam manuálisan a kondicionálás előtt. A fajták homogén eloszlását 

a keverékben az összetételre vonatkozó adatokkal vizsgáltam, amire az 5.3.1 fejezetben 

részletesen is kitérek. 

4.3.1.2 Lisztek nagylaboratóriumi előállítása 

Az öt búzafajtából nagylaboratóriumi (több tíz kg-os mennyiségű) őrlését a bécsi AGES 

(Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) közreműködésével 

tudtuk megvalósítani. Az öt búzafajta magját 15,5%-os nedvességtartalomra állítottuk be 24 
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órával az őrlés előtt. Kondicionálás után a magokat hengeres malmon (Bühler MLU-202 

Laboratory Flour Mill, Uzwil, Switzerland) őröltük. Az őrlés és szitálás eredménye 4 fehérliszt 

frakció, amiket drum-mixer típusú keverővel (Meyer Maschinen und Mühlenbau AG, 

Solothurn, Switzerland) homogenizáltunk. A liszt előállításra vonatkozó beállítások Oberfoster 

és munkatársai (1994) által meghatározott kritériumok alapján végeztük. Az öt búzafajta 

keverékének előállításához mindegyik magból háromszor 1-1 kg-ot mértünk ki és kevertünk 

össze. A keverék homogenitásának ellenőrzésére szintén az 5.3.1 fejezetben térek ki 

részletesen.  

4.3.2 Izolátumok előállítása 

A glutén (sikér) és gliadin izolátumok előállításának módszerét doktori munkám során 

dolgoztam ki, ezért ezen fejlesztések eredményeként megjelenő eljárások részletes leírása a 

kísérleti részben (5.2.2 fejezet) található.  

4.3.3 Élelmiszer modellmátrixok (IRM) előállítása 

Az IRM anyag fejlesztés céljából valós élelmiszereket modellező mintákat készítettem el 

a kutatócsoportunkban korábban kidolgozott eljárás (Bugyi, 2012) alapján. Az élelmiszer 

modellek gliadin forrásaként a Carberry és keverék liszt, glutén és gliadin izolátumait 

használtam. Mindegyik típusú mintát két különböző koncentráció beállításával állítottam elő. 

A törvényi szabályozásnak megfelelően az alacsony gluténtartalmú felső határértékét jelentő 

100 mg/kg gluténtartalmat az 50 mg/kg gliadintartalom modellezte. A feldolgozás hatására 

bekövetkező fehérje összetétel változás vizsgálatához magasabb mérendő komponenst 

tartalmazó modelltermékek előállítására volt szükség az SE-HPLC meghatározási határához 

igazodva. Ehhez olyan modelltermékeket állítottam elő, melyben a gliadinforrás koncentrációja 

(gliadintartalom) 1% volt. A szükséges liszt/glutén/gliadin mennyiségének számításához 

minden esetben figyelembe vettem annak fehérje- és gliadin tartalmát. 

Felhasznált alapanyagok: 

- csapvíz 

- etanol (96%-os) 

- kukoricakeményítő (S4126, Sigma-Aldrich Co., 2 kg) 

- margarin – 80%-os (Accento, 5 kg) 

- porcukor (Koronás, Magyar Cukor Zrt., 0,5 kg) 

- só (Salinen Budapest Kft., 1 kg) 

- szódabikarbóna (Horváth Rozi, Kotányi Hungária Kft., 50 g) 
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- xantán gumi (Suma Wholefoods, 100 g) 

A mérések során használt berendezések: 

- analitikai mérleg (Pioneer PA114CM, Ohaus) 

- késes homogenizáló (Grindomix GM200, RETSCH GmbH) 

- légkeveréses sütő (640 VE/U, Tecnoeka S.r.l.) 

- liofilező (Christ Alpha 1-4 LOC-1M, Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH) 

- valorigráf a homogenizáláshoz, dagasztáshoz (FQA-205, METEFÉM) 

Szükséges eszközök: 

- alveográf (Chopin) egyes tartozékai a sütemények formázásához: fémsín, nyújtóhenger, 

pogácsaszaggató 

- sütőpapír 

- vegyszeres kanál, spatula, kés 

A modelltermékek előállításának menete: 

A modelltermékek előállításának módja kutatócsoportunk korábbi fejlesztőmunkájának 

eredménye (Bugyi, 2012), melynek TDK munkámban (Schall, 2015) ismertetett változatát 

alkalmaztam. A modelltermékek alapreceptjét a 5. táblázat tartalmazza. 

  Hozzávaló 
50 mg/kg  

gliadint tartalmazó 

modelltermék (%) 

1%   
gliadint tartalmazó 

modelltermék (%) 

Porkeverék 

Kukoricakeményítő 73,244 71,895 

Xantán gumi 1,000 1,000 

Porcukor 24,900 24,900 

Szódabikarbóna 0,450 0,450 

Só 0,400 0,400 

  30 perc kevertetés 

Gliadin forrás 0,007 1,355 

  30 perc kevertetés 

∑ 100,000 100,000 

Tészta/ 

Sütött 

modellmátrix 

Porkeverék 73,800 73,800 

Víz 6,600 6,600 

Margarin 19,600 19,600 

  5 perc dagasztás 

∑ 100,000 100,000 

5. táblázat: A három típusú modelltermék elkészítéséhez felhasznált receptek 

4.3.4 Beltartalmi mérések 

A minták nedvesség, hamu és fehérje tartalmát szabványos módszerekkel határoztuk 

meg. A nedvességtartalmat szárításos tömegméréses módszerrel (MSZ EN ISO 712:2010), a 
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hamutartalmat égetéses módszerrel (MSZ EN ISO 2171:2010) gravimetriás elven állapítottuk 

meg. A fehérjetartalmat Dumas-elv szerinti égetéses eljárással (MSZ EN ISO 16634-2:2016) 

határoztuk meg FP-528 (Leco, Saint Joseph, USA) típusú nitrogén analizátort alkalmazva. A 

fehérjetartalom számításához 5,7-es átváltási faktort használtunk. 

4.3.5 Fehérjeprofil jellemzés SE-HPLC-vel 

A mintákban lévő fehérjék méret szerinti összetételének jellemzéséhez méretkizárásos 

folyadékkromatográfiás módszert alkalmaztam Larroque és Békés (2000) módszere alapján. 

Felhasznált vegyszerek: 

- acetonitril (ACN) (34851-2.5L-M, Molar Chemicals) 

- MilliQ víz (Milli-Q® berendezéssel előállított HPLC tisztaságú víz) 

- trifluoroecetsav (TFA) (31940-0-70-62, Reanal Laborvegyszer) 

A mérések során használt berendezések: 

- analitikai mérleg (Genius ME215S, Sartorius AG) 

- blokk termosztát (Block heater, Stuart) 

- centrifuga (Labofuge 400R, Heraeus - Kendro Laboratory Products) 

- HPLC készülék (Perkin Elmer Series 200) TotalChrom Navigator 6.2.1 szoftverrel 

- szonikátor (Ultrasonic ProcessorUP 200H, Hielscher Ultrasonics GmbH) 

- vortex (Dual press-to-mix, Snijders) 

Szükséges laboreszközök: 

- egycsatornás automata pipetta (100-1000 μl)  

- egyszer használatos szűrők (0,45 μm-es RC)  

- Eppendorf csövek (1,5 ml)  

- fecskendők 

- mérőlombikok (500 ml, 1000 ml)  

- papírtörlő  

- pipettalabda  

- üvegfiolák (32x11,6 mm)  

- üvegpipetta tizedes beosztással  

Szükséges oldatok: 

- 50-50% (v/v) ACN - MilliQ víz + 0,1% (v/v) TFA oldat (eluensként és extraháló 

oldatként is szolgál) 

Mintaelőkészítés menete: 
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Oldható fehérjefrakció: minta bemérése (liszt esetén 15 mg, izolátumok estén 2 mg, 

modelltermékek esetén 105 mg) egy 1,5 ml-es Eppendorf csőbe; 1 ml oldat (50-50% (v/v)-os 

ACN-MilliQ víz + 0,1% (v/v) TFA) hozzápipettázása, majd vortex; 30 perc rázatás 1500 rpm-

en; centrifugálás 15 percig 4500 g-n; felülúszó leszívása és szűrése 0,45 μm-es RC szűrőn 

HPLC fiolákba, maradék megtartása az oldhatatlan frakcióhoz. 

Oldhatatlan fehérjefrakció: maradékhoz 1 ml eluens oldat hozzáadása; minta szonikálása 90-es 

amplitúdón, 1-es ciklusszámmal 40 másodpercig; minta rázatása 30 percig 1500 rpm-en; 

centrifugálás 15 percig 4500 g-n; felülúszó leszívása és szűrése 0,45 μm-es RC szűrőn HPLC 

fiolákba. 

Mérés menete/elválasztás paraméterei: 

A fehérjék elválasztását HPLC Series 200 típusú (Perkin Elmer, USA) készülékkel és 

TotalChrom Navigator v6.2.1 (PerkinElmer Inc., Shelton, CT, USA) szoftverrel UV/VIS DAD 

(214 nm) detektort alkalmazva végeztem el. Az elválasztást BioSep-SEC-s 4000 (300 x 7,80 

mm) oszloppal, 50 % MilliQ víz - 50 % ACN/0,1 % TFA eluens oldatot alkalmazva, izokratikus 

körülmények között (1 ml/perc) végeztem (injektálás: 15 μl, kemence hőm.: 25°C). A mérést 

két párhuzamos mintaelőkészítéssel és bemérésenként két injektálással végeztem. 

Eredmények értékelése: 

A monomer és polimer fehérjék (12. ábra) százalékos arányának megállapításához az oldható 

és oldhatatlan fehérjék csúcs alatti területeit a TotalChrom Navigator szoftver segítségével 

állapítottam meg.  

 

12. ábra: SE-HPLC-vel kapott általános búza fehérje profil (fekete vonal: oldható frakció, zöld vonal: 

oldhatatlan frakció; 1-es szakasz: polimer jellegű fehérjék; 2-es szakasz: monomer jellegű fehérjék; 3-

as szakasz: albuminok és globulinok) 
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4.3.6 Fehérjeprofil jellemzés RP-HPLC-vel 

A mintákban lévő különböző fehérjecsoportok mennyiségének megállapítására fordított 

fázisú folyadékkromatográfiás módszert használtunk Wieser és munkatársai (1998) módszere 

alapján. A méréseket a Müncheni Műszaki Egyetemhez tartozó Leibniz Intézet 

laboratóriumában végeztem. 

Felhasznált vegyszerek: 

- 1-propanol (34871-1L, Sigma-Aldrich) 

- acetonitril (ACN) (34851-1L, Sigma-Aldrich) 

- ditiotreitol, 1,4-bisz-(szulfanil)-bután-2,3-diol (DTT) (11583786001, Roche) 

- etanol, 96 (v/v) %-os (1117272500, Supelco) 

- kálium-foszfát (KH2PO4) (P0662-500G, Sigma-Aldrich) 

- karbamid (U5378-1KG, Sigma-Aldrich) 

- MilliQ víz (Milli-Q® berendezéssel előállított HPLC tisztaságú víz) 

- nátrium-dihidrogén-foszfát (Na2HPO4·2H2O) (71643-1KG, Sigma-Aldrich) 

- nátrium-klorid (NaCl) (1064041000, Supelco) 

- trisz-(hidroximetil)-amino-metán-hidroklorid (TRIS-HCl) (10812846001, Sigma-

Aldrich) 

A mérések során használt berendezések: 

- analitikai mérleg (AZ214, Sartorius AG)  

- centrifuga (Centrifuge 5810 R, Eppendorf)  

- HPLC készülék (Jasco XLC) Jasco Chrompass chromatography data system szoftverrel  

- mágneses keverő (Heat Stir, Stuart)  

- vortex (Digital Multi-Tube Vortex Mixer, Fisher Scientific)  

Szükséges laboreszközök: 

- egycsatornás automata pipetta (1-5 ml) 

- egyszer használatos szűrők (0,45 μm-es RC) 

- fecskendők 

- kémcsövek 

- mágneses keverőbot 

- mérőlombikok (2 ml, 5 ml) 

- műanyag Pasteur pipetták 

- üvegfiolák  



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

57 

 

- üveggyöngy 

Felhasznált oldatok: 

- albuminok/globulinok extrakciós oldata: 0,067 mol/l Na2HPO4 – 0,4 mol/l NaCl oldat, 

melyet 0,067 mol/l KH2PO4 – 0,4 mol/l NaCl oldattal 7,6-os pH-ra kell állítani  

- gliadinok extrakciós oldata: 60% (v/v)-os etanol oldat 

- gluteninek extrakciós oldata: 7,5 pH-jú 0,1 mol/l TRIS-HCL / 1-propanol 50-50% (v/v)-

os arányban, mely 120 mg/ml karbamidot és 10 mg/ml DTT-t tartalmaz 

Mintaelőkészítés menete: 

Albuminok és globulinok extrakciója: minta bemérése (100 mg liszt) kémcsőbe; 1 ml sóoldat 

hozzápipettázása, majd vortex; 15 perc kevertetés mágneses keverővel; centrifugálás 25 percig 

4600 rpm-en; felülúszó leszívása és az extrakció megismétlése; a felülúszók összeöntése és 

szűrése 0,45 μm-es RC szűrőn HPLC fiolákba. 

Gliadinok extrakciója: a maradékhoz 0,5 ml 60%-os etanol hozzápipettázása, majd vortex; 15 

perc kevertetés mágneses keverővel; centrifugálás 25 percig 4600 rpm-en; felülúszó leszívása 

és az extrakció megismétlése még kétszer; a felülúszók összeöntése és szűrése 0,45 μm-es RC 

szűrőn HPLC fiolákba. 

Gluteninek extrakciója: a maradékhoz 1 ml glutenin extrakciós oldat pipettázása, majd vortex; 

nitrogén gáz ráengedése 15 másodpercig mágneses kevertetés közben; 30 perc inkubálás 

vízfürdőn (60 °C) kevertetés közben; csapvízzel hűtés; centrifugálás 30 percig 4600 rpm-en; 

felülúszó leszívása és az extrakció megismétlése; a felülúszók összeöntése és szűrése 0,45 μm-

es RC szűrőn HPLC fiolákba. 

Az izolátumok fehérjéinek extrakciója is hasonlóan történt kisebb eltérésekkel. A glutén 

izolátum esetében a kiindulási mennyiség 20 mg volt, melyhez 1,5 ml gliadin és glutenin 

extrakciós oldatot adtam. A gliadin izolátum esetében 5 mg gliadinhoz 5 ml gliadin extrakciós 

oldatot adtam.  

Mérés menete/elválasztás körülményei: 

Az analízis Jasco XLC berendezéssel és Jasco Chrompass chromatography data system típusú 

szoftverrel történt. Az elválasztásra alkalmazott oszlop típusa és paraméterei: Dionex Acclaim® 

300 (C18, 3 µm, 2,1 x 150 mm). Az elválasztás körülményei: 60 °C-os hőmérséklet; 20 µl 

(albuminok/globulinok, gluteninek) és 10 µl (gliadinok) injektálási térfogat; 0,2 ml/perces 

áramlási sebesség; 17 perces futási idő albuminok/globulinok esetében és 30 perces futási idő 

gliadinok és gluteninek esetében; 210 nm-es detektálási hullámhossz. Az elválasztás gradiens 
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elúcióval történt. Az eluensek összetételét és a gradiens elúció paramétereit az M1.táblázat 

tartalmazza. A mérést három párhuzamos mintaelőkészítéssel végeztem. 

Eredmények értékelése: 

Az egyes minták sikérfehérje összetételéről az elválasztás eredményeképp kapott csúcs alatti 

területek segítségével kaptam információt (13. ábra). A minták különböző fehérjefrakcióinak 

mennyiségét a PWG gliadinnal 5, 10, 15 és 20 µl injektálási térfogattal kapott csúcsalatti 

területekből megállapított kalibráció alapján végeztem.  

 

13. ábra: RP-HPLC-vel kapott általános búza gliadin (A) és glutenin (B) profil 

4.3.7 Gliadin tartalom meghatározás ELISA módszerrel 

A minták gliadin/glutén mennyiségének immunanalitikai módszerrel történő 

meghatározására két, kereskedelmi forgalomban kapható és a leggyakrabban alkalmazott 

antitesteket (G12 és R5) tartalmazó ELISA tesztet használtam, melyek esetében a minták magas 

glutén/gliadintartalmát figyelembe véve módosítottam a mintaelőkészítés egyes lépéseit 

(bemért mintamennyiség, hígítás). A vizsgálatokhoz alkalmazott tesztek: 

- AgraQuant Gluten G12 Assay (COKAL0200, Romer Labs, Tulln, Austria) 

- RIDASCREEN Gliadin Assay (R7001, R-Biopharm, Darmstadt, Germany) 

Felhasznált vegyszerek: 

- desztillált víz 

- etanol (96 %-os) (02911-203-340, Molar Chemicals) 
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A mérések során használt berendezések: 

- analitikai mérleg (Pioneer PA114CM, Ohaus) 

- automata plate mosó (ELx50, Bio-Tek Instruments, Inc.) 

- centrifuga (Labofuge 400R, Heraeus - Kendro Laboratory Products) 

- fotométer (iMarkTM Microplate Absorbance Reader, Bio-Rad Laboratories, Inc.) 450 

nm-es szűrővel és Microplate Manager® 6 szoftverrel 

- rázógép (VXR basic Vibrax,IKA®-Werke GmbH & Co. KG) 

- vízfürdő (Shaking Water BathTM 1024, FOSS Analytical AB) 

- vortex (Vortex 1, IKA®-Werke GmbH & Co. KG) 

Szükséges laboreszközök: 

- automata pipetták, egycsatornás (10-100 μl, 100-1000 μl, 1-5 ml) 

- automata pipetta, nyolccsatornás (50-300 μl) 

- centrifugacsövek (15 ml és 50 ml) 

- Eppendorf csövek (2 ml) 

- folyadéktároló vályúk (25 ml) 

- műanyag mikrotiter lemez, 96 lyukú, U alakú, steril (367 μl) 

Mintaelőkészítés és mérés menete: 

Az ELISA mérést a gyártók által a tesztekhez mellékelt protokoll alapján végeztem 

(AgraQuant® Gluten G12 10001994; RIDASCREEN® Gliadin R7001; Codex Alimentarius 

Type I Method). 

A mintaelőkészítést az általam előállított kísérleti minták és a célkitűzésben szereplő célok (pl. 

nagy fehérjetartalmú anyagok jellemzése) miatt az alábbi lépésekben módosítottam: a 

kiindulási mennyiséget lecsökkentettem (25 mg a lisztek esetében és 2,5 mg az izolátumok 

esetében); a módszer alaphígításán túl további hígítást alkalmaztam 60% (v/v)-os etanollal: 

lisztek és glutén izolátumok esetében 20x-os, majd 50x-es; gliadin izolátumok esetében 40x-

es, majd 50x-es hígítás. Minden minta esetében három párhuzamos extrakciót végeztem. A 

tárolási periódusban vizsgált minták mindig friss bemérésből származó extrahált minták voltak. 

Eredmények értékelése: 

Az ELISA reakció eredményeként az abszorbanciákat micro-plate olvasóval állapítottam meg. 

Az abszorbancia-koncentráció összefüggés megállapításához a G12 alapú teszt különböző 

koncentrációjú vitális búza glutén extraktumot, míg az R5 antitest alapú módszer PWG gliadint 

alkalmaz. A kalibrációs görbe illesztéséhez a gyártó által ajánlott illesztést alkalmaztam 

mindkét esetben (ún. point-to-point illesztés G12 esetében és köbös illesztés R5 esetében). Az 
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eredményeket a G12 teszt mg glutén/kg minta, míg az R5 mg gliadin/kg minta egységekben 

adja meg. 

Az eredmények értékelésekor nem volt célom a különböző gyártók minősítése, ezért az 

0. fejezetben a két teszttel kapott eredményeket véletlenszerűen „A” és „B” jelöléssel láttam el. 

Az eredmények értékelésén a gliadin visszanyerési értékeket a következő módon 

számoltam: ((mért gliadin koncentráció/elméleti gliadin koncentráció)*100), ahol az elméleti 

gliadin koncentrációt az RP-HPLC módszerrel kapott koncentrációk adták.  

4.3.8 Eredmények statisztikai értékelése 

Az eredmények értékeléséhez vizsgáltam a párhuzamosok átlagát és a szórást. A 

statisztikai értékeléshez varianciaanalízist (one-way ANOVA, factorial ANOVA), Fisher LSD 

post hoc tesztet és t-próbákat (egyminás t-próba, kétmintás t-próba, páros t-próba) alkalmaztam. 

A statisztikai teszteket α=0,05 szignifikancia szinten végeztem. Az értékeléshez a TIBCO 

StatisticaTM 13 szoftvert (TIBCO Software Inc., Palo Alto, CA, USA) alkalmaztam. Az öt 

kiválasztott liszt különböző évjáratainak összehasonlításához Hajas Lívia (Hajas et al., 2018) 

eredményeit is felhasználtam.  
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5 Eredmények és értékelésük 

5.1 A különböző antitestet (célepitópot) használó ELISA tesztek analitikai 

teljesítményének összehasonlítása, alkalmasságuk igazolása, hibaforrások 

feltárása 

Doktori munkám során elsődleges célom volt olyan mátrixok előállítása és részletes 

jellemzése (lisztek, fehérje izolátumok), amikkel tanulmányozhatók a referenciaanyag 

kialakításához kapcsolódó kérdések. Ehhez azonban meg kell vizsgálni, hogy a különböző 

epitópokat mérő ELISA tesztek milyen biztonsággal szolgáltatnak eredményt a nagy 

koncentrációban jelen lévő fehérjék vizsgálatakor, ugyanis ezeket a teszteket nyomnyi (mg/kg) 

mennyiségű gliadin/glutén tartalom mérésére fejlesztették ki. Meg kell határozni a mindennapi 

gyakorlattól eltérő célra és eltérő mintamátrixra alkalmazott ELISA módszerek egyes 

teljesítményjellemzőit, azonosítanunk kell az esetlegesen elforduló  analitikai hibák forrását és 

mértékét. Ez alapvetően szükséges ahhoz, hogy megállapíthassuk az analitikai módszerek 

bizonytalansága mellett kapott eredmények alkalmasak-e a későbbiekben általam fejlesztett, 

referenciaanyag jelölt mátrixok értékelésére,  illetve hogy a tesztek által ezekre az anyagokra 

szolgáltatott eredmények milyen statisztikai biztonsággal használhatók az eredmények 

értékelésére, a minták közötti különbségek értelmezésére.  

Ehhez az ELISA módszerek teljesítményjellemzői közül a pontosságot és a precizitást 

tanulmányoztam. A pontosság tanulmányozásához a gliadin visszanyerési értékeket, míg a 

precizitás vizsgálatához a reprodukálhatósági és ismételhetőségi százalékokat elemeztem (6. 

táblázat). A teljesítményjellemzőket feltételezhetően befolyásoló faktorok közül 

meghatároztam az alkalmazott módszer (eltérő mintaelőkészítés, célepitóp és reagensek) 

hatását két ELISA teszt eredményeinek összevetésével. A mérést végző operátor hatását két 

személy által mért eredmények összehasonlításával végeztem. A mátrixhatást a PWG gliadin 

(ami a célepitópokat tartalmazó fehérjefrakciókon kívül csak egyéb gliadinokat tartalmaz) és 

két búzaliszt (ami tartalmazza az összes fehérjefrakciót, egyéb makromolekulákat és minor 

összetevőket) eredményeinek összehasonlításával tanulmányoztam. Továbbá ahhoz, hogy a 

minták tárolás során jelentkező esetleges minőségi változásából eredő hibát el tudjam választani 

az ELISA módszer bizonytalanságától, ezért vizsgáltam a minták stabilitását különböző 

mérésnapokon kapott eredményeik elemzésével közel 2,5 éves periódus alatt. Az ELISA 

tesztek mikrotiter lemezein rögzített antitestek homogenitását és a mintaelhelyezésből fakadó 

különböző reakció idő hatását az „A” módszerhez tartozó különböző koncentrációjú standardok 

egymás melletti és random elhelyezésével értékeltem. A teljes analitikai módszerre jellemző 
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kalibrációs folyamat, mint az egyes mérések számszerű értékét alapvetően befolyásoló faktor 

hatását a tesztek saját kalibrációs standardjaival megállapított abszorbancia értékek 

változékonyságának alakulásával tanulmányoztam. Ehhez az „A” módszer esetében 12 

független mérés során, 6 különböző koncentráció szinten, míg a „B” módszernél 7 független 

mérés során, 5 különböző koncentráció szinten megállapított abszorbancia értékeket 

tanulmányoztam. 

5.1.1 A pontosságot befolyásoló tényezők vizsgálata 

Az „A” módszerrel megállapított visszanyerési értékek átlaga 105%, míg a „B” 

módszerrel 109% volt és egyik módszerrel megállapított eredmény sem különbözött 

szignifikánsan 100%-tól. Ezeket az eredményeket a 6. táblázat mutatja be részletesen, ahol a 

38 független mérési eredményt az adott napon, adott operátor által, adott mintára meghatározott 

átlagos visszanyerési és szórás érték három párhuzamos bemérésből és független extrakcióból, 

illetve az adott mátrixnak (liszt vagy izolátum) megfelelő hígítással kaptam meg. A két teszttel 

a különböző mintákra kapott visszanyerési értékeket az idő függvényében a 14. ábra mutatja. 

A visszanyerési értékek mindkét esetben véletlenszerűen helyezkednek el a 100%-os érték 

körül, illetve varianciaanalízis alapján az ELISA teszt minősége nem volt szignifikáns hatással 

az eredményekre (M2.táblázat).   
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A 105 29 8 

X 104 31 7 
Capo 132* 10 7 

Glenlea 75* 4 8 

Y 105 28 8 

Capo 142* 22 6 

Glenlea 90 21 7 

PWG 109 27 8 

B 109 26 8 

X 100 43 9 
Capo 130 35 10 

Glenlea 71* 9 9 

Y 114 18 7 

Capo 92* - 7 

Glenlea 109* 12 8 

PWG 139* 15 6 

6. táblázat: A két ELISA módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) kapott átlagos 

visszanyerési érkékek, relatív szórás és ismételhetőségi értékek különböző operátorok és minták 

esetében 38 mérés alapján (a *-gal jelölt értékek szignifikánsan eltérnek a 100%-tól)  
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A különböző operátorok által mért visszanyerési értékek is 100% körül mozogtak, és az 

„A” módszer esetében 1%, a „B” módszer esetében 14% különbség volt közöttük. Az „X” 

operátor mintánkénti eredményei „A” módszer esetében jellemzően szűkebb tartományban 

mozogtak, mint „Y” operátornál (14. ábra). Ennek magyarázata lehet az, hogy az „Y” operátor 

által mért eredmények sokkal szélesebb időintervallumot öleltek fel, mint „X” operátornál. 

Variancia analízis alapján viszont az operátorok által mért értékek között nem volt szignifikáns 

különbség egyik teszt esetében sem (M3.táblázat). 

A különböző mintamátrixokon (különböző fajták, illetve PWG izolátum) végzett mérések 

módszerenként és operátoronként is nagyon eltérő, 100%-tól szignifikánsan különböző 

eredményeket szolgáltattak. Az „A” módszer esetében a Capo-ra kapott értékek minden esetben 

100% fölött voltak, a Glenlea jellemzően 100% alatt, míg a PWG gliadin 100% körül mozgott. 

A „B” módszer esetében a lisztekre vonatkozó visszamérések 100% körül mozogtak, míg a 

PWG gliadinra 100% fölötti értéket kaptam és a minták minősége szignifikáns hatással volt az 

eredményekre (M4.táblázat). A minták közötti különbség feltételezhetően a reaktív epitópok 

mennyiségének különbségével magyarázható, azonban az egyes mintákra a különböző 

mérésnapokon mért értékek nagyon széles intervallumban mozogtak. A mérésnapok közötti 

változékonyság azért problémás, mert a különböző minták különböző mérésnapokon mért 

eredményeinek összehasonlítását nehezíti. Ezért a mérésnapok okozta ingadozás hátterében 

lévő okok feltárása szükséges ahhoz, hogy a módszer során fellépő bizonytalanságot okozó 

tényezőket csökkentsük, vagy legalább reálisan értékeljük. 

 

14. ábra: Két ELISA módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) három mintára 

(Capo és Glenlea liszt, PWG gliadin) és két operátor (X, Y) által kapott gliadin visszanyerési értékek a 

mérésnapok függvényében 



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

64 

 

A mérésnapok közötti különbség az anyagok instabilitásával is magyarázható lenne, 

azonban a 14. ábra alapján pozitív és negatív irányú tendencia sem figyelhető meg a vizsgálati 

időintervallumban az egyes mintákra kapott eredményekre. 

A mikrotiter lemezre helyezés, vagyis a cellák között fellépő eltérő reakcióidők és a 

mikrotiter lemezeken rögzített antitestek inhomogén elhelyezésére vonatkozó kísérlet 

eredményét a 15. ábra mutatja. A kísérlet alapján a kapott eredmények között kisebb mértékű 

eltérés mutatkozott és csak az 5 µg/kg koncentrációjú standard esetében volt szignifikáns 

különbség a két elhelyezési mód között (M5.táblázat). Tehát a mikrotiter lemezek készítése és 

használata során jelentkező analitikai bizonytalanság mértéke elhanyagolható a minták és 

mérésnapok között fellépő különbségekhez viszonyítva. 

 

15. ábra: A mikrotiter lemezen véletlenszerűen (random) és egymás mellé (nem random) elhelyezett 

standardok abszorbanciája  

A módszer pontosságát befolyásolja a kalibráció, vagyis a kalibráció mérésenkénti 

változékonyságának vizsgálata alapvetően fontos. A 16. és 17. ábra mutatja az „A” és „B” 

módszer kalibrációs görbéit a különböző mérési napokon. Látható, hogy a görbék lefutása és a 

meredekség változott. A nagyobb koncentrációtartományban (az „A” módszernél 40-80 µg/kg, 

a „B” módszernél 80-200 mg/kg között) a görbék viszonylag párhuzamosak, viszont a kisebb 

koncentráció értékek között a görbék nem párhuzamosan, hanem jellemzően egy pontba futnak.  
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16. ábra: „A” ELISA teszttel kapott kalibrációs görbék a különböző mérési napokon (fekete színű 

jelölések: a vizsgált minták értékei; színes rombuszokkal jelölt értékek: a különböző mérésnapokon, a 

kalibrációs standardok értékei) 

 

17. ábra: „B” ELISA teszttel kapott kalibrációs görbék a különböző mérési napokon (fekete színű 

jelölések: a vizsgált minták értékei; színes háromszögekkel jelölt értékek: a különböző mérésnapokon, 

a kalibrációs standardok értékei) 
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Ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb koncentráció tartományban meredekség változásával a 

minták koncentrációjának számításához szükséges összefüggés is változhat, ami okozhatja a 

különböző mérésnapokon ugyanazon mintára kapott eltérő eredményeket. A kalibrációs 

standardok abszorbancia értékének változékonysága mögött álló tényezők (standardok 

minősége tesztenként, abszorbanciát befolyásoló külső tényezők, stb.) részletesebb vizsgálata 

magyarázhatná a kalibrációban történt változásokat, ami megerősíti egy olyan referenciaanyag 

szükségességét, amivel például az ilyen jellegű problémákat is körül lehetne járni. 

5.1.2 A precizitást befolyásoló tényezők vizsgálata 

A bővített ismételhetőség (az egyes módszerek azonos feltételek, de különböző 

operátorok által különböző mérésnapokon mért értékekkel meghatározott ismételhetősége) 

átlagos értéke az „A” és a „B” módszer esetében is 8% körül volt (6. táblázat). Az 

ismételhetőség (az egyes módszerek azonos feltételek és azonos operátorok által különböző 

mérésnapokon mért értékekkel meghatározott ismételhetősége) az „A” módszer esetében 7 és 

8%, míg a „B” módszernél 9 és 7% volt. Ez azt jelenti, hogy a módszerek bővített 

ismételhetőségi és ismételhetőségi értékei között gyakorlatilag nincs különbség egyik módszer 

esetében sem. A különböző minták eredményeihez tartozó relatív szórás érték is átlagosan 8% 

körül alakult, ami azt jelenti, a módszerek végrehajtásából származó véletlenszerű hibák által 

okozott mérési bizonytalanság (mintától, személytől és módszertől függetlenül ) is 8%. Vagyis 

ha ennél nagyobb mértékű ingadozás jelenik meg a referenciaanyagfejlesztésre vonatkozó 

későbbi  eredményeimben, az már nagy valószínűséggel nem a módszerek végrehajtása során 

jelentkező véletlenszerűen előforduló hibákból ered, hanem más tényezőktől (pl. a minták 

inhomogenitásából, instabilitásából, stb.) származhatnak. 

A mérésnapok közötti ismételhetőséget elemezve a minták függvényében, az értékek 0-

15% között, viszonylag széles intervallumban mozogtak (18. ábra). Az ábra alapján a 

szórásértékek viszonylag véletlenszerűen helyezkednek el. Azonban ahhoz, hogy a mért 

értékek megbízhatóságát növeljük, a szórásértékeket potenciálisan befolyásoló tényezőket is 

érdemes sorra venni. 

Ahhoz, hogy a mérésnapok közötti ismételhetőséghez tartozó értékek változékonyságát 

el tudjuk választani a minták instabilitásából származó bizonytalanságtól, az egyes mintákra 

kapott értékek változását érdemes megvizsgálni az idő függvényében. A minták közül a Capo 

liszt esetén egy kis emelkedés volt megfigyelhető az „A” módszernél, bár ez a tendencia a „B” 

módszernél nem tapasztalható. Továbbá az ugyanolyan anyagi minőségű Glenlea lisztre ilyen 

jellegű növekedés nem látható. Mivel a napok közötti ismételhetőségi értékek változása nem 
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mutatott tendenciát egyik minta esetében sem, ezért a különböző értékek változékonysága a 

meghatározott intervallumon belül feltehetően a módszer elvégzéséhez kapcsolódó véletlen 

hibákból ered és nem a minta instabilitásából. 

 

18. ábra: Két ELISA módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) három mintára 

(Capo és Glenlea liszt, PWG gliadin) és két operátor (X, Y) által kapott gliadin visszanyerési 

értékekhez tartozó relatív szórás értékek a mérésnapok függvényében 

Ahogy a pontosságra, úgy a precizitásra is hatással lehet a mikrotiter lemezen történő 

antitest rögzítés bizonytalansága és a mikrotiter lemezre elhelyezett minta pozíciója, aminek 

eredményeképp a minták közötti reakcióidő, a térfogatadagolás bizonytalansága, párolgás, stb. 

is szerepet játszhatnak. Az egymás mellé helyezett minták szórása minden koncentráció szinten 

kisebb volt, mint a lemezen random módon elhelyezett mintáké (15. ábra). Az átlagértékeket a 

legtöbb esetben nem befolyásolta szignifikánsan a minta elhelyezése, de az eredmények 

bizonytalanságát növelte. 

Az ELISA módszerhez tartozó több lépéses mintaelőkészítés, ami az általunk 

későbbiekben jellemzett, nagy fehérjetartalmú mintáink esetén ráadásul többszörös hígítási 

lépésekkel is társulnak, növelhetik az eredmények szórását, így a mérés bizonytalanságának fő 

forrásai lehetnek. Mivel a tesztek kalibrációs standardjai semmijen mintaelőkészítési és hígítási 

műveletet nem igényelnek, vagyis rögtön a mikrotiter lemezre kerülnek, ezért a standardokkal 

kapott ismételhetőségi szórás értékeket érdemes összevetni a mintamátrixokkal végzett 

mérések szórásadataival. A standardokkal végzett mérés ugyanis a módszer alapszórását, a 

mintákkal végzett mérésekkel a mintelőkészítés hibáival terhelt bizonytalanságot jellemzik. 

Mindkét teszt esetében a standardok abszorbancia értékeihez tartozó relatív szórás értékek 

(M6.táblázat, M7.táblázat) 8-9%-os átlag körül voltak, ugyanúgy, mint a minták párhuzamosai 
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által meghatározott átlagos szórás. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált mintáknál alkalmazott 

módosított mintaelőkészítés nem befolyásolta a precizitást, vagyis a szórásértékek változását 

okozó tényezőket a minták mikrotiter lemezre helyezésétől az abszorbancia meghatározásáig 

terjedő folyamatban kell keresni.  

5.1.3 Az ELISA tesztek analitikai teljesítményjellemzőinek vizsgálatával kapcsolatos 

eredmények összegző értékelése 

Két eltérő célepitópra specifikus antitestet (G12, R5) tartalmazó ELISA módszer 

teljesítményjellemzőinek (pontosság, precizitás) értékelésével arra jutottunk, hogy a két 

módszer pontossága hasonló és nem befolyásolja a mérést végző személy, viszont a 

mintamátrix hatással volt az értékekre mindkét módszer esetében. Ez feltételezhetően a minták 

célepitópjainak mennyiségi különbségével magyarázható, ami a fő célkitűzéseinkhez 

kapcsolódó referenciaanyag fejlesztés alapvető kérdése. A mintaelhelyezés nem volt hatással a 

pontosságra, míg a kalibrációs összefüggés bizonytalansága befolyásolhatja azt. A két módszer 

precizitása megegyezett, amire sem az operátor sem a mintamátrix nem volt hatással. A 

mintaelhelyezés hatással volt a precizitásra, viszont mértéke elhanyagolható a mérésnapok 

közötti ismételhetőség mellett. Megállapítottuk, hogy a módosított (több hígítási lépést 

tartalmazó) mintaelőkészítés nem volt hatással a módszerek precizitására, vagyis magas 

gliadinkoncentrációjú mátrixok (búzalisztek, izolátumok) is vizsgálhatók ELISA 

módszerekkel. Ez azt jelenti, hogy az ELISA módszerek mérésnapok közötti 

bizonytalanságának figyelembevételével tanulmányozhatók különböző RM jelölt 

mintamátrixok, és a mátrixok közötti (fajta és fajtakeverék búza, fehérliszt és izolátum, 

feldolgozott élelmiszer modellmátrix) különbségekből eredő hatások. 
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5.2 A referenciaanyag jelölt mintamátrixok előállítására alkalmas módszertan 

(izolálás) kidolgozása, a módszerek ismételhetőségének vizsgálata és az RM 

jelölt mintamátrixok előállítása 

Többféle mátrix is alkalmas lehet referenciaanyagnak, mint például natív komponenseket 

tartalmazó liszt vagy fehérje izolátum, vagy valós mintamátrixhoz jobban hasonlító, kontrollált 

feldolgozáson áteső IRM. Ahhoz, hogy a referenciaanyag formáit, alkalmazásuk előnyeit, 

hátrányait értékelni lehessen, meg kell oldani a reprodukálható előállításukat, mert erre 

vonatkozó tudományos alaposságú információ nem érhető el. A gyakorlatban is megvalósítható 

megoldások közül a teljes őrlemény vagy fehér liszt kérdésében korábbi munkáink során már 

született döntés, és a kedvezőbb stabilitás miatt a fehér lisztek mellett döntöttünk (Hajas et al., 

2018). Munkám során így a fehérliszt, sikérizolátum, gliadin izolátum és reális élelmiszer 

modellmátrixok alkalmazhatóságát vizsgáltam. Mivel a referenciaanyag előállításnál alapvető 

szempont, hogy a széleskörű elérhetőség érdekében nagy mennyiségben álljon rendelkezésre 

homogén, stabil anyag, ezért az előállítás léptéknövelésének hatását is vizsgálni kell. A 

következő fejezetekben a referenciaanyag fejlesztéséhez szükséges anyagok (fehérlisztek, 

izolátumok, élelmiszer modellmátrixok) laboratóriumi, illetve a lisztek esetében a 

nagylaboratóriumi előállítási módszereinek fejlesztési lépéseit és a kidolgozott módszerek 

ismételhetőségével kapcsolatos vizsgálatok eredményeit ismertetem.  

5.2.1 Búzalisztek előállításának standardizálása RM előállítás céljából 

A fehér liszteket laboratóriumi körülmények között szabványos módszerrel (MSZ 6367-

9:1989) állítottuk elő, ebben értelemszerűen érdemi fejlesztés nem történt. Viszont az RM 

előállítás szempontjából a szabványos őrlési folyamat ismételhetőségének vizsgálata még nem 

történt meg eddig és a liszt keverékek magkeverékekből történő RM célú előállításának 

dokumentált módszertana sem létezik. A fajtaazonos fehérlisztek előállításának 

ismételhetőségét az Akteur fajtából három hónap különbséggel készített két párhuzamos 

őrlésből származó lisztjeivel elemeztem. A fehérlisztek nagyobb mennyiségű (min. 10 kg)  

őrlését az osztrák AGES közreműködésével tudtuk megoldani.  A nagyobb anyagmennyiségek 

előállítási módszerének ismételhetőségét a Carberry minta hét párhuzamos őrlésből származó 

lisztjeinek elemzésével végeztem. Mind a laboratóriumi, mind a nagylaboratóriumi módszer 

ismételhetőségét a minták fehérje tartalmával, SE- és RP-HPLC módszerekkel megállapított 

fehérje összetétellel vizsgáltam. 
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5.2.1.1 Fajtaazonos lisztek és lisztkeverékek laboratóriumi léptékű előállításának 

megvalósítása és az  ismételhetőség vizsgálata 

Az Akteur liszt két párhuzamos készítésével kapott nyersfehérje értékek 14,6% és 13,9% 

voltak (7. táblázat). A két érték közötti különbség relatíve nem számít nagy eltérésnek, de 

statisztikailag (a fehérjemérés átlagos szórását figyelembe véve) szignifikánsnak  bizonyult. Az 

SE-HPLC-vel megállapított fehérje összetétel alapján a két liszt nagymértékű hasonlóságot 

mutatott mind az oldható, mind az oldhatatlan frakció tekintetében (M1.ábra). Ezt erősíti az is, 

hogy a monomer és polimer fehérjék százalékos aránya sem mutatott szignifikáns különbséget, 

továbbá a monomer/polimer arány 0,92 és 0,88 volt. 

  

Akteur liszt 

1. párhuzamos 

előállítás 

2. párhuzamos 

előállítás 

Nyersfehérje (%) 14,6±0,01 13,9*±0,04 

Monomer fehérjék (%) 47,8±1,9 46,9±1,9 

Polimer fehérjék (%) 52,2±2,1 53,1±2,1 

Monomer/polimer arány 0,92 0,88 

Monomer 2. csúcs/1. csúcs arány 4,2 4,3 

ω5-gliadinok (%) 6,1±0,0 5,8*±0,0 

ω1,2-gliadinok (%) 6,4±0,0 6,5±0,1 

α-gliadinok (%) 30,9±0,2 30,6±0,2 

γ-gliadinok (%) 19,3±0,1 18,8*±0,1 

ωb-gliadinok (%) 1,7±0,0 1,5*±0,0 

HMW-gluteninek (%) 11,3±0,1 11,8*±0,1 

LMW-gluteninek (%) 24,3±0,2 25,0*±0,2 

Teljes gliadin (%) 62,6±0,4 61,7±0,4 

Teljes glutelin (%) 37,4±0,3 38,3*±0,3 

Gliadin/glutenin arány 1,7 1,6 

7. táblázat: Laboratóriumi léptékű két független őrlésből származó Akteur minták fehérjetartalmának, 

SE- és RP-HPLC-s vizsgálatokkal kapott fehérjeösszetételének összehasonlítása (átlag±szórás 

szárazanyagra vonatkoztatva; a *-gal jelölt 2. párhuzamos előállításból származó liszt értékei 

szignifikánsan eltérnek az 1. párhuzamos értékeitől) 

A két liszt RP-HPLC-vel meghatározott különböző glutén fehérjefrakciók százalékos 

eloszlása is nagy hasonlóságot mutatott. Az ω1,2-, az α- gliadin és a teljes gliadin tartalom 

esetében nem, míg a többi csoport esetében szignifikáns különbséget határoztam meg a két 

független őrlésből származó lisztek fehérjéinek százalékos eloszlására (7. táblázat). Ez azt 

jelenti, hogy a laboratóriumi őrlési módszerünkkel hasonló fehérjeösszetételű liszteket 

állítottunk elő, és a kutatás szempontjából legfontosabb fehérjékre, a gliadinok mennyiségére 
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nincs hatással az őrlés. Így az alkalmazott laboratóriumi őrlési eljárás alkalmasnak tűnik a fajta 

és fajtakeverék RM jelölt fehérlisztek előállítására. Tehát bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a 

dolgozat fő célkitűzésihez kapcsolódó eredmények bemutatásakor (5.3.1 fejezet) a különböző 

minták között fellépő eltérések elsősorban a különböző anyagi minőségből, és nem a módszer 

bizonytalanságából fakad. 

5.2.1.2 Fajtaazonos lisztek és lisztkeverékek nagylaboratóriumi léptékű előállításának 

megvalósítása és az előállítás ismételhetőségének vizsgálata 

A hét független nagylaboratóriumi őrlésből származó fajtaazonos Carberry liszt fehérje 

paramétereit a 8. táblázat tartalmazza. A párhuzamos  lisztek fehérje tartalma 17,2-17,6% között 

mozgott. A nagylaboratóriumi előállítás ismételhetősége kísérleteinkben még a 

laboratóriumiénál is jobb, s bár néhány minta esetében e különbség szignifikánsnak bizonyult, 

a módszertan jó ismételhetőséggel alkalmazható, ami a HPLC-s fehérjeprofil eredmények is 

alátámasztottak (M2.ábra).  

  

Carberry liszt 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Nyersfehérje (%) 17,4A±0,01 17,6B±0,01 17,6C±0,02 17,2D±0,01 17,3E±0,03 17,3E±0,01 17,4A±0,08 

Monomer  

fehérjék (%) 
51,7A±2,1 51,7A±2,1 51,9A±2,1 51,8A±2,1 51,5A±2,1 51,3A±2,1 51,6A±2,1 

Polimer  

fehérjék (%) 
48,3A±1,9 48,3A±1,9 48,1A±1,9 48,2A±1,9 48,5A±1,9 48,7A±1,9 48,4A±1,9 

Monomer/  

polimer arány 
1,07 1,07 1,08 1,07 1,06 1,05 1,07 

ω5 (%) 9,0A±0,1 9,1A±0,1 9,1A±0,1 9,0A±0,1 8,9A±0,1 8,8B±0,1 9,0A±0,1 

ω1,2 (%) 4,4A±0,0 4,3A±0,0 4,4A±0,0 4,4A±0,0 4,3A±0,0 4,3B±0,0 4,4A±0,0 

α (%) 36,0A±0,3 36,3AB±0,3 36,6BC±0,3 37,1D±0,3 36,5ABC±0,3 35,5E±0,2 36,9CD±0,3 

γ (%) 27,5AB±0,2 27,3AC±0,2 27,4A±0,2 27,8B±0,2 27,3AC±0,2 27,0C±0,2 27,9B±0,2 

ωb (%) 0,5A±0,0 0,5B±0,0 0,4C±0,0 0,4D±0,0 0,5E±0,0 0,6F±0,0 0,4D±0,0 

HMW-GS (%) 7,1AB±0,0 7,1A±0,0 7,0AC±0,0 6,7D±0,0 7,0C±0,0 7,2B±0,1 6,7D±0,0 

LMW-GS (%) 15,5A±0,1 15,4A±0,1 15,2B±0,1 14,6C±0,1 15,5A±0,1 16,6D±0,1 14,7C±0,1 

teljes gliadin (%) 76,9A±0,5 77,0A±0,5 77,3AB±0,5 78,3B±0,5 77,0A±0,5 75,6C±0,3 78,1B±0,5 

teljes glutelin (%) 23,1A±0,2 23,0AB±0,2 22,7B±0,2 21,7C±0,2 23,0AB±0,2 24,4D±0,2 21,9C±0,2 

Gliadin/ glutenin 

arány 
3,3 3,4 3,4 3,6 3,4 3,1 3,6 

8. táblázat: Nagylaboratóriumi léptékű hét független őrlésből származó Carberry minták 

fehérjetartalmának, SE- és RP-HPLC-s vizsgálatokkal kapott fehérjeösszetételének összehasonlítása 

(átlag±szórás szárazanyagra vonatkoztatva; minden sorban a különböző betűkkel jelölt értékek 

szignifikánsan eltérnek egymástól)  
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A monomer és polimer fehérjék százalékos eloszlására az őrlés nem volt hatással, az 

értékek között szignifikáns különbséget nem tapasztaltunk.  A monomer és polimer arány 1,05-

1,07 között változott, ami elhanyagolhatónak tekinthető a mérés átlagos bizonytalanságának 

figyelembe vétele mellett. A különböző fehérje frakciók esetében azonosíthatók olyan fehérjék 

(pl. γ-gliadinok vagy HMW-gluteninek), melyek kissé nagyobb változékonyságot mutattak, 

míg más frakciók esetében (pl. ω-gliadinok) a százalékos arányban alig jelentkezett eltérés. A 

kisebb eltérések ellenére az alkalmazott módszerrel nagyon hasonló paraméterű liszteket 

tudtunk előállítani nagylaboratóriumi szinten is. Tehát a nagylaboratóriumi őrlési módszerünk 

alkalmas az RM jelölt fajták és fajtakeverék szemterméséből nagyobb mennyiségben fehér 

lisztet előállítani.  

5.2.2 Sikér és gliadin izolátumok előállítási módszerének kidolgozása és az előállítás 

ismételhetőségének vizsgálata  

Az izolátumok RM-ként történő alkalmazhatóságának meghatározása és az izolálás 

hatásának tanulmányozása a szakirodalomban teljesen hiányzik. Ahhoz, hogy ezekre a 

kérdésekre tudjunk válaszolni, első lépésben ezek előállítását kellett olyan szinten 

kidolgoznom, hogy a módszerrel reprodukálhatóan, analitikai felhasználás céljára megfelelő 

minőségű és tisztaságú, átszennyeződés-mentes sikér (glutén) és gliadin izolátumokat lehessen 

kinyerni. A módszerfejlesztéshez kereskedelmi forgalomban kapható BL80-as búzalisztet 

használtam. A módszerkidolgozás jóságának megállapításához a minták fehérjetartalmát, a 

fehérje kihozatali %-ot és méretkizárásos folyadékkromatográfiával meghatározott fehérje 

összetételét vizsgáltam. A kidolgozott izolálási módszerek ismételhető elvégzésének 

igazolására az Akteur fajtából három hónap különbséggel előállított izolátumok 

fehérjetartalmát és összetételét határoztam meg.  

5.2.2.1 Sikér előállítás módszerének továbbfejlesztése RM célú hasznosításhoz  

A sikérfehérjék előállításának egyik lehetősége a búzaminősítésben széles körben 

alkalmazott sikérmosás. A különböző sikérfehérje frakciók kinyerésére az Osborne-féle 

oldhatóság szerinti frakcionálás is alkalmas, vagyis a lisztből egymást követő extrakcióval 

történik a különböző gabonafehérje frakciók elkülönítése. Célom egy olyan izolálási módszer 

kidolgozása volt, mellyel az RM jelölt lisztekből minél egyszerűbben, a módszer 

bizonytalanságát növelő lépések számát csökkentve olyan sikér izolátumok állíthatók elő, 

melyből további lépések segítségével a gliadin izolátumok is kinyerhetők, így vizsgálva a 

fehérje izolálás egyes lépéseinek hatását is. 



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

73 

 

A glutén izolátum készítésénél az albumin és globulin fehérjék extrakciójához a PWG 

gliadin előállításáról szóló leírást, vagyis egy Osborne-frakcionáláson alapuló megoldást vettük 

alapul (van Eckert et al., 2006). Az albuminok és globulinok publikációban leírt extrakcióját 

annyiban módosítottam, hogy a 0,4 M NaCl tartalmú oldatot foszfátpuffer nélkül alkalmaztam, 

mert az irodalomban leírt eredmények szerint a sikérfehérjék kinyerésének hatékonyságára 

(kihozatali %) a pufferelés nincs szignifikáns hatással  (Wieser et al., 1998). A liszt mennyiségét 

30 g-ra csökkentettem, ehhez adtam a liszt-oldat arányokat megtartva 120 ml 0,4 M NaCl 

oldatot, majd laboratóriumi homogenizátorral kevertettem 30 percig, végül laboratóriumi 

centrifugával 15 percig centrifugáltam 4500 g-n. A felülúszót leöntöttem és az extrakciót 

kétszer megismételtem. Az extrakció eredményeként a maradékban megkaptuk a 

sikérfehérjéket. Az izolátum keményítőtartalmát Lugol oldattal ellenőriztem (MSZ EN ISO 

21415-2:2016). Pozitív eredmény esetén a keményítő hatékonyabb eltávolítása céljából további 

10 perces manuális csapvizes mosást alkalmaztam, majd újból elvégeztem az ellenőrző 

vizsgálatot. Az eredményül kapott nedves sikér szárítását liofilizálással oldottam meg, ugyanis 

a fagyasztva szárítás várhatóan és lényegesen nem változtatja meg a sikér összetételi és 

oldhatósági tulajdonságait (Day et al., 2006). A szárított sikért végül késes homogenizálóval 

őröltem. Az így nyert sikér fehérjetartalma 95,6%, a liszt fehérjetartalmához viszonyított 

kihozatali százalék pedig 62% volt. Ez azt jelenti, hogy ezzel a módszerrel tiszta 

fehérjeizolátumot tudtam előállítani, de a módszernek nagy volt az anyagvesztesége. Ez 

feltételezhetően a homogenizálásnak tulajdonítható, ugyanis az extrakció előre haladtával a 

sikérfehérjék a berendezés fejébe ragadtak, ami az izolálás manuális felügyeletét igényelte. A 

kitermelés növelése és a folyamat kontrollált megvalósítása érdekében a sikérfehérjék 

kinyerésére automata sikérmosó berendezést is alkalmaztam, aminek alapját a nedvessikér 

előállításra vonatkozó AACC szabvány adta (AACC Method 38-12.02:2000). Az így kapott 

sikért szintén liofilizáltam, majd porítottam. A sikérmosó berendezés alkalmazásával kapott 

sikér izolátum nyersfehérje tartalma 88,7%, a fehérjék kihozatali százaléka pedig 81% volt. 

Ezzel a módszerrel javult a kitermelés, viszont csökkent a fehérjetartalom, kevésbé tiszta 

fehérjepreparátumot kaptam. Ez a Lugol oldatos ellenőrzés alapján elsősorban az anyagban 

maradt keményítőnek tulajdonítható. A fehérjetartalom növelése céljából a módszert úgy 

módosítottam, hogy a sikérmosó programjával desztillált víz használatával a mosási ciklus 

idejét meghosszabbítottam és vizsgáltam ennek hatását a fehérjetartalom alakulására. A 

keletkezett sikér nyersfehérje tartalma 89,1%, míg a fehérje kihozatal 78% volt. Vagyis csak 

kismértékben javult az izolátum tisztasága és csökkent a kinyerési százalék. Mivel az automata 

sikérmosás utáni automata desztillált vizes mosás nem volt elég hatékony a keményítő 
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eltávolítására, ezért a sikérizolátum fehérjetartalmának (vagyis tisztaságának) növelése 

érdekében a sikérmosó berendezéssel kapott anyagot manuálisan 10 percig csapvíz alatt 

mostam, majd liofilizáltam és késes homogenizálóval őröltem. A sikér nyersfehérjetartalma 

97,2%, a fehérjék kihozatali százaléka pedig 75% volt. Ez azt jelenti, hogy magas fehérje 

kihozatallal nagy tisztaságú glutén izolátumot tudtunk előállítani az automata sikérmosásra 

vonatkozó módosított szabványmódszerrel, aminek a részletes leírását a 9.1 fejezet tartalmazza.   

Az izolátum, mint RM jelölt előállítás fontos minőségi jellemzője a kiindulási anyag, 

jelen esetben a fehérliszttel való sikérfehérjékre vonatkozó összetételi egyezés, vagyis hogy a 

módszerünk során ne veszítsünk analitikai információt. A kiindulási liszt és a glutén izolátum 

fehérje profilját a 19. ábra mutatja. A glutén izolátum nagymértékű hasonlóságot mutatott a 

liszttel mind az oldható, mind az oldhatatlan fehérjék tekintetében és az albuminokat és a 

globulinokat jelentő terület is nagymértékben csökkent. A liszt monomer fehérjéinek aránya 

45,5%, a polimer fehérjéinek aránya 45,8% volt, míg a glutén izolátum monomer fehérje 

arányára 46,3%-ot, a polimer fehérjékre pedig 49,1%-ot határoztunk meg (M8.táblázat). A 

monomer/polimer fehérjék aránya lisztben 0,99, míg a glutén izolátumban 0,94 volt.  

 

19. ábra: Az izolálási módszerfejlesztéshez felhasznált BL80 búzaliszt (A) és a belőle nyerhető glutén 

izolátum (B) SE-HPLC-vel kapott fehérje profilja (fekete: oldható; zöld: oldhatatlan frakció) 
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A liszt és a belőle izolált glutén preparátum monomer és polimer fehérjéi között nem volt 

szignifikáns különbség (M8.táblázat). Ez azt jelenti, hogy a fehérjeösszetételre nem volt 

hatással az izolálás, vagyis nem lép fel analitikai információvesztés az izolálás következtében. 

Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy az albuminok és globulinok mennyisége tovább 

csökkenthető-e, vagy az előállítás velejárója a kis mennyiségű maradék, megvizsgáltuk egy 

kereskedelmi forgalomban kapható vitális glutén fehérjeprofilját (M3.ábra). A vitális glutén 

esetében is látható volt az albuminokra és a globulinokra jellemző fehérje csúcs, ami 

feltételezhetően nehezen távolítható el teljes mértékben a sikér előállítás során. Mivel ezek a 

fehérjék nem, vagy csak kismértékben játszanak szerepet a cöliákiában és a glutén 

meghatározásra alkalmazott ELISA tesztek sem lépnek kölcsönhatásba velük, ezért az RM 

szempontjából valószínűleg nem kritikus a kismértékű jelenlétük. 

A módszerfejlesztés eredményeként a próbaliszt fehérjetartalma, a fehérjék kihozatali 

százaléka és a fehérjeprofillal való megfelelés alapján úgy ítéltük meg, hogy az automata 

sikérmosáson alapuló módszer manuális mosással kombinálva (9.1 fejezet) alkalmas lehet az 

RM jelölt glutén izolátumok előállítására. Az RM jelölt lisztekből való sikér izolálás előtt 

viszont a lisztelőállítási módszerekhez hasonlóan értékelnünk kell a módszer ismételhetőségét, 

amit a következő fejezetben ismertetek. 

5.2.2.2 Az RM célú sikér előállítás ismételhetőségének vizsgálata 

A sikér fehérjék izolálására kifejlesztett módszerrel a két független őrlésből származó 

Akteur liszt mintákból előállítottam a két párhuzamos glutén izolátumot a módszer 

ismételhetőségének vizsgálatára. A két párhuzamos glutén izolátum nyersfehérje tartalma 

96,6% és 97,1% volt (9. táblázat) és az értékek között nem volt szignifikáns különbség. Az 

izolálás kihozatali százaléka 63% illetve 75% volt a két független előállítás esetében. A glutén 

hozam az első esetben kisebb volt, amit okozhatott esetleg egy kis anyagvesztés a csapvizes 

mosásnál. A két glutén izolátumra kapott kromatogramok alapján nagy hasonlóság figyelhető 

meg a tartalékfehérjék összetételét tekintve mind oldható, mind oldhatatlan frakció esetében 

(M4.ábra). Az albumin/globulinokra jellemző kromatogram rész között volt különbség (a 2. 

párhuzamos esetén laposabb volt), ami az előállítás során a mosás (feltételezhetően a csapvizes 

mosás) hatékonyságának tulajdonítható, de ez a glutén fehérjék összetételét tekintve kevésbé 

releváns. A monomer és polimer fehérjék százalékos mennyiségét tekintve nem volt 

szignifikáns különbség a két izolátum között, a monomer/polimer fehérjék aránya pedig 0,95 

és 1,07 volt (9. táblázat). 
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Az egyes fehérjefrakciókra megállapított összetétel alapján a két függetlenül előállított 

sikér izolátum összetétele további hasonlóságokat mutatott, és az α- és γ-gliadinok arányában 

nem volt szignifikáns különbség a két izolátum között, míg a többi fehérjecsoport esetében is 

nagyon kis relatív különbségek figyelhetők meg (9. táblázat). 

  

Akteur glutén 

1. párhuzamos 

előállítás 

2. párhuzamos 

előállítás 

Nyersfehérje (%) 96,0±0,4 97,1±0,03 

Monomer fehérjék (%) 48,7±1,9 51,8±2,1 

Polimer fehérjék (%) 51,3±2,1 48,2±2,1 

Monomer/polimer arány 0,95 1,07 

Monomer 2. csúcs/1. csúcs arány 4,6 4,7 

ω5-gliadinok (%) 5,3±0,0 4,7*±0,0 

ω1,2-gliadinok (%) 5,5±0,0 5,3*±0,0 

α-gliadinok (%) 26,6±0,2 26,4±0,2 

γ-gliadinok (%) 17,2±0,1 16,9±0,1 

ωb-gliadinok (%) 3,2±0,0 3,3*±0,0 

HMW-gluteninek (%) 12,7±0,1 13,5*±0,1 

LMW-gluteninek (%) 29,1±0,2 29,8*±0,2 

Teljes gliadin (%) 54,7±0,4 53,4*±0,4 

Teljes glutelin (%) 45,3±0,3 46,6*±0,3 

Gliadin/glutenin arány 1,2 1,1 

9. táblázat: Két független izolálással előállított Akteur sikér izolátumok fehérjetartalmának, SE- és 

RP-HPLC-s vizsgálatokkal kapott fehérjeösszetételének összehasonlítása (átlag±szórás szárazanyagra 

vonatkoztatva; a *-gal jelölt 2. párhuzamos előállításból származó glutén izolátum értékei 

szignifikánsan eltérnek az 1. párhuzamos értékeitől) 

A kidolgozott glutén izolálási eljárásunkkal az egyik RM jelölt fajta (Akteur) 

felhasználásával függetlenül előállított két glutén izolátum fehérjetartalom, kihozatali és 

összetételi eredményei alapján a módszer ismételhetősége megfelelő az RM jelölt lisztekből 

glutén izolátumok előállítására. Így olyan izolátumokat tudunk előállítani, amivel vizsgálható 

a különböző fajták és fajtakeverékekből készített izolátumok összetétele és ELISA 

eredményeket befolyásoló hatása.   

5.2.2.3 RM célú gliadin izolátum előállításának kidolgozása, a rendelkezésre álló 

módszerek továbbfejlesztése  

A gliadin izolátumok előállításánál két megvalósítási lehetőség áll rendelkezésünkre, 

vagyis a klasszikus Osborne oldhatóság szerinti frakcionálás során a lisztből egymást követő 
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extrakcióval történő izolálás, vagy a gyakorlati szempontból könnyebben és gyorsabban 

kivitelezhetőnek tűnő, az előző fejezetekben leírt liszt, majd fent ismertetett módszerrel kapott 

sikérizolátum további alkoholos extrakciójával történő gliadinok kinyerése.  

 Az utóbbi megoldást alkalmazva a szárazsikérből kiindulva a gliadinok kinyerésére 60%-

os etanol oldatot (amivel a legnagyobb gliadin hozamot lehet elérni) és a PWG gliadin 

előállításánál alkalmazott tömeg-oldat arányokat alkalmaztam (van Eckert et al., 2006; Wieser 

et al., 1994). A sikérhez 120 ml 60%-os etanol oldatot adtam, 30 percig mágneses keverővel 

kevertettem, majd 15 percig 4500 g-n centrifugáltam. A felülúszót leszedtem, a maradék 

fehérjékkel pedig az extrakciót még kétszer elvégeztem. A háromszoros extrakció 

eredményeként kapott oldat tiszta volt, és az oldat 24 órás liofilizálása után a PWG gliadinhoz 

hasonló fehér, pelyhes anyagot kaptam. Az így kapott gliadin izolátum fehérjetartalma 95,6%, 

a glutén izolátumhoz viszonyított kihozatali százalék 41% volt (M8.táblázat). Ez azt jelenti, 

hogy a szárazsikérből történő extrakció eredményeként magas fehérjetartalmú és megfelelő 

kihozatalú anyagot kaptunk. A módszer részletes leírását a 9.1 fejezet tartalmazza. 

A kidolgozott módszerrel előállított fehérje preparátum SE-HPLC-s módszerrel kapott 

fehérjeprofilját a 20. ábra mutatja. A gliadin izolátum csak kismértékű oldhatatlan fehérjét 

tartalmazott és profilja megfeleltethető a liszt alapanyag oldható fehérje profiljával.  

 

20. ábra: Az izolálási módszer kidolgozásához felhasznált BL80 búzalisztből előállított gliadin 

izolátum SE-HPLC-vel kapott fehérje profilja (fekete: oldható; zöld: oldhatatlan frakció) 
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A nagyobb molekulatömegű fehérjékből kevesebbet vártunk a gliadin izolátumban, mivel ezek 

már inkább polimer jellegű fehérjéknek tekinthetők méretükből fakadóan. A monomer 

fehérjékre jellemző két csúcs aránya a lisztben 4,1 volt, a sikérizolátumban 5, míg a gliadin 

izolátumban 5,2 (M8.táblázat). A liszthez képest a sikérben magasabb értéket mértünk, míg a 

gliadin izolátumban a sikérhez képest már nem történt nagyobb változás, vagyis az izolálás 

folyamatában a glutén előállításnak nagyobb hatása van ezeknek a fehérjéknek az arányára, 

mint a gliadin izolálásnak. 

Az általunk előállított gliadin izolátum profilja nagyon hasonló volt a PWG gliadin 

fehérjeprofiljához (M3.ábra). A PWG gliadin esetében is látható volt a nagyobb 

molekulatömegű fehérjék jelenléte. Ezt a PWG gliadin elemzésekor a szerzők oligomer 

gliadinoknak nevezték (van Eckert et al., 2006), vagyis feltételezhetően olyan jellegű monomer 

fehérjékről van szó, melyek bár képesek alkoholos oldatban oldódni, tehát az Osborne 

frakcionálás alapján gliadinoknak tekinthetők, viszont képesek lehetnek egymással 

összekapcsolódni nagyobb molekulaméretet eredményezve. A PWG gliadin monomer 

fehérjéinek aránya 5,3 volt, ami a kidolgozott módszerünkkel kinyert izolátummal szinte teljes 

mértékben azonosnak tekinthető. 

A fehérjetartalom, a fehérjekihozatal és a PWG gliadinhoz nagyon hasonló összetételű 

izolátum alapján a gliadin izolálásra kidolgozott módszerünk alkalmas lehet az RM jelölt fajták 

izolátumainak előállítására. A lisztek és glutén izolátumok előállítási módszereihez hasonlóan 

a gliadin izolálás ismételhetőségét is tanulmányoztam. 

5.2.2.4 A gliadin izolátum előállítás ismételhetőségének vizsgálata 

Az Akteur mintából függetlenül előállított gliadin izolátumok nyersfehérje tartalma 

96,4% és 76% volt, ami nagy különbséget jelent, lényegesen eltér a sikérizolátum 

ismételhetőségi jellemzőitől (10. táblázat). Ugyanakkor érzékszervi (szín, állag) alapján nagyon 

hasonló anyagokat kaptunk a párhuzamosan elvégzett izolálások során. Mivel mindkét 

párhuzamos esetén magas fehérjetartalmú glutén izolátumból indultunk ki, ezért a különbség 

egy lehetséges magyarázata lehet a két gliadin izolátum eltérő kötött víztartalma. 

A glutén izolátumokból kinyerhető gliadin fehérjék aránya 36,5% és 34,6% volt, vagyis 

az eltérő fehérjetartalom ellenére a két gliadin izolátumban jelen lévő fehérjék kihozatala 

majdnem megegyezett. Amennyiben a fehérjeprofilban nem tapasztalunk különbségeket a két 

párhuzamos előállítással nyert izolátum között, úgy a célkitűzéseinknek megfelelő lehet az 

izolálási eljárás, természetesen azzal a megjegyzéssel, hogy a fehérjetartalombeli különbség 
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okait fel kell tárni és az ezzel kapcsolatos eljárást természetesen a későbbiekben módosítani 

kell.  

Az SE-HPLC eredmények alapján (M5.ábra) a gliadin izolátumok a legnagyobb eltérést 

a nagyobb molekulatömegű fehérjék régiójában mutatták, ugyanis az egyik párhuzamos gliadin 

izolátumban megjelentek ezek a fehérjék, míg a másikban nem. Amennyiben a glutén 

mátrixban ragadt fehérjékről van szó, úgy a glutenin izolátumban meg kellene jelenniük, 

logikusan az oldható frakcióban, ami azonban nem tapasztalható (M5.ábra). Lehetséges, hogy 

ezek a fehérjék sokkal érzékenyebben reagálnak a külső körülmények megváltozására, és olyan 

aggregátumokat képeztek, amik az SE-HPLC módszer során sem az oldható, sem az oldhatatlan 

minták előkészítésével nem vihetők oldatba. A prolaminokra jellemző régióban a fehérjeprofil 

nagy hasonlóságot mutatott a két párhuzamos izolálással előállított gliadin izolátum. A két 

csúcs aránya a két izolátum esetében 4,9 és 5,9 volt (10. táblázat). Ez nagyobb eltérést jelent, 

mint az Akteur liszt és glutén izolátum két parhuzamos előállítása közötti minták esetében. 

A két párhuzamos Akteur gliadin izolátumok RP-HPLC-vel megállapított fehérje 

összetételét a 10. táblázat mutatja. A gliadin izolátum fehérjefrakciói között minden esetben 

szignifikáns különbség volt, viszont a relatív különbségek nem sokkal nagyobbak, mint a két 

párhuzamos előállítással készült Akteur liszt és glutén izolátum értékei között fellépő 

különbségek. 

  

Akteur gliadin 

1. párhuzamos 

előállítás 

2. párhuzamos 

előállítás 

Nyersfehérje (%) 96,4±0,2 76,0*±1,0 

Monomer 2. csúcs/1. csúcs arány 4,9 5,9 

ω5-gliadinok (%) 9,9±0,1 8,4*±0,1 

ω1,2-gliadinok (%) 10,1±0,1 11,2*±0,1 

α-gliadinok (%) 49,1±0,3 48,3*±0,3 

γ-gliadinok (%) 30,9±0,2 32,2*±0,2 

10. táblázat: Két független izolálással előállított Akteur gliadin izolátumok fehérjetartalmának, SE- és 

RP-HPLC-s vizsgálatokkal kapott fehérjeösszetételének összehasonlítása (átlag±szórás szárazanyagra 

vonatkoztatva; a *-gal jelölt 2. párhuzamos előállításból származó gliadin izolátum értékei 

szignifikánsan eltérnek az 1. párhuzamos értékeitől) 

A gliadin izolátumok ismételhető előállítására vonatkozó eredményekből látható, hogy 

vannak még fejlesztendő bizonytalanságok, de mivel gliadin izolátumok előállítására, főleg 

referenciaanyag célzatú módszerre és azok reprodukálhatóságára nincs elérhető irodalmi adat, 
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ezért alapvetően nem látható olyan mértékű információvesztés, ami megakadályozná a módszer 

segítségével történő kísérleti gliadinizolátumok előállítását. 

5.2.3 RM jelölt mintamátrixok előállítása és előzetes minőségi értékelése  

Az előző fejezetekben értékeltem a fehérliszt laboratóriumi és nagylaboratóriumi 

módszerek RM célú minták előállítására vonatkozó alkalmasságukat, továbbá 

továbbfejlesztettem és vizsgáltam egy-egy  glutén és gliadin izolálási módszert, mellyel 

alkalmunk nyílik az RM jelölt lisztek mellett a sikér és gliadin izolátumok előállítására, így RM 

fejlesztési célokra való alkalmazásra. Ennek megfelelően az előzetes kísérleti munkánk alapján 

összegyűjtött 2016-os évjáratú öt búzafajtából és keverékükből a fent bemutatott eljárásokkal 

előállítottam a laboratóriumi és nagylaboratóriumi RM jelölt liszteket, majd a laboratóriumi 

lisztekből a glutén és gliadin izolátumokat. Az így előállított RM jelölt mintákból a Carberry 

és a keverék liszt, glutén izolátum és gliadin izolátum (továbbá a PWG gliadin), mint 

fehérjeforrások felhasználásával valós élelmiszereket modellező mátrixokat, vagyis IRM 

jelölteket állítottam elő. Az előállított RM jelölt liszt, sikér, gliadin izolátumok, továbbá IMR 

jelöltek segítségével tanulmányozhatók a referenciaanyag fejlesztéshez kapcsolódó főbb 

kérdések és a különböző faktorok hatása. 

A főbb célkitűzéseimhez kapcsolódó eredményeim bemutatása előtt az RM jelölt 

mintákat előzetesen megvizsgáltam, hogy a kizárjunk minden, előállítási módszerből történő 

bizonytalanságot a minták eredményeinek értékelésekor. Az öt fajtaazonos és keverék liszt 

előzetes értékelésétől eltekintek, mert a lisztelőállításból származó bizonytalanság minimális, 

így a minták értékeinek részletes jellemzésére az 5.3.1 fejezetben kerül sor. 

Az izolátumok, főként a gliadin izolálás módszerében voltak bizonytalanságok a 

fehérjetartalmat illetően, ezért megvizsgáltam a kidolgozott módszerrel előállított öt fajta és 

keverék glutén és gliadin izolátumainak fehérjetartalmát és kihozatali százalékát. 

Mivel az élelmiszereket modellező mátrixok előállításához kapcsolódó fejlesztés korábbi 

munkáink eredménye (Bugyi, 2012; Schall, 2015), ezért az IRM jelöltek előzetes minőségi 

értékelésének esetében az ELISA módszerrel mért gliadin koncentrációkhoz tartozó relatív 

szórást értékeltem. Ebből ugyanis a minták fehérjeforrásának homogenitásáról, így az 

alkalmazott IRM előállítás bizonytalanságáról kaphatunk információt. 

5.2.3.1 RM jelölt glutén izolátumok fehérjetartalmának és kihozatalának vizsgálata 

Az öt fajtából és a keverék mintából előállított glutén izolátumok nyersfehérje tartalma 

93,8-97,4% között mozgott (11. táblázat). A legalacsonyabb érték a Yitpi-hez, míg a 
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legmagasabb az Mv Magvas-hoz tartozott. Ezek az értékek összemérhetők az izolálás 

módszerének kidolgozásakor kapott értékkel, vagyis tiszta, kevés keményítő maradékot 

tartalmazó glutén izolátumokat tudtunk elérni mindegyik fajta esetében. Az izolátumok 

fehérjetartalma láthatólag nem függ a kiindulási liszt fehérjetartalmától. Mivel az előállítás 

ismételhető módon elvégezhető, ezért az izolátumok közötti fehérjetartalom különbség 

feltételezhetően inkább mátrix (fajta), mint előállítás függő, ami az irodalomban leírtaknak is 

megfelel, mert a különböző fajták viselkedése a glutén fehérjék kinyerése során eltérő lehet 

(Marchetti et al., 2012). 

Minta 
G

lu
té

n
 i

zo
lá

tu
m

o
k

  

n
y
er

sf
eh

ér
je

 t
a

rt
a
lm

a
 

(%
) 

G
lu

té
n

 f
eh

ér
jé

k
 

m
en

n
y
is

é
g
e 

a
 l

is
zt

 

fe
h

ér
jé

k
h

ez
 v

is
z
o

n
y

ít
v

a
 

(%
) 

Akteur  97,1A±0,3 75,3 

Carberry 95,3B±0,0 76,9 

Mv Magvas 97,4A±0,0 75,5 

Yitpi 93,8D±0,2 73,4 

Yumai-34 94,5C±0,3 76,8 

Keverék 95,5B±0,1 78,5 

Öt fajta átlaga 95,6 75,6 

11. táblázat: Az öt kiválasztott fajtából és keverékükből előállított glutén izolátumok nyersfehérje 

tartalma és a kiindulási lisztekhez viszonyított hozama (átlag±szórás szárazanyagra vonatkoztatva; a 

különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól) 

A különböző lisztek fehérjetartalmához viszonyított kinyerési érték 73,4-76,9% között volt, 

vagyis mindegyik minta esetén hasonló hatékonysággal nyerhetők ki a glutén fehérjék. A 

keverék lisztből nyerhető glutén izolátum nyersfehérje tartalma szintén magas, 95,5% volt, 

illetve a glutén fehérjék kinyerési százaléka 78,5%-a volt, ami a fajtaazonos lisztekből 

előállított sikér izolátumok kihozatali értékeivel összeegyeztethető mértékű. Látható, hogy a 

kidolgozott sikér izolálási módszerünkkel az RM jelölt lisztekből magas fehérjekihozatallal 

tiszta glutén izolátumokat tudtunk előállítani, amik alkalmasak a további, referenciaanyag 

fejlesztést érintő kérdések tanulmányozására. 

5.2.3.2 RM jelölt gliadin izolátumok fehérjetartalmának és kihozatalának vizsgálata 

Az öt fajta és a keverék gliadin izolátumok mért fehérjetartalma 72,7-101,9% között 

mozgott (12. táblázat), ami szélesebb tartományt jelentett, mint ami a glutén izolátumoknál volt 
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megfigyelhető. A legalacsonyabb értéket az Akteur mintára, míg a legmagasabbat a Yitpire 

kaptunk. A különbségek nem eredeztethetők a glutén izolátum nyersfehérje tartalmából.  
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Akteur  76,0E±1,0 34,6 

Carberry 87,0B±0,8 34,0 

Mv Magvas 72,7F±0,9 36,9 

Yitpi 101,9A±1,5 58,2 

Yumai-34 83,3C±1,6 52,8 

Keverés 79,6D±1,5 28,8 

Öt fajta átlaga 84,2 43,3 

12. táblázat: Az öt kiválasztott fajtából és keverékükből előállított gliadin izolátumok nyersfehérje 

tartalma és a kiindulási lisztekhez viszonyított hozama (átlag±szórás szárazanyagra vonatkoztatva; a 

különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól) 

A glutén izolátumoknál azt állapítottuk meg, hogy az izolátumok közötti különbség feltehetően 

a fajtáktól függ. Ez nem jelenthető ki egyértelműen a gliadin izolátumok esetében, mivel a 

gliadin izolálás ismételhetőségének vizsgálatakor is tapasztaltunk eltéréseket ugyanannak a 

mintának a két párhuzamos előállításakor is, ami rámutatott, hogy a gliadin előállításában 

sokkal több bizonytalanság van, mint a lisztek vagy a glutén izolátum esetében. A gliadin 

fehérjék kihozatali százaléka 34-58,2% között mozgott. A keverék gliadin izolátum fehérje 

tartalma 79,6%,  vagyis a fajtaazonos mintákra megállapított intervallumba beleesett. A 

kihozatali százaléka 28,8% volt, vagyis a fajtákhoz képest kisebb kihozatalt tudtunk elérni. 

Elképzelhető, hogy a keverék mintában a különböző fajtákból származó glutenin fehérjék 

erősebben kapcsolódnak, mint egyedileg a fajtákban, így negatívan hatnak a gliadinok 

kinyerésére, azonban az anyagvesztés problémás lehet, amennyiben ez a fehérjeprofil 

megváltozását eredményezi a liszthez képest.   

A kidolgozott gliadin izolálási módszerünkkel az RM jelölt fajták és keverékük esetében 

is magas fehérjetartalommal rendelkező gliadin izolátumokat tudtunk elérni. A kihozatali 

eredményekben van bizonytalanság, ami egyrészt az előállítási módszerből is eredeztethető, de 

a minta minőségére is utalhat. Az izolálás során a különböző RM jelölt mátrixok esetében 
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fellépő fehérjeösszetételt befolyásoló hatás már szorosan kapcsolódik a referenciaanyag 

fejlesztés eredményeihez, így ezt a 5.3.2 fejezetben ismertetem részletesen.   

5.2.3.3 IRM jelölt modellmátrixok homogenitásának vizsgálata 

Az élelmiszermodellek mátrix összetevőit és az előállítás módszerét korábbi 

munkáinkban standardizáltuk (Bugyi, 2012; Schall, 2015), így ebben a fejezetben az IRM 

előállítás módszertanát jellemző paramétert, a relatív szórást ismertetem a különböző 

fehérjeforrásokat tartalmazó IRM jelöltek esetében (13. táblázat). A relatív szórást a 

modellmátrixokra két ELISA módszerrel megállapított átlagos gliadin koncentráció és szórás 

értékekből számoltam. Az IRM, mint analitikai célokra potenciálisan alkalmazható 

referenciaanyaghoz kapcsolódó eredmények részletes ismertetését az 5.3.3 fejezet tartalmazza. 

A különböző IRM jelöltekre megállapított RSD értékek az „A” módszer esetében 4-22%, 

míg a „B” módszer esetében 5-14% között mozogtak (13. táblázat).  

  
"A" ELISA teszt "B" ELISA teszt 

IRM 

fehérjeforrásának 

típusa 

A gliadin koncentrációhoz tartozó 

RSD (%) 

Carberry liszt 5 12 

Carberry glutén 16 10 

Carberry gliadin 4 8 

Keverék liszt 9 10 

Keverék glutén 22 14 

Keverék gliadin 5 9 

PWG gliadin 5 5 

13. táblázat: A két ELISA  módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin)  

meghatározott különböző modellmátrixok átlagos gliadin tartalmához tartozó relatív szórás (RSD) 

értékek 

A két teszt értékei között nem volt korreláció, vagyis a szórásértékek véletlenszerűen, és nem a 

mintától függő mértékben változtak. Korábbi munkáink alapján (Schall, 2015) a kidolgozott 

IRM előállítási és homogenizálási módszereinkkel a mintákhoz tartozó relatív szórás érték 0-

20% körüli. Vagyis a különböző fehérjeforrásokat tartalmazó IMR jelölt mintáinkhoz tartozó 

szórás érték hibahatáron belül vagy ahhoz közel voltak. Ez azt mutatja, hogy a korábban 

kidolgozott IRM laboratórium előállítás módszer homogén eloszlású terméket eredményezett, 

így az eljárás alkalmasnak tűnik eltérő anyagi minőségű (azaz liszt, sikér vagy gliadin) 

fehérjeforrások használata esetén is megfelelő eloszlású, homogén modellmátrixok 
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előállítására, így alkalmazhatók a különböző fehérjeforrások (fajta vagy keverék, liszt, sikér 

vagy gliadin izolátum) hatásainak elemzésére, amire az 5.3.3 fejezetben térek ki részletesebben. 

5.2.4 A különböző RM felhasználási célra készített kísérleti anyagok előállítási 

módszertanának összegző értékelése 

A búzafajták őrlésére alkalmazott laboratóriumi és nagylaboratóriumi módszerek 

ismételhetőségének vizsgálatával megállapítottuk, hogy alkalmazásukkal adott fajtából állandó 

minőségű liszteket, vagyis szűk tartományban változó fehérje tartalommal és profillal 

rendelkező mintákat tudunk előállítani. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazott módszereink 

alkalmasak a referenciaanyag fejlesztéshez szükséges kísérleti minták, RM jelölt búza 

fehérlisztek előállítására. 

A sikérfehérjék izolálására kidolgozott laboratóriumi módszerünk a minták tisztasága, 

fehérjekihozatala és a fehérjeprofilja vagyis a kiindulási liszt profiljával való egyezés, valamint 

a bizonyítottan jól ismételhető előállítási folyamat alapján megfelelőnek bizonyultaz RM 

fejlesztéshez és kapcsolódó kérdések vizsgálatához szükséges RM jelölt glutén (sikér) 

izolátumok előállítására.  

A gliadin izolátumok készítésére továbbfejlesztett módszernél a fehérjetartalomban mért 

eltérések ismételhetőségi problémát jeleztek. Ugyanakkor, az immunanalitikai tesztek 

szempontjából fontos fehérjeprofilok összehasonlító elemzése alapján úgy ítéltük meg, hogy a 

célkitűzésben szereplő célok eléréséhez a módszer alkalmas a kísérleti gliadin izolátumok 

előállítására.  

Bár a fentiekből látszik, hogy a minden problémára nem találtunk megnyugtató 

megoldást, az öt fajtaazonos búzából és keverékükből az előállított RM jelölt és ezek 

felhasználásával az IRM jelölt mintamátrixok előzetes minőségi vizsgálatával arra jutottunk, 

hogy a mátrixok alkalmasak lehetnek a célkitűzéseimben megfogalmazott, referenciaanyagot 

érintő legfontosabb kérdések tanulmányozására. 
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5.3 Az RM jelölt mátrixok átfogó jellemzése 

Az előző fejezetekben meghatároztam a munkám során használt ELISA módszerek 

analitikai teljesítményjellemzőit, tanulmányoztam a célkitűzésekben szereplő referenciaanyag 

fejlesztéshez szükséges preparátumok (lisztek és izolátumok) készítésére alkalmasnak ítélt, 

általunk továbbfejlesztett eljárások megbízhatóságát, azonosítottuk az analitikai és előállítási 

módszerek bizonytalanságát okozó hibaforrásukat és azok mértékét. Ezek ismeretében már 

lehetségessé válik a kutatómunka kezdetekor megfogalmazott alapvető kérdések, vagyis a 

búzafajták GxE változékonyságának, az izolátumok előállításának, az élelmiszermodellekben 

a fehérjeforrás, a mátrix és feldolgozás ELISA eredményekre gyakorolt hatásának 

megállapítása. Mindezek alapján pedig továbbléphetünk a glutén referenciaanyag fejlesztés 

eddig nem megoldott kérdéseinek megválaszolásában, az RM jelöltek részletes jellemzésében.  

5.3.1 Fajta és fajtakeverék analitikai eredményekre gyakorolt hatásának 

összehasonlító vizsgálata 

A sikérfehérjék bonyolult összetétele és annak genetikai és környezeti tényezőktől függő 

nagyfokú változékonysága miatt a cöliákiát kiváltó és/vagy az immunanalitikai reakciókban 

felhasznált epitópok mennyisége is széles határok között mozog. El kell döntenünk, hogy 

milyen megoldással tudunk megfelelni az RM előállítással kapcsolatos követelményeknek (lásd 

3.6 fejezet). Elméleti megfontolások alapján a több, körültekintően megválasztott búzafajta 

keveréke jobban reprezentálhatja egy átlagos (hipotetikus) búzafehérje (sikér/gliadin) 

összetételt. Ugyanakkor a több fajta használata egy esetleges RM előállítását nagymértékben 

bonyolítja egyetlen körültekintően kiválasztott búzafajta alkalmazásához képest. A 

változékonyságból eredő fajtastabilitási problémák mellett meg kell oldani a keverék 

homogenitásának biztosítását is. Az irodalomban számos publikáció foglalkozik elméleti 

szinten az egyedi fajtából vagy több fajta keverékéből előállított RM előnyeiről és hátrányairól, 

azonban nem érhető el olyan forrás, ami kísérleti eredményekkel bizonyítja, hogy az egy búza, 

illetve a búzakeverék használatából eredő bizonytalanság hogy viszonyul az analitikai módszer 

teljesítményjellemzőihez. Összességében arra keressük a választ, hogy hogyan modellezhetjük 

a globális piacon sok ezres nagyságrendben előforduló búzafajták fehérjeösszetételbeli 

változékonyságának hatását az ELISA módszerekkel kapott eredményekre és ezen hatások 

mértéke hogy viszonyul az ELISA módszerek alkalmazása során jelentkező módszertani 

bizonytalanságok mértékéhez. Ha ugyanis a fajta és fajtakeverék használata során megállapított 

bizonytalanság nem különböztethető meg a módszer bizonytalanságától, akkor a fajtaválasztás 

analitikai szempontból nem tekinthető kritikus kérdésnek, ezért az RM szempontjából 
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igazolható az egyszerűbb, gondosan megválasztott egyedi fajta használata. Ellenkező esetben 

tudományosan is bizonyítható a fajtakeverék használatának előnye és indokoltsága. Így célként 

határoztam meg az egyedi fajta és keverék alkalmazásából származó bizonytalanság 

összevetését az egyéb hibaforrásból (ELISA módszer bizonytalansága) származó hibák 

mértékével.  

Ennek vizsgálatára és bizonyítására az előzetes kísérleti eredményeink és meghatározott 

szelekciós kritériumok alapján (Hajas et al., 2018) kiválasztott öt búzafajta fehérjetartalomra, 

fehérje összetételre és az immunanalitikai eredményekre ható genetikai és évjárat hatás 

mértékét hasonlítottam össze a keverék minta értékeivel és homogenitásának mértékével. A 

genetikai változékonyságot az öt fajta, az évjárat stabilitást pedig a 2014-es (Hajas et al., 2018) 

és 2016-os évjárat laboratóriumi körülmények között előállított lisztek értékeinek 

összevetésével elemeztem. A monomer és polimer fehérjék arányáról az SE-HPLC módszer 

eredményeiből kaphattunk információt, míg a különböző fehérje csoportok mennyiségét és 

egymáshoz viszonyított összetételét RP-HPLC módszer segítségével tanulmányoztuk. Az 

immunanalitikai vizsgálathoz a G12 és R5 típusú antitestet tartalmazó ELISA módszereket 

használtam.  

A fejlesztésünk végső célja  olyan megfelelő RM jelölt kiválasztása és kidolgozása, ami 

elegendő mennyiségben áll rendelkezésre széles körben való felhasználásra is. Ezért a 

lisztelőállítást nagylaboratóriumi szinten is megvalósítottuk. Az előállítás léptéknövelésének 

hatását a 2016-os évjáratból laboratóriumi és nagylaboratóriumi szinten előállított lisztek 

értékeinek (fehérjetartalom, hamutartalom, fehérje összetétel és ELISA vizsgálat) 

összehasonlításával végeztem.  

5.3.1.1 RM jelölt lisztminták hamu és nyersfehérje tartalmának összehasonlítása 

A kiválasztott öt búzafajtából előállított RM jelölt fehérlisztek hamutartalma 0,42-0,56% 

között volt, vagyis az alkalmazott laboratóriumi módszereinkkel közel azonos, a fehérlisztekre 

jellemző hamutartalmú liszteket sikerült előállítani (M9.táblázat). Az öt fajta keverékéből 

előállított liszt hamutartalma 0,5%, ami közel megegyezik az öt fajtára mért értékek számított 

átlagával. Tehát az alkalmazott homogenizálási és őrlési módszer segítségével a fajtákra 

jellemző, átlagos hamutartalommal rendelkező fehérlisztet sikerült előállítanunk.  

Az RM jelölt lisztek nyersfehérje tartalma 12,1-18,7% között mozgott (21. ábra). A 

legalacsonyabb érték az Mv Magvashoz, míg a legmagasabb a Carberryhez tartozott és két 

minta kivételével (Yitpi és Yumai-34) a minták nyersfehérje tartalma között szignifikáns 

különbség volt (M9.táblázat). A keverék liszt fehérjetartalma 15,4% volt, ami nem mutatott 
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szignifikáns különbséget az öt fajta értékeinek számított átlagától (M9.táblázat). Ez tehát ismét 

azt jelenti, hogy fehérjetartalom szempontjából is megfelelő az anyag homogenitása. A 

fajtaszelekció alapját képező 2014-es évjáratban az öt fajta nyersfehérje tartalma 12,6-15,6% 

között mozgott, ami szűkebb tartományt jelent, mint az újabb évjáratból összegyűjtött fajták 

esetében. A minták fehérjetartalma változott az évjárattal, de tendencia nem figyelhető meg a 

fajtáknál változás irányában és mértékében. Az Mv Magvas mutatta a legjobb egyezést a két 

évjárat között, de még így is minden fajta esetében szignifikáns különbség adódott a két évjárat 

értékei között (M9.táblázat). 

A 2014-es évjárat mintapopulációra megadott szelekciós kritériumokat megvizsgálva 

(21. ábra, M10.táblázat), a 2016-os évjáratból csak az Akteur és az Mv Magvas fajták feleltek 

meg a nyersfehérjére vonatkozó kritériumnak, mert a többi fajta magasabb értékkel 

rendelkezett. A fajták átlagosan magasabb fehérjetartalma ellenére a fajtakeverék értéke 

beleesett a nyersfehérjére vonatkozó szelekciós tartományba.  

 

21. ábra: A 2014-es és 2016-os évjáratból származó lisztek, a 2016-os évjáratból származó fajták 

keveréke és az öt fajta átlagértéke (a piros sáv a fajtaszelekción alapuló értékek intervallumát jelöli) 

A genetikai és a két évjárat okozta változékonyság fehérjetartalmat befolyásoló hatása hasonló 

volt és szignifikánsan befolyásolták a fajták nyersfehérje tartalmát (M11.táblázat). A 

fehérjetartalom változékonyságát okozó tényezők a fehérjeösszetételre is hatással lehetnek. Ez 

kritikus lehet abban az esetben, ha a különböző immunanalitikai módszerekben használt 
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célfehérjék mennyisége és relatív aránya nagymértékben változik, ezért a változékonyság 

mértékét a fehérjeösszetétel változásában is vizsgáltuk. 

5.3.1.2 RM jelölt lisztminták fehérje összetételének jellemzése, a monomer és polimer 

fehérjék arányának változása 

A monomer és polimer fehérjék arányát méretkizárásos folyadékkromatográfia 

segítségével határoztam meg. A fajták monomer fehérjéinek aránya 42% (Akteur) és 47,5% 

(Carberry) között volt, míg a polimer fehérjék aránya 42,6% (Yumai-34) és 47,5% (Akteur) 

között mozgott (22. ábra). A monomer/polimer fehérjék aránya a 0,88-1,07 közötti 

tartományban változott. A fehérjék aránya szűk tartományban változott, és szignifikánsan a 

Carberry minta monomer fehérjéi különböztek a többi fajta értékétől (M12.táblázat). A keverék 

monomer fehérjéinek értéke 44,1%, a  polimer fehérjék aránya pedig 43,3% volt. A keverékre 

kapott fehérjeösszetételi eredmények jól követték az öt fajta számított átlagát, nem bizonyult 

szignifikáns különbség a keverék monomer és polimer fehérje értékei és az öt fajta számolt 

átlagai között (M12.táblázat). Ez azt jelenti, hogy a keverék liszt nem csak homogén módon 

tartalmazza az öt fajta monomer és polimer jellegű fehérjéit, hanem jól kiegyenlíti a fajták 

között jelentkező összetételi változékonyságot.  

 

22. ábra: SE-HPLC-vel megállapított polimer és monomer fehérjék százalékos összetétele a 2014-es 

és 2016-os évjáratú lisztek esetében 

A 2014-es évjárat fajtáinál a monomer fehérjék 46-47,5% között, míg a polimer fehérjék 

aránya 44,7-48% között volt. A monomer/polimer fehérjék aránya 0,96-1,06 között mozgott, 
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ami szűkebb tartomány, mint a 2016-os évjárat esetében. A fajtákban az évjárat hatására 

bekövetkező kisebb változások nem mutattak tendenciát. A monomer fehérjék tekintetében a 

Carberry fajtában, míg a polimer fehérjéknél az Akteur fajtában mutatkozott a legkisebb eltérés 

a két évjárat között.  

A különböző fajták és a két évjárat eredményeinek összevetése alapján a fajták közötti 

változékonyság mértéke összemérhető a két évjárat közötti különbséggel, viszont csak az 

évjárat volt szignifikáns hatással a fehérjék, méghozzá a polimer fehérjék eloszlására  

(M13.táblázat). Eredményeink alapján a monomer és polimer fehérjék arányának 

változékonysága, illetve a célfehérjéket tartalmazó monomer fehérjékre ható genetikai és 

évjárat hatás nem kritikus, viszont az ELISA módszer során a teljes glutén/gliadin tartalmat 

néhány fehérjefrakcióban jelen levő epitópok mennyiségéből származtatjuk, ezért a különböző 

fehérjék változékonyságát, különösen a leggyakrabban előforduló epitópokat tartalmazó 

fehérjefrakciók esetében is vizsgálnunk kell. 

5.3.1.3 RM jelölt lisztminták RP-HPLC-s fehérjeprofiljának jellemzése 

A különböző fehérjék egymáshoz viszonyított százalékos mennyiségéről és a 

célepitópokat tartalmazó fehérjefrakciók mennyiségének alakulásáról az RP-HPLC-s módszer 

segítségével kaphatunk információt. Az RM jelölt lisztek fehérje összetételét a 23. ábra, 

számszerű értékeit az M14.táblázat tartalmazza. Az R5 és G12 antitestekkel kölcsönhatásba 

kerülő epitópok szempontjából releváns fehérjecsoportok az ω1,2-, α- és γ-gliadinok. Az ω1,2-

gliadinok 4,6-6,2% közötti tartományban, az α-gliadinok 23,5-29,8% között, míg a γ-gliadinok 

16,8-20,9% között mozogtak. Az ω5-gliadinok mennyisége 2,7-7,7%-os tartományban volt. A 

fajták közötti legkisebb relatív változékonyság az α-gliadinok mennyiségében mutatkozott, míg 

a legnagyobb az ω5-gliadinok között - ami az általunk alkalmazott ELISA módszerek esetében 

nem lényeges - , de így is mindegyik fehérjecsoport esetében szignifikáns különbség adódott a 

fajták között (M14.táblázat). A HMW-gluteninek fajták közötti százalékos mennyisége 8,1-

10,6%-os tartományban voltak, míg az LWM-gluteninek 20,3-22,5% között mozogtak. Relatív 

változékonyságuk kisebbnek bizonyult, mint a legtöbb gliadin frakció esetében, de a fajták 

között szignifikáns különbség volt (kivéve az Akteur és Carberry minták LMW-glutenin 

fehérjéi között) (M14.táblázat). A fajták gliadin/glutenin aránya 1,6-1,9, míg a α-gliadin/γ-

gliadin arány 1,1-1,6 között változott. 

A keverék lisztre mért értékek és a fajták számított átlagértékei között kicsi, bár 

szignifikáns különbség adódott (M14.táblázat), ez viszont elhanyagolható a fajták közötti 

különbség mellett, vagyis a fajtákra jellemző összetételbeli változékonyságot minden esetben 
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kiegyenlítette. Azonban egy olyan fajta sem azonosítható, ami minden fehérjefrakciónál 

átlagosnak tekinthető. Ez azért problémás, mert a potenciális RM-nek minden, vagy legalábbis 

a célepitópokat tartalmazó fehérjefrakciók esetében átlagos értékekkel kell rendelkeznie, hogy 

a különböző antitestet alkalmazó, így különböző célepitópokkal reagáló ELISA módszereknél 

is csökkenthessük a genetikai változékonyságból fakadó hiba mértékét. 

 

23. ábra: RP-HPLC-vel megállapított glutén fehérjék százalékos összetétele a 2014-es és 2016-os 

évjáratú lisztek esetében  

Kismértékű változás vehető észre a két évjárat között mindegyik minta esetében, de ennek 

tendenciája és mértéke fehérje frakciónként eltért (23. ábra, M14.táblázat). A gliadin fehérjék 

esetében az ω5-gliadinoknál a fajták közötti változás iránya hasonló volt a két évjárat között, 

vagyis majdnem minden esetben nőtt és a különbség bár kis mértékű, de szignifikánsnak 

bizonyult (M15.táblázat). Változékonyság figyelhető meg az ω1,2-gliadinok esetében is, az 

eltérések az évjáratok között szignifikánsnak bizonyultak. Az α-gliadinok értékei csökkentek 

2014-es évjárathoz képest, és a fajták közötti tendencia is más, az eltérések szintén 

szignifikánsak az évjáratok között. A γ-gliadinok esetében a fajták értékei között a tendencia 

2014-ben és 2016-ban hasonló volt, de az újabb évjáratban szignifikánsan alacsonyabb 

értékeket mutattat a fajták. 2014-ben az ωb-gliadinok értékei nagyon alacsonyak, míg a 2016-
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os évjárat értékei szignifikánsan nőttek. A HMW- és LMW-gluteninek jellemzően nagyobb 

értékeket mutattak 2016-ban, mint 2014-ben, és a viszonylag kis abszolút változékonyság 

ellenére az évjáratok között szignifikáns különbség volt mindegyik glutenin fehérjefrakció 

esetében. 

Összességében  a fajták közötti változékonyság mértéke nagyobbnak mutatkozott, mint a 

két évjárat közötti különbség az ω5-, ω1,2- és γ-gliadinok esetében, de az évjárat hatás nagyobb 

volt a többi fehérje frakció esetében (M15.táblázat). Az R5 releváns epitópokat tartalmazó 

fehérjék (ω1,2-, γ-gliadinok) mennyiségére a genetika nagyobb hatásúnak bizonyult az 

évjáratnál. Ez azt jelenti, hogy ezek a fehérjék a vizsgált mintáknál kevésbé érzékenyek az 

évjárat hatásra, így egy átlagos értékekkel rendelkező fajta biztosítani tudná a GxE okozta 

változékonyság átlagolását. Ez a G12 esetében már nem igaz, mert az α-gliadinokra az évjárat 

is jelentős hatással volt, vagyis az évjárat okozta változékonyság átlagolására a keverék 

alkalmasabb lehet a fehérjeösszetételi adatok alapján. 

 

24. ábra: RP-HPLC alapján megállapított gliadin/glutenin és α-gliadin/γ-gliadin arány a 2014-es és 

2016-os évjáratú lisztek esetében (a piros sáv a fajtaszelekción alapuló értékek intervallumát jelöli) 

A korábban a 2014-es minták vizsgálata alapján megfogalmazott szelekciós kritériumok 

közül az egyik a gliadin/glutenin arányra vonatkozik (M10.táblázat) és számszerűleg egyik 

2016-os fajta értéke sem esett bele ebbe az intervallumba (24. ábra/A), mert az α- és γ-gliadinok 
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értékei csökkentek, míg a gluteninek értékei növekedtek a 2014-es évjárathoz képest, és így 

ezek a változások alacsonyabb gliadin/glutenin arányt eredményeztek. Az α- és a γ-gliadinok 

aránya szintén a szelekciós kritériumok között szerepel, e tekintetben az összes 2016-os fajta 

értéke is beleesik a meghatározott tartományba (24. ábra/B). A keverékre mért α-gliadin/γ-

gliadin arány beleesett a szelekciós kritériumok által meghatározott tartományba, míg a 

gliadin/glutenin arány az egyedi fajtákhoz hasonlóan nem érte el az alsó határt. 

A fajtaváltozékonyságból adódó hatás tehát szignifikánsan befolyásolta a 

fehérjeösszetételt, és az RM jelölt fajták évjárat stabilitása sem kielégítő az összetétel 

szempontjából. A keveréknél mutatkozó GxE változékonyság kiegyenlítése illetve a keverék 

laboratóriumi előállításának megfelelősége igazolható. Viszont az előállítás okozta többlet 

munka és a homogenitás kockázatának és a standardizálás nehézségének többlete akkor nyer 

értelmet, ha ez az előny a jelenleg rutinmódszerként használt ELISA teszteknél is jelentkezik. 

5.3.1.4 RM jelölt lisztminták jellemzése ELISA módszerekkel 

A fajta és fajtakeverék RM jelölt fehérlisztek gliadintartalmát G12 és R5 antitestet 

tartalmazó ELISA módszerekkel határoztam meg. Az RM jelölt egyedi fajták „A” ELISA 

módszerrel meghatározott gliadin koncentrációja 8,7-16,1 g/100g között, míg a „B” módszerrel 

mért értékek 8,9-15,8 g/100g között mozogtak (25. ábra, M16.táblázat). Mindkét módszerrel az 

Mv Magvasra kaptuk a legalacsonyabb és a Carberryre a legmagasabb koncentrációt. A Yitpi 

és Yumai-34 fajtákra mindét teszttel hasonló értéket kaptunk, melyek szignifikánsan nem 

különböztek egymástól, ahogy az Akteur és Mv Magvas értéke sem (M16.táblázat). A 

keverékre mért érték az „A” módszer esetében 11,2 g/100g, míg a „B” módszerrel 13,4 g/100g-

os értéket állapítottunk meg.  

A keverékre mért értékek és az öt fajta számított átlagértékei között egyik módszer 

esetében sincs szignifikáns különbség, ami az antitestekre specifikus epitópokat tartalmazó 

fehérjék homogén eloszlására utalnak a keverékben és az öt fajtára megállapított koncentrációk 

átlagát biztosította. Az „A” módszer esetében az Akteur, míg a „B” módszer esetében a Yumai-

34 fajta értéke hasonlított leginkább a keverék értékére. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált fajtáink 

közül nincs olyan egyedi fajta, ami mindkét módszer esetében a célepitópokból származtatott 

koncentráció értékre átlagos lenne.  

A 2014-es évjárat fajtáira az „A” módszerrel mért gliadin tartalom 6,1-10,6 g/100g, míg 

a „B” módszerrel 5,9-9,3 g/100g között mozgott. A legtöbb minta gliadin koncentrációja a 

2016-os évjáratban nőtt 2014-hez képest, a legkisebb változás az Akteur esetében figyelhető 

meg átlagosan 10%-os növekedéssel, míg a Carberry-nél kb. 80%-kal nőttek az értékek. 
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Mindkét módszerrel megállapított értékek esetében minden fajtára (az Akteur kivételével) a két 

évjárat között szignifikáns különbség volt (M16.táblázat). 

 

25. ábra: Két ELISA módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) mért gliadin 

tartalom a 2014-es és 2016-os évjáratú lisztek esetében 

A fent bemutatott eredmények statisztikai értékelése alapján varianciaanalízissel 

megállapítható, hogy mely faktor és milyen mértékben befolyásolják az eredményeket 

(M17.táblázat). Az „A” és a „B” módszer esetében is a legnagyobb egyedi faktor az ELISA 

módszer eredményeire az évjáratnak volt, míg a genetikai változékonyság alacsonyabbnak 

bizonyult. Mind a faktorok, mind a módszer során fellépő hibák mértéke összemérhető a két 

ELISA teszt esetében, vagyis az évjárat és fajták közötti változékonyság ugyanolyan mértékben 

hat a koncentráció meghatározásának megbízhatóságára. A faktorok hatása mindkét ELISA 

módszer esetén nagyobbnak mutatkozott, mint a módszerek végrehajtásakor fellépő szórás 

mértéke, ami a referenciaanyag választás kérdésében kulcsfontosságú megállapítás. Mivel a 

fajták közötti változékonyság és az évjárat hatás is jelentősen befolyásolja a mérési 

eredményeket, ezért az RM választást erre kell alapoznunk, méghozzá úgy, hogy mindegyik 

faktorból eredő bizonytalanság mértékét csökkentsük. Ezt csak a keverék liszt alkalmazásával 

lehet megvalósítani, ugyanis a keverék liszt a különböző fajtákra mért eredményeket átlagolja, 

így jobban reprezentálja a hipotetikus átlagártértéket. Mivel az ELISA eredményekre az évjárat 

is hatással volt, ezért az egyedi fajta választása nem megfelelő, ugyanis a fajták évjárat 
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változékonysága akadályozhatja a reprodukálható előállítás lehetőségét az évről évre változó 

paraméterek és az ELISA módszerrel megállapított értékek miatt.  

5.3.1.5 Előállítás léptéknövelésének hatása a referenciaanyag fejlesztés céljából vizsgált 

lisztek paramétereire 

Az RM jelölt mintáink akkor lehetnek potenciális referenciaanyagok, ha széles körben 

elérhetők, vagyis megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre. Igazoltuk, hogy a 

nagylaboratóriumi módszerünkkel állandó minőségű liszteket tudunk előállítani, ezért 

tanulmányoztuk a méretnövelés lehetőségét az RM jelölt liszt mintákon, összehasonlítottuk a 

laboratóriumi minták értékeivel (hamutartalom, fehérjetartalom, összetétel, ELISA 

eredmények), továbbá elemeztük a keverék liszt homogenitását.  

A nagylaboratóriumi léptékű őrlési módszerrel előállított fehérlisztek hamutartalma 0,42-

0,55% között volt (M9.táblázat). A laboratóriumi minták hamutartalma 0,42-0,56% között 

mozgott, ami a nagylaboratóriumi mintákhoz nagyon hasonló tartományt eredményezett, de az 

értékek mintánként változtak. A hamutartalom az előállítás mértéknövelésével jellemzően 

csökkent, kivéve az Akteur-nél és a Yitpi-nél. A keverék minta a fajták értékeit követve szintén 

alacsonyabb hamutartalommal rendelkezett, mint a laborminta. A hamutartalom csökkenése a 

búzamag külsőbb rétegeinek kisebb arányára utal a lisztben, vagyis a külső rétegekben lévő 

fehérjék arányának csökkenése hatással lehet a fehértartalom összetételére. Viszont a minták és 

a különböző léptékű őrlési módszerből fakadó hatások mértéke csak kicsit nagyobb, mint a 

hamutartalom meghatározott módszer bizonytalansága, így a laboratóriumi és 

nagylaboratóriumi lisztminőség hasonlónak tekinthető (M18.táblázat).  

A nagylaboratóriumi minták nyersfehérje tartalma 13,6-17,7% között mozgott és az 

értékek nagyon hasonlóak voltak a labormintákhoz, de minden minta esetében jellemzően 

alacsonyabb értékeket kaptunk (26. ábra, M9.táblázat). A nagylaboratóriumi keverék minta 

nyersfehérje tartalma (14,7%) nagyon közel volt a labor minta értékéhez (15,7%) de a 

különbség szignifikáns, ahogy az egyedi fajták esetében is. A léptéknövelésnek volt hatása a 

lisztminták fehérjetartalmára, viszont sokkal kisebb mértékben, mint a fajták közötti 

különbségből fakadó változékonyságnak (M19.táblázat). A nagylaboratóriumi keverék minta 

homogenitása megfelelőnek bizonyult, mert nem mutatkozott szignifikáns eltérés a keverékre 

mért érték (14,7%) és az öt fajta számított átlaga (14,9%) között. Tehát a nagylaboratóriumi 

előállítási módszertannal is megfelelő homogenitású mintát kaptunk. 
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26. ábra: Az öt RM jelölt búzafajtól és keverékükből laboratóriumi és nagylaboratóriumi körülmények 

között előállított lisztek nyersfehérje tartalma 

A monomer fehérjék arányára SE-HPLC-vel megállapított tartomány 50,7-56,9% között, 

míg a polimer fehérjék aránya 38,1-40,5% között volt, vagyis a nagylabor minták monomer 

fehérjéinek aránya magasabbnak adódott, mint a labor mintáké (27. ábra, M12.táblázat). Ezt a 

monomer/polimer arányra kapott eredmények is alátámasztották, mert a laborminták 0,88-1,07 

közötti tartományban voltak, míg a léptéknöveléssel előállított minták 1,28-1,59 közé estek. A 

különböző őrlési technológiák hatással lehetnek a lisztek fehérje összetételére (Prabhasankar 

and Rao, 2001) így az anyagelőállítás léptéknövelése és a berendezések közötti különbségek a 

glutén fehérjék összetételének megváltozását eredményezhetik. A nagylaboratóriumi keverék 

minta esetében is ez tapasztalható, vagyis a monomer fehérjék aránya magasabbnak 

mutatkozott, mint a labor mintában. Ezt a variancia analízis eredménye (M20.táblázat) is 

alátámasztotta, ugyanis az előállítás léptéknövelése hatással volt a lisztek fehérje összetételére. 

A keverék minta értékei jó egyezést mutattak az öt fajta átlagértékeivel és nem mutatkozott 

szignifikáns különbség a monomer és polimer fehérjék arányára mért értékek és a számított 

átlagértékek között. Vagyis a nagylaboratóriumi keverék liszt a fehérje arányok változása 

ellenére is megtartotta a homogenitásra és a fajták értékeinek átlagolására vonatkozó jellemzőit.  
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27. ábra: SE-HPLC-vel megállapított polimer és monomer fehérjék százalékos összetétele a 

laboratóriumi és nagylaboratóriumi körülmények között előállított öt RM jelölt búzafajta és keverék 

liszt esetében 

A különböző gliadin fehérjefrakciók esetében az ω5-gliadinok 2,6-8%, az ω1,2-gliadinok 

3,8-5,2%, az α-gliadinok 29,4-34%, míg a γ-gliadinok 16,9-24,6% közötti tartományban 

mozogtak (28. ábra, M14.táblázat). Az α-gliadinok aránya változott legnagyobb mértékben a 

nagylaboratóriumi mintáknál, de az ω5- és a γ-gliadinok értékei is magasabb, mint a 

kislaborban előállított mintákban. A HMW-gluteninek 5,9-9,7% között, az LMW-gluteninek 

12,9-19,7% között voltak a nagylaboratóriumi lisztek esetében. A gluteninek értékei a 

léptéknöveléssel csökkent, így a gliadinok arányának növekedésével a gliadin/glutenin arány 

nőtt, ugyanis a nagylabor minták esetében a 1,9-3,6 tartományban mozgott. A fajták 

összetételének változásával a keverék minta is változott, viszont nem minden frakció esetében 

ugyanolyan irányban (pl. ω-gliadinok), ahogy a fajták. 

Az előállítás léptéknövelésének mindegyik fehérje esetén szignifikáns hatása volt a 

mennyiségre, de nem egyenlő mérték (M21.táblázat). A legtöbb esetben a hatás csekély a 

minták közötti különbséghez képest, úgy mint az ω5-, γ-, ωb-gliadinok, HMW- és LMW-

gliadinok esetében. A léptéknövelés és a fajták közötti változékonyság mértéke kiegyenlítettnek 

bizonyult az ω1,2-gliadinoknál, míg az α-gliadinok esetében a léptéknövelésnek nagyobb 

hatása volt, mint a minták közötti különbségnek. A nagylaboratóriumi keverék liszt az öt fajta 

átlagához nagyon hasonló összetételi értékekkel rendelkezett, vagyis a léptéknöveléssel is jól 

reprezentálja az lisztek átlagát.  
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28. ábra: RP-HPLC-vel megállapított glutén fehérjék százalékos összetétele a laboratóriumi és 

nagylaboratóriumi körülmények között előállított öt RM jelölt búzafajta és keverék liszt esetében 

A nagylaboratóriumi mintákra az „A” ELISA módszerrel kapott gliadin koncentráció 

értékek 8,2-14,9 g/100g, míg a „B” módszerrel megállapított értékek 10,9-17,8 g/100g közötti 

tartományban voltak (29. ábra, M16.táblázat). Az „A” ELISA módszerrel kapott eredmények 

jellemzően alacsonyabbaknak mutatkoztak a nagylaboratóriumi mintáknál, mint a labor 

mintáknál, míg a „B” módszer esetében ez pont fordítva alakult. A nagylaboratóriumi keverék 

liszt koncentráció értéke az „A” módszerrel megállapítva 11,9 g/100g, ami nagyon hasonló a 

labor minta értékéhez. A „B” módszerrel 15,8 g/100g koncentrációt határoztam meg, ami 

nagyobb eltérést mutatott a labor mintától, mint az „A” módszernél. Az „A” módszer esetében 

a léptéknövelés nem bizonyult szignifikánsnak a lisztek ELISA módszerrel megállapított 

gliadin tartalma esetén (M22.táblázat). A „B” módszernél a léptéknövelésnek volt hatása, 

viszont kisebb mértékben, mint a minták közötti különbségnek és a módszer elvégzéséből 

származó bizonytalanság mértékével összemérhetőnek mutatkozott. A léptéknövelés hatásának 

különbsége a két módszerre jól magyarázható az epitópokat tartalmazó fehérjefrakciókban 

bekövetkező változás mértékével, ugyanis az α-gliadinokra szignifikáns hatása volt a 

léptéknövelésnek, ami a „B” módszerben meghatározó, míg az „A” módszerben nem. 
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29. ábra: Két ELISA módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) mért gliadin 

tartalom a laboratóriumi és nagylaboratóriumi körülmények között előállított öt RM jelölt búzafajta és 

keverék liszt esetében 

A keverék értéke és az öt fajta számított átlaga között egyik módszer esetében sem volt 

szignifikáns különbség, vagyis a nagylaboratóriumi minták esetében is képes a különböző 

koncentrációval rendelkező fajták értékeinek átlagolására. Továbbá a legtöbb fajtával 

ellentétben nem volt szignifikáns különbség a laboratóriumi és nagylaboratóriumi keverék 

minta gliadin koncentrációjában egyik ELISA módszer esetében sem. 

5.3.1.6 Fajta és fajtakeverék vizsgálatára vonatkozó összegző értékelés 

A glutén referenciaanyag fejlesztésre alkalmas fajták genetikai változékonysága hatással 

volt a fehérjék összetételére és ez a hatás az ELISA módszerek eredményeiben is szignifikáns 

különbséget okozott. Az ELISA értékek változásának mértéke és iránya jellemzően nem 

követte az adott módszernél releváns fehérjefrakciók változását (ω1,2-, α- és γ-gliadinok). Ezt 

korábbi munkáink alapján is megállapítottuk (Hajas et al., 2018), vagyis az ELISA eredmények 

gyengén, vagy nem korrelálnak az epitópokat tartalmazó fehérjék mennyiségével. A keverék 

liszt fehérjetartalmában, összetételében és ELISA módszerekkel megállapított gliadin 

koncentrációjában is homogénnek bizonyult és a fajták közötti különbségeket kiegyenlítette, 

vagyis átlagolta. Egyik RM jelölt fajta esetében sem teljesült, hogy minden tekintetben átlagos 

értékkel rendelkezne, továbbá az évjárat okozta szignifikáns változások az ELISA módszer 

eredményeiben megmutatkozott. Mivel a genetikai változékonyság és az évjárathatás mértéke 
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nagyobb, mint az ELISA módszer elvégzéséből származó hibák mértéke, ezért mértéküket 

csökkenteni kell. Erre méréseink alapján most már bizonyított módon a leginkább alkalmas 

megoldás fajtakeverék előállítása. A kevés mintaszám ellenére tudományosan jól igazolható a 

keverék alkalmazásának előnye, de persze érdemes megerősítő vizsgálatokat végezni. 

Természetesen hosszabb távon monitorozni kell, hogy a globális fajtaváltás során azonosítható-

e jellegzetes fehérjeprofil változás, és ezzel toxikus/analizált epitópok mennyiségi változása pl. 

a klímaváltozást figyelembe vevő nemesítési irányok miatt. Tehát ilyen időtartományban vagy 

új mintákat kell pl. az általunk kidolgozott módszertannal választani, vagy a most kiválasztott 

fajták RM célból történő fenntartását meg kell oldani.  

Az előállítás léptéknövelése hatással volt a fehérje tartalomra és az összetételre, viszont 

az ELISA módszer bizonytalanságához képest a léptéknövelésnek célepitóptól függően kisebb 

volt, vagy nem volt hatása. A fajták közötti változékonyság a nagylaboratóriumi minták 

esetében is minden paraméterre, így az ELISA módszer eredményeire is szignifikáns hatással 

volt. Az eddig leírt fejlesztéseink gyakorlatban hasznosítható eredményeként 

nagylaboratóriumi módszerünkkel elő tudtuk állítani a homogén, öt fajta átlagértékeit képviselő 

keverék mintát. Ez a referenciaanyag jelöltünk a szakmai közvélemény érdeklődését is 

felkeltette, az öt búzafajtából álló keverék, mint a világ első liszt alapú glutén referenciaanyaga 

a MoniQA Association ajánlásával hasznosítási megállapodás stádiumába került.   
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5.3.2 A referenciaanyag típusának (liszt vagy izolátum) összehasonlítása, az izolálás 

összetételre és immunanalitikai eredményekre gyakorolt hatásának vizsgálata 

A glutén referenciaanyag fejlesztés során több típusú mátrix (liszt,  glutén (sikér) vagy 

gliadin izolátum) lehetősége is megjelenik a tudományos gondolkodásban. Ennek oka többek 

között a különböző típusú anyagi rendszerek alkalmazásából fakadó előnyök és hátrányok - 

mindeddig főleg elméleti megfontolásokon alapuló - eltérő megítéléséből fakad. A lisztekben 

és őrleményekben természetes közegében, natív formában találhatók a cöliákiáért - és 

egyébként más búzafehérjékhez köthető rendellenességért is - felelős, és az ELISA módszerek 

célepitópjait tartalmazó fehérjék, vagyis előnye, hogy az élelmiszerekbe bekerülő glutén és 

fehérje szennyezés valós formáját reprezentálja. További előnyt jelenthet, hogy a későbbiekben 

más irányú, pl. allergén analitika fejlesztésére is alkalmas lehet, illetve hogy előállítása 

egyszerűbb és könnyebben standardizálható, mint az izolátumokhoz alkalmazható előállítási 

módszerek. Hátránya, hogy analitikai mérésekhez körültekintőbb mintaelőkészítést igényel. A 

glutén izolátum összetételét tekintve szintén tartalmazza az összes cöliákia releváns epitópot, 

és az vizsgálati módszerekhez kapcsolódó koncentrációbeállítás (dúsítás, „spikolás”) és 

mintaelőkészítés folyamata is egyszerűsödhet. Előállítása összetettebb, nehezebben 

reprodukálható és eredményessége részben függhet a fajták változékonyságától is, ami az 

alapanyag lisztre/őrleményre jellemző fehérjeprofil változásában mutatkozhat meg. Mindez az 

analitikai hibaforrások számának és hatásuk mértékének (pontosság, precizitás) növekedését 

eredményezheti. A gliadin izolátum legnagyobb előnye, hogy referencia vagy kalibráló 

anyagként történő alkalmazása a három lehetőség közül a legegyszerűbb, amennyiben az 

előállítás során sikerül alkoholban jól, maradék nélkül oldódó preparátumot készíteni. 

Hátránya, hogy az előállítása még összetettebb és az előállítás módszerének standardizálása 

nehéz a kiindulási lisztre jellemző gliadin összetétel megtartása mellett. A gliadin izolátum 

további hátránya, hogy nem tartalmazza az összes cöliákiát kiváltó epitópot. Ez akkor lehet 

probléma, ha klinikai vizsgálatokhoz alkalmazott módszerekhez, mint összehasonlító standard 

szeretnénk alkalmazni. A liszt és ebből előállított izolátumok összehasonlító értékelésére nincs 

elérhető irodalmi adat, vagyis nem tudjuk, hogy az izolálásnak milyen hatása van (ha egyáltalán 

van) az immunanalitikai eredményekre és ez hogyan viszonyul az ELISA módszer egyéb 

hibaforrásaiból eredő bizonytalanságok mértékéhez. Mivel a kidolgozott izolálási módszerek 

ismételhetőségének értékelésével megállapítottuk az izolálás kritikus pontjait (lásd 5.2.2 

fejezet), ezért az alábbiakban az izolálás hatásának tanulmányozása során kapott eredmények 

ismertetésére fókuszálok a kiválasztott öt búzafajta és keverékük esetében.  



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

101 

 

Ehhez az öt búza és keverékük laboratóriumi lisztjeiből előállított glutén és gliadin 

izolátumok fehérje összetételét és a két, G12 és R5 antitestet tartalmazó ELISA módszerekkel 

kapott eredményeit hasonlítottam össze a laborlisztek értékeivel, illetve a gliadin izolátumok 

esetében a széleskörben használt PWG gliadin eredményeivel. 

5.3.2.1 RM jelölt izolátumok fehérje összetételének jellemzése, a monomer és polimer 

fehérjék arányának változása 

5.3.2.1.1 RM jelölt glutén izolátumok monomer és polimer fehérje összetételének 

összehasonlító vizsgálata 

Az öt fajtaazonos búzából és azok keverékeiből előállított lisztek és izolátumok 

fehérjéinek méret szerinti elválasztását és jellemzését SE-HPLC módszerrel valósítottuk meg. 

Az RM jelölt minták fehérje profilját a M4.ábra és az M6.ábra mutatja. A monomer és polimer 

fehérjék esetében a glutén izolátumoknál mind a hat esetben a lisztekhez hasonló fehérje 

összetétel figyelhető meg, a kapott fehérjeprofilok hasonló, a fajtákra specifikus jellegeket 

hordoznak. Ugyanez a keverék mintára is igaz, vagyis a keverék lisztre jellemző profil a glutén 

izolátumban is látható. 

A lisztek monomer fehérjéinek aránya 46,9-51,8% között volt, míg a polimer fehérjék 

48,2-53,1%-os értékek között mozogtak (30. ábra, M23.táblázat). A glutén izolátumokban a 

monomer fehérjék aránya 51,8-56,8% között, míg a polimer fehérjék aránya 43,2-48,2% 

tartományban változott (30. ábra, M23.táblázat). A keverék glutén izolátum monomer fehérjéi 

54,4%, míg polimer fehérjéinek értéke 45,6% volt. A glutén izolátumok monomer fehérjéinek 

aránya nőtt, a polimer fehérjéké pedig csökkent a lisztekhez képest. A lisztekben a fajtákra 

jellemző tendencia a glutén izolátumoknál is megfigyelhető, azonban a változás mértéke 

mintánként eltérőnek bizonyult és a Carberry az egyetlen fajta, melynél az izolálásnak nem volt 

szignifikáns hatása a monomer és polimer fehérjék arányára. Az izolálás hatására bekövetkezett 

változás a monomer/polimer arányban is megmutatkozott, ugyanis a lisztek 0,88-1,06 közötti 

tartománya a glutén izolátumokban 1,07-1,31-re nőtt. A keverék mintára is hasonló hatásúnak 

adódott az izolálás, a változás egyenlő mértékű volt a benne található öt fajtánál, ugyanis az 

értéke nem különbözött szignifikánsan az öt fajtára mért érték átlagától (M23.táblázat). 

A fent leírt megfigyeléseket a varianciaanalízis eredményei is megerősítik. Az 

izolálásnak minden esetben szignifikáns hatása volt a minták fehérje összetételére, vagyis a 

monomer és polimer fehérjék arányára (M24.táblázat), és mértéke a fajták között fellépő 

változékonyságnál is nagyobbnak bizonyult. A lisztekre jellemző arányok változása azért 

probléma, mert az ELISA módszerben alkalmazott konverziós faktor használatából eredő 
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bizonytalanságot így nem csak a gabonák GxE változékonysága, hanem az izolálás is 

befolyásolhatja, növelheti. 

 

30. ábra: SE-HPLC-vel megállapított polimer és monomer fehérjék százalékos összetétele az öt RM 

jelölt búzafajta és keverékükből előállított lisztek és glutén izolátumok esetében (a monomer és 

polimer fehérjék aránya a glutén fehérjék extraktumának százalékban kifejezett értéke) 

5.3.2.1.2 RM jelölt gliadin izolátumok monomer fehérje összetételének összehasonlító 

vizsgálata 

A gliadin izolátumokban lévő fehérjék méretkizárásos kromatográfiával kapott profilját 

az M4.ábra és az M6.ábra mutatják. A monomer fehérjékre jellemző profil az oldható 

frakcióban követte a fajtákra jellemző lisztek és a glutén izolátumok mintázatát minden esetben. 

Az oldható frakció polimer fehérjéi esetén a fajták között azonosíthatók eltérések, ugyanis a 

Carberry, Yitpi és Yumai-34 esetében megjelentek ezek a fehérjék a kromatogramon, míg az 

Akteur és az Mv Magvas esetében nem. Az izolálás ismételhetőségének vizsgálatakor azt 

tapasztaltuk, hogy ezeknek a fehérjéknek az aránya valamilyen módon az izolálás 

körülményeivel hozható összefüggésbe, nem csak a fajtákkal. A keverék izolátum is hasonló 

módon változott, mint az egyedi fajták és a nagyobb molekulatömegű fehérjék szintén 

hiányoztak az oldható frakciónál a keverék gliadin izolátumban. 

A monomer fehérjékben megjelenő két csúcs aránya a lisztekben 2,68-5,26 között 

változott, a glutén izolátumokban 3,09-6,75, míg a gliadin izolátumokban 3,13-6,18 között volt 

(M23.táblázat). A keverék gliadin izolátumban a két csúcs aránya 5,96 volt. A gliadin 
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izolátumokra megállapított értékek magasabbnak mutatkoztak, mint a lisztekre jellemző 

értékek, de a legtöbb esetben hasonlóságot mutattak a glutén izolátumok értékeivel. Ez azt 

jelenti, hogy a glutén izolátum előállítása nagyobb hatással van ezeknek a fehérjéknek az 

összetételére, mint a gliadin izolálás. Az izolálás a Carberry mintánál okozta a legkisebb 

eltérésváltozást a monomer fehérjék arányában. A keverék minta értéke az egyedi fajtákhoz 

hasonlóan növekedett a liszthez képest, viszont a legnagyobb mértékű változás a keveréknél 

tapasztalható, éppen ezért a keverék gliadin izolátum és az öt fajta átlaga között nagyobb volt a 

különbség, mint a liszteknél, vagy a glutén izolátumoknál. 

A PWG gliadin értéke 5,43 volt, ami az egyedi fajták által meghatározott intervallum 

közepén helyezkedik el és az általunk előállított keverék gliadin izolátum értékéhez is nagyon 

hasonló. Vagyis az öt fajtából előállított keverék fehérje profilja szinte megegyezik a 28 fajtából 

előállított, széles körben használt PWG profillal, ami az SE profil esetében bizonyítja a 

fajtaszámcsökkentését jogosságát és így a mintaszámcsökkentés és egyben a az előállítási 

módszertan egyszerűsítésének lehetőségét.  

5.3.2.2 RM jelölt izolátumok fehérjeprofiljának jellemzése 

5.3.2.2.1 RM jelölt glutén izolátumok RP-HPLC-s fehérjeprofiljának összehasonlító 

vizsgálata 

A lisztekre jellemző monomer/polimer arány elemzésénél célkitűzéseink szempontjából 

lényeges az epitópokat tartalmazó fehérjefrakciók jellemzése, arányainak meghatározása, amit 

az izolátumok esetében is az RP-HPLC-s módszer eredményei alapján értékeltem. Mivel a 

módszer eredményeként az adott fajta és fajtakeverék lisztjeire és izolátumaira kapott 

kromatogramok nagymértékű hasonlóságot mutattak, ezért részletesen elemzésüktől eltekintek. 

Példaként az SE-HPLC profilok alapján nagymértékű különbséget mutató Carberry és Mv 

Magvas minta liszt és izolátum profiljait az M7.ábra M8.ábra mutatja. A lisztek és glutén 

izolátumok fehérje összetételét a 31. ábra, számszerű adataikat az M25.táblázat tartalmazza. Az 

általunk alkalmazott ELISA módszerek szempontjából releváns fehérjefrakciók a glutén 

izolátumok esetében a következőképp alakultak: az ω1,2-gliadinok 4,6-6,3%, az α-gliadinok 

25,6-31,9%, és a γ-gliadinok 16,9-23,7% közötti tartományban voltak. Az ω5-gliadinok 2,9-

7,9%-os értékek között ingadoztak. A gluteninek esetében a HMW-gluteninek 10,2-13,5%, míg 

az LWM-gluteninek 23,8-30,1% között mozogtak. A keverék glutén izolátumra meghatározott 

értékek a következők voltak: 5,6% (ω5-gliadinok), 5,7% (ω5-gliadinok), 28,5% (α-gliadinok), 

21% (γ-gliadinok), 11,2% (HMW-gluteninek) és 25,9% (LMW-gluteninek). 
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Az ω5- és ω1,2-gliadinok százalékos arányában alacsonyabb értékeket figyelhetünk meg 

a glutén izolátumokban a liszthez képest, de a változás mértéke különböző volt mintánként. Az 

α- és γ-gliadinok szintén csökkenést mutattak a glutén izolátumokban a liszthez képest de a 

változás mértéke szintén mintánként különbözött. Következésképpen a teljes gliadin arány is 

alacsonyabb volt a glutén izolátumokban. A gliadinok arányának csökkenésével a gluteninek 

aránya nőtt a glutén izolátumokban. A változás mértéke mindegyik minta esetében hasonlónak 

mutatkozott a HMW-glutenineknél, míg az LMW-glutenineknél a növekedés mértéke 

különböző volt fajtánként. A keverék mintánál az egyedi fajtákhoz hasonló változás következett 

be, ami a gliadinok, így a gliadin/glutenin arány csökkenését jelenti. Az izolálás a keverék 

mintában is hasonlóan érvényesült és a különböző fehérjefrakciók arányának változása a 

gliadin/glutenin arány csökkenéséhez vezetett. A keverék mintánál a γ-gliadinra mért érték 

kivételével a többi fehérjefrakció esetében szignifikáns különbséget mutatott az öt glutén 

izolátum és a keverék értékei között (M25.táblázat). A különbségek viszont a 

fajtaváltozékonyság glutén izolátumokban is azonosítható mértékéhez képest elhanyagolható. 

 

31. ábra: RP-HPLC-vel megállapított glutén fehérjék százalékos összetétele az öt RM jelölt búzafajta 

és keverékükből előállított lisztek és glutén izolátumok esetében (a különböző fehérjefrakciók aránya a 

glutén fehérjék extraktumának százalékban kifejezett értéke) 
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Varianciaanalízis alapján az izolálásnak mindegyik fehérjecsoport esetén szignifikáns 

hatása volt a fehérjék relatív mennyiségére (M26.táblázat), az eltérések azonban különböző 

mértékben jelentkeztek. Az ω5-, ω1,2-, α-, γ-gliadinoknál és a HMW-glutenineknél az izolálás 

hatása kisebbnek bizonyult a genetikai változékonyságból adódó eltérésekhez képest, míg az 

LMW-glutenineknél az izolálásnak volt nagyobb hatása. Ez egyrészt rámutat arra, az ELISA 

módszer szempontjából releváns fehérjefrakciók kevésbé érzékenyek az izolálásra, másrészt 

pedig arra, hogy a genetikai változékonyság az izolátumok összetételére is jelentős hatással van. 

5.3.2.2.2 RM jelölt gliadin izolátumok RP-HPLC-s fehérjeprofiljának összehasonlító 

vizsgálata 

Az öt RM jelölt búzafajtából előállított gliadin izolátumok ω5-gliadin fehérjéi 8,4-14,6% 

közötti tartományban voltak, az ω1,2-gliadinok 9,3-11,2% között, az α-gliadinok 42,5-48,3%, 

míg a γ-gliadinok 28,2-38%-os tartomány között ingadoztak (32. ábra, M27.táblázat). A 

keverék gliadin izolátumra 7,9% (ω5-gliadinok), 12% (ω1,2-gliadinok), 47,4% (α-gliadinok) 

és 32,6%-os (γ-gliadinok) összetételi eredményeket mértem.  

 

32. ábra: RP-HPLC-vel megállapított gliadin fehérjék százalékos összetétele az öt RM jelölt búzafajta 

és keverékükből előállított lisztek, glutén és gliadin izolátumok esetében (a különböző fehérjefrakciók 

aránya a gliadin fehérjék extraktumának százalékban kifejezett értéke) 
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A gliadin izolátum fehérje összetételét összevetve a liszt és glutén izolátum értékeivel, az 

izolálás hatása kevésbé érzékelhető az ω5- és ω1,2-gliadinok esetében (M27.táblázat). Az ω5-

gliadinok változásának iránya nem mutatott tendenciát egyetlen vizsgált preparátum esetében 

sem, az ω1,2-gliadinok arányát viszont magasabbnak mértem a gliadin izolátumban, mint a 

sikérben, illetve a lisztekben. Az α-gliadinok nagyon kis eltérést mutattak az összetételben a 

lisztekhez és glutén izolátumokhoz képest. A legnagyobb változás a γ-gliadinok 

mennyiségében volt tapasztalható fajtánként eltérő mértékben. A keverék mintában az izolálás 

hatására bekövetkező összetételi változás az egyedi fajtákhoz képest hasonlóan alakult. A 

keverék gliadin izolátum fehérjefrakcióira mért értékek közül az α-gliadinok nem különböztek 

szignifikánsan az öt fajta átlagától, míg a többi frakció esetében igen. Az egyedi fajták gliadin 

izolátumai között fellépő változékonysághoz képest ez az eltérés kis mértékű az ω5- és a γ-

gliadinoknál, viszont az ω1,2-gliadinok esetében ez összemérhető a fajták közötti különbséggel. 

A gliadinok előállítása során is szignifikánsan változott a fehérje összetétel a 

forráslisztekhez képest, viszont az izolálásnak az ω1,2-gliadinok kivételével mindegyik 

fehérjefrakció esetén kisebb volt a hatása, mint a fajták közötti különbségnek (M28.táblázat). 

Az ω1,2-gliadinok esetén az izolálás és a fajták közötti különbségből eredő szórás mértéke 

összemérhető. Mindezek alapján elképzelhető, hogy az izolálás hatására bekövetkező 

összetételbeli változások, így az ELISA módszer célepitópjait tartalmazó fehérjék relatív 

mennyiségének változása hatással lesz az ELISA módszer eredményeire. Azonban a lisztekhez 

hasonlóan az izolátumokban fellépő fajtaváltozékonyság problémájával foglalkoznunk kell, 

aminek megoldására a keverék izolátum alkalmas lehet a fehérjeprofil „átlagoló” hatása révén.  

A PWG izolátum értékei 5,9% (ω5-gliadin), 7,2% (ω1,2-gliadin), 50% (α-gliadin) és 

36,9% (γ-gliadin) voltak (van Eckert et al., 2006). Az általunk előállított keverék gliadin 

izolátum ω5-, α- és γ-gliadinjaira meghatározott értékei megközelítették a PWG gliadin 

értékeit, és közöttük sokkal kisebb különbség mutatkozott, mint a fajták között fellépő 

változékonyság. Ez tovább erősíti azt a feltételezésünket, hogy a fajtaszám csökkenthető a 

referenciaanyag fejlesztés során a gondosan kiválasztott fajták keverékének előállításával.   

5.3.2.3 RM jelölt izolátumok jellemzése ELISA módszerekkel  

5.3.2.3.1 RM jelölt glutén izolátumok ELISA eredményeinek összehasonlító elemzése  

A fehérje összetételi eredmények alapján az izolálásnak van hatása a minták összetételére 

a glutén és gliadin forma esetében is, de ennek mértéke a legtöbb esetben kisebb, mint a 

genetikai változékonyságból eredő eltérések. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy az izolálás, 

vagyis az előbbiekben leírt fehérjeösszetételbeli változás milyen mértékben befolyásolja az 
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ELISA módszerekkel kapott eredményeket. Ehhez minden vizsgált mátrixnál (liszt, sikér és 

gliadin izolátum) ugyanazt a koncentrációjú oldatokat állítottuk elő a fehérjetartalom és a 

sikér/gliadintartalom (RP-HPLC módszer alapján) ismeretében majd tanulmányoztuk a két 

ELISA módszer protokollja szerint a mért eredményeket. A hatások értékelésére a visszanyerési 

értékek értékelésével és összehasonlító elemzésével történt. 

A lisztekre az „A” módszerrel megállapított visszanyerési értékek 152-183% között, míg 

a „B” módszerrel 156-190% között voltak. A glutén izolátumokra az „A” módszerrel 162-192% 

közötti, a „B” módszerrel pedig 206-344% közötti értékeket állapítottunk meg (33. ábra, 

M29.táblázat). A keverék sikér izolátumra 182% („A” módszer) és 260% („B” módszer) gliadin 

visszanyerési értéket kaptam. Látható, hogy a visszanyerési érték minden esetben 100% fölött 

voltak. Lexhaller és munkatársai (2016) megjegyezték, hogy a G12 és az R5 ELISA módszerek 

jellemzően túlbecsülik a prolamin tartalmat a búza esetében az RP-HPLC módszerhez képest. 

A magas visszanyerési értékek ellenére az eredmények az 5.1 fejezet alapján megfelelőek arra, 

hogy összehasonlítsuk a különböző minták és tesztek eredményeit. 

 

33. ábra: Két ELISA módszerrel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) megállapított 

gliadin visszanyerési értékek az öt RM jelölt búzafajtából és keverékükből előállított lisztek,  glutén és 

gliadin izolátumok esetében 

Az „A” módszerrel kapott glutén izolátum eredmények jó egyezést mutattak a lisztek 

eredményeivel és az Akteur kivételével nem volt szignifikáns különbség a két mátrixra mért 

eredmények között. A „B” módszer esetében sokkal nagyobb növekedés jelent meg a glutén 

izolátumok visszanyerési értékeiben a lisztekhez képest, és a változás mértéke fajtánként 
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változott. A legnagyobb különbség a Yitpi mintánál volt, de az Akteur, a Carberry és a keverék 

glutén izolátum értéke is szignifikánsabb magasabbnak bizonyult a liszthez képest. A keverék 

glutén izolátum visszanyerési értékei a fajták értékeiben bekövetkezett változást követte, vagyis 

mindkét módszerrel meghatározott értéke magasabb volt, mint a keverék lisztre kapott értékek. 

A keverék glutén izolátum és az öt fajta átlagának értéke között nem mutatkozott szignifikáns 

különbség egyik módszer esetében sem. Ez azt jelenti, hogy a „B” módszerrel a fajtákra 

megállapított magasabb értékek nem mérési hiba, hanem anyagi minőségből eredeztethető 

érték.  

A glutén izolátumok visszanyerési értékeire az izolálásnak és a fajták közötti 

különbségnek sem volt hatása az „A” módszer esetében (M30.táblázat). A „B” módszernél a 

fajták közötti változékonyságnak nem, míg az izolálásnak szignifikáns hatása volt a 

visszanyerési értékekre. Viszont az izolálás hatásának mértéke összemérhető a módszer 

bizonytalanságával. Ez azt jelenti, hogy az izolálás hatása az eltérő célepitópoknál, így az 

ELISA eredményeknél is különböző mértékben hat, ami a glutén izolátum választása, mint RM 

erősen megkérdőjelezhető. Viszont eredményeink alapján a módszer bizonytalanságának 

mértéke miatt a reprodukálható módszerekkel előállított glutén izolátumok is alkalmazhatók 

lennének referenciaanyagnak.   

5.3.2.3.2 RM jelölt gliadin izolátumok ELISA eredményeinek összehasonlító elemzése 

A gliadin izolátumok visszanyerési értékei az „A” módszer esetén 132-180% között 

mozgott, míg a „B” esetén 187-244% közötti tartományban volt (33. ábra, M29.táblázat). A 

keverék gliadin izolátumra 180% („A” módszer) és 244%-os („B” módszer) visszanyerési 

értéket állapítottam meg. Az „A” módszer esetében a visszanyerési értékek főként csökkentek 

a lisztekhez képest mintánként különböző mértékben. A „B” módszernél a gliadin izolátumok 

értékei magasabbak voltak, mint a lisztekre meghatározott visszanyerések, viszont a glutén 

izolátumokhoz képest nagymértékben csökkentek. A keverék gliadin izolátum „A” módszerrel 

meghatározott értéke nem követte az egyedi fajtákban tapasztalt változást, ugyanis értéke 

növekedett. A „B” módszer esetében a keverék minta értéke hasonlóan változott, mint az egyedi 

fajták, vagyis a liszthez képest magasabb, de a glutén izolátumhoz képest alacsonyabb 

eredményt mértünk.  

Az izolálásnak és a fajták közötti különbségnek is szignifikáns hatása volt az „A” 

módszerrel megállapított gliadin visszanyerési értékekre, viszont mértékük összemérhető a 

módszer bizonytalanságával. A „B” módszer esetében is azt találtuk, hogy mind az izolálás, 

mind a fajták közötti különbség szignifikánsan befolyásolja a visszanyerési értékeket, viszont 
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ennél a módszernél az izolálásnak nagyobb hatása van, mint a módszer egyéb hibaforrásaiból 

eredő bizonytalanságnak. Ahogy a sikér izolátumoknál, úgy a gliadin formánál is a különböző 

módszereknél az eltérő célfehérje specifitás miatt az izolálásnak a mértéke eltérő, vagyis a „B” 

módszernél analitikai információ változás következik be az izolálás hatására.   

A PWG gliadin „A” módszerrel meghatározott gliadin visszanyerési értéke 125% volt, 

míg a „B” módszerrel 188%-ot határoztunk meg. Értéke mindkét módszer esetében 

alacsonyabb volt, mint a legtöbb mintára kapott visszanyerés, viszont nem különbözött 

szignifikánsan az öt fajta gliadin izolátum átlagértéktől. Tehát a gliadin izolátumainkkal 

hasonló gliadin visszanyerést értünk el, mint a napjainkban széleskörben elfogadott és 

alkalmazott standard PWG gliadinnal. Mivel az egyedi fajták és a keverék értékeinek 

változásával bizonyítottuk, hogy az izolálásnak van hatása a visszanyerési értékekre, ezért 

feltételezhető, hogy a PWG gliadin magas visszanyerési értékeit is az izolálás okozza.  

5.3.2.4 Az izolálás hatására és a referenciaanyag formai megvalósítására vonatkozó 

összegző értékelés 

Az öt RM jelölt búzafajta és keverékükből előállított liszt, sikér és gliadin izolátum 

összehasonlító vizsgálata során megállapítottuk, hogy az izolálásnak van hatása a különböző 

minták összetételére így az analitikai információvesztés lehetősége fennáll. Az ELISA módszer 

eredményei alapján viszont azt találtuk, hogy az izolálás során tapasztalt mértékű 

információvesztés, vagyis a célepitópok arányának/mennyiségének változása az ELISA 

módszer eredményeire nincs hatással, vagy összemérhető nagyságú az ELISA módszer átlagos 

analitikai bizonytalanságával. Így eredményeink alapján még nem egyértelműen eldönthető, 

mely típusú  RM mátrix a leginkább előnyös analitikai szempontból. Az izolálási módszerek 

fejlesztésével és az általam azonosított, az előállítás során rendszeresen előforduló 

bizonytalanságok korrekcióba vételével lehetőség adódna az eddigivel hasonló vagy 

szakmailag még alaposabban jellemzett izolátumok alkalmazására. A liszt/glutén/gliadin 

választás kérdésében a döntés során a különböző mátrixok alkalmazásának más szempontjait 

(előnyök/hátrányok, stabilitás, kezelhetőség, oldhatóság, stb.) is mérlegelni kell.  

A PWG gliadinnal, a jelenleg egyetlen széles körben elfogadott és alkalmazott gliadin 

standarddal végzett átfogó  összehasonlítás során arra jutottunk, hogy a PWG gliadinra kapott 

eredmények összemérhetők az általunk előállított keverék gliadin minták eredményeivel, 

vagyis bizonyítható a fajtaszám csökkentésének lehetősége és így a referenciaanyag előállítás 

lényegesen leegyszerűsíthető gondosan megválasztott néhány fajta keverékével. 
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5.3.3 Különböző gliadin forrásokat tartalmazó élelmiszer modellek összehasonlítása 

IRM fejlesztés céljából 

A glutén referenciaanyag kialakításához kapcsolódó két, az immunanalitikai módszerek 

eredményeinek megbízhatósága és így az RM fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú  

kérdést, az egyedi fajta illetve keverék, valamint a liszt/sikér/gliadin izolátumok 

alkalmazásának problémakörét igyekeztünk az előző fejezetekben körbejárni. Azonban a 

mindennapi gyakorlatban vizsgált élelmiszerek túlnyomó többsége feldolgozott termék. 

Előállításukkor olyan technológiai lépést vagy lépéseket alkalmaznak, melyek során a fehérjék 

fizikai és kémiai tulajdonságai megváltozhatnak, ami alapvetően hatással lehet az analitikai 

vizsgálatok eredményeire. Ezért a referenciaanyag fejlesztés folyamatának következő szintje 

olyan valós élelmiszereket modellező, kontrollált feldolgozási lépésekkel előállított anyagok, 

ún. IRM-ek, melyek deklarált mennyiségben tartalmazzák a mérendő fehérjét, esetünkben a 

sikérfehérjéket, illetve azok gliadin komponenseit. Ilyen, referenciaanyag jelölt modellmátrix 

fejlesztésekben kutatócsoportunk részt vett már nemzetközi együttműködés keretében tojás, tej, 

szója és glutén fehérjék esetében (Bugyi et al., 2012; Török et al., 2014). Ezekre a 

tapasztalatokra és eredményekre építve jelen munkámban a gliadin forrás jellegétől (liszt, 

glutén vagy gliadin izolátum) függő, ELISA eredményekben azonosítható hatását 

tanulmányoztam, melyre vonatkozó összehasonlító irodalom mindeddig egyáltalán nem áll 

rendelkezésre.  

A megfogalmazott cél eléréséhez az eddig tárgyalt módszertantól részben eltérő 

megoldásokat választottunk. Az általunk kidolgozott IRM fehérjetartalma a törvényi 

szabályozás miatt alacsony (pontos koncentrációk és az előállítás részleteit a 4.3.3 fejezet 

tartalmazza), ami a feldolgozás hatásának kromatográfiás értékelésére nem alkalmas. A 

kísérletterv egyszerűsítésével csak a Carberry búzafajta és a fajtakeverékek liszt, glutén és 

gliadin, továbbá a PWG gliadin, mint gliadin forrás felhasználásával készítettem el az ELISA 

vizsgálatokra alkalmas modellmátrixokat (IRM-jelölteket). Emellett minden eseten 1% 

fehérjetartalmú modellmátrixokat is készítettünk a fehérjeösszetétel változásának követésére 

alkalmas kromatográfiás vizsgálatokhoz. 

5.3.3.1 A különböző gliadin források fehérje összetétel alakulásának vizsgálata reális, 

feldolgozott élelmiszermátrixot modellező anyagi rendszerekben 

Az ELISA módszerekben lévő antitestek a gliadinokban található epitópokkal reagálnak, 

ezért elsődlegesen a monomer fehérjék változásait kell megfigyelnünk. A Carberry lisztet 

tartalmazó modellmátrixban lévő fehérjék (34. ábra) követték a lisztre jellemző profilt mind az 
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oldható, mind az oldhatatlan frakció monomer fehérjéi esetében, viszont a mennyiségükre 

vonatkozó kromatográfiás terület aránya csökkent. A polimer és albumin/globulin fehérjékre 

jellemző profil nagymértékben módosult, ugyanis ezekre a fehérjékre jellemző csúcsok nem 

jelentek meg a kromatogramon, míg az albumin/globulinoknál is kisebb méretű fehérjék aránya 

nőtt. A keverék liszt monomer fehérjéire jellemző profil az IRM mátrixban is azonosítható, a 

Carberry liszthez képest kisebb mértékben csökkent az arányuk (34. ábra), míg az 

albuminok/globulinok és polimer fehérjékre nem kaptunk analitikai jelet. Ezen felül a Carberry 

liszt fehérjeforráshoz hasonlóan a kisebb molekulatömegű fehérjék aránya nőtt. A 

modellmátrixokban a liszt jellegétől függetlenül hasonló jelenségeket figyeltünk meg, ami azt 

jelenti, hogy feldolgozás hatására mind a Carberry, mind a keverék lisztben lévő fehérjék 

hődenaturációja folytán a kromatográfiás vizsgálatok mintaelőkészítéséhez használt oldatban 

az oldhatóság csökkent.  

 

34. ábra: Carberry (A: oldható, B: oldhatatlan) és keverék (C: oldható, D: oldhatatlan) liszt 

fehérjeforrást tartalmazó modellmátrixok SE-HPLC módszerrel meghatározott fehérjeprofiljának 

változása a fehérjeforráshoz képest (fekete: fehérjeforrás, színes: modellmátrix) 
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A glutén izolátumokat tartalmazó IRM mátrixoknál (35. ábra) a teljes fehérjeprofil a 

lisztekhez hasonlóan torzult. A monomer fehérjék esetében a fehérjeforrásra jellemző két 

kromatográfiás csúcsot azonosíthatunk, míg a polimer fehérjék nem jelentek meg sem az 

oldható, sem az oldhatatlan frakcióban. A glutén izolátumok albumin/globulin tartalma 

minimális, viszont a modellmátrixokban az oldható frakcióban a kisebb molekulatömegű 

fehérjékre jellemző terület aránya nőtt, ahogy a fehérjeforrásra nem jellemző, még kisebb 

molekulatömegű régióban megjelenő kisebb fehérjék mennyisége is. Ez a jelenség a Carberry 

és a keverék glutén izolátumban egyaránt megfigyelhető. 

 

35. ábra: Carberry (A: oldható, B: oldhatatlan) és keverék (C: oldható, D: oldhatatlan) glutén 

izolátum fehérjeforrást tartalmazó modellmátrixok SE-HPLC módszerrel meghatározott 

fehérjeprofiljának változása a fehérjeforráshoz képest (fekete: fehérjeforrás, színes: modellmátrix)  

A Carberry gliadin izolátumot tartalmazó modellmátrixnál (36. ábra) a monomerekre 

jellemző profil a liszt és a glutén izolátumot tartalmazó IRM-hez képest nagyobb mértékben 

változott, ugyanis az 1. csúcsra jellemző terület csökkent. A nagyobb molekulatömegű régióban 

lévő fehérjék feldolgozás hatására szintén eltűntek, míg a kisebb molekulatömegű régióban a 



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

113 

 

fehérjék aránya nőtt. A keverék gliadin izolátumot tartalmazó modellmátrix esetében a 

monomerekre jellemző terület szintén módosult, mert az 1. csúcs fehérjéinek aránya csökkent. 

Ahogy a fehérjeforrás, vagyis a gliadin izolátum profiljában, úgy a modellmátrixban sem 

jelentek meg nagyobb molekulatömegű fehérjék, míg a kisebb fehérjéket jelentő régióban a 

fehérjék aránya nőtt.  

 

36. ábra: Carberry (A: oldható, B: oldhatatlan) és keverék (C: oldható, D: oldhatatlan) gliadin 

izolátum fehérjeforrást tartalmazó modellmátrixok SE-HPLC módszerrel meghatározott 

fehérjeprofiljának változása a fehérjeforráshoz képest (fekete: fehérjeforrás, színes: modellmátrix) 

Az élelmiszer modellmátrixunk előállítása során alkalmazott technológia lépések hatással 

voltak a fehérjék méret szerinti összetételére. A nagyobb molekulatömegű fehérjék (gluteninek) 

sokkal érzékenyebbek a hőkezelésre, ami a lisztekben és a glutén izolátumokban a fehérjeforrás 

jellegétől függetlenül hasonló változást eredményezett. Ennek egyik oka a fehérjék 

hődenaturációja folytán bekövetkező oldhatóság csökkenésben keresendő. De az oldhatóság 

csökkenése a mátrixban található más összetevőkkel lejátszódó kölcsönhatás eredménye is 
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lehet. A célepitópokat tartalmazó fehérjeprofil jellegében lényegesen csak a gliadin 

izolátumoknál változott, de arányában mindegyik típusú fehérjeforrás esetében csökkent. A 

hőkezelés indukálhatja olyan kémiai reakciók lejátszódását is, mely során a fehérje teljesen 

elveszti eredeti funkcióit, így reaktivitását is. Az eddigi adatokból bizonyítható, hogy a 

fehérjeprofil és az extrahálható fehérjemennyiség is változik és ezen változások mértéke 

egyértelműen függ az alkalmazott fehérjeforrás jellegétől is. A célepitópokat érintő és 

fehérjeforrástól függő változások hatását az ELISA módszer eredményeire a következő 

fejezetben tárgyalom részletesen.  

5.3.3.2 A különböző gliadin források hatása az IRM ELISA módszerekkel kapott 

eredményének alakulására 

A Carberry lisztet tartalmazó IRM-re az „A” módszerrel megállapított visszanyerési érték 

126%, a keverék lisztet tartalmazó modellmátrixra mért érték pedig 131% volt (37. ábra). A két 

különböző lisztet tartalmazó mátrixok között nem mutatkozott szignifikáns különbség 

(M32.táblázat). A „B” módszerrel 252% és 244% volt a Carberry és a keverék lisztet tartalmazó 

modellmátrixokban meghatározott gliadin visszanyerési érték (38. ábra) és a két eredmény 

között nem volt szignifikáns különbség (M32.táblázat). Az „A” módszerrel a keverék lisztet 

tartalmazó IRM kivételével minden esetben szignifikánsan alacsonyabb értéket kaptunk a 

fehérjeforrásra a modellmátrixban feldolgozás hatására, mint a tiszta fehérjeforrásra 

(M33.táblázat, M34.táblázat). 

 

37. ábra: Különböző fehérjeforrásokat tartalmazó élelmiszer modellmátrixokra az „A” ELISA 

módszerrel megállapított gliadin visszanyerési értékek 
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A Carberry és a keverék glutén izolátumokat tartalmazó modellmátrixokra az „A” 

módszerrel megállapított visszanyerési értékek 112% és 100% voltak (37. ábra). A Carberry 

lisztet és glutén izolátumot tartalmazó IRM-ek értékei közötti különbség nem bizonyult 

szignifikánsnak, a keveréknél viszont igen (M32.táblázat). A „B” módszerrel a Carberry és 

keverék glutén izolátumot tartalmazó mátrixokra 211% és 183%-os visszanyerést kaptunk (38. 

ábra). Ez mindkét esetben szignifikánsan kisebb értéket jelentett, mint a liszteket tartalmazó 

IRM-ekre meghatározott értékek. Az „A” módszer esetében a fehérjeforrásokhoz képest a 

modellmátrixokban szignifikánsan kisebb értéket mértünk a glutén izolátumokra, míg a „B” 

módszernél a feldolgozásnak nem volt hatása a glutén izolátumok visszanyerési értékeire 

(M33.táblázat, M34.táblázat). 

 

38. ábra: Különböző fehérjeforrásokat tartalmazó élelmiszer modellmátrixokra a „B” ELISA 

módszerrel megállapított gliadin visszanyerési értékek 

Az „A” módszerrel a Carberry és a keverék gliadin izolátumokat tartalmazó 

modellmátrixokra 57% és 87%-os gliadin visszanyerési értéket kaptam és ezek szignifikánsan 

kisebb értékek voltak, mind a liszteket és a glutén izolátumokat tartalmazó IRM-ek esetében 

(37. ábra, M32.táblázat). A „B” módszerrel 83% és 165%-os eredményt állapítottam meg a 

Carberry és keverék gliadin izolátumot tartalmazó mátrixokra (38. ábra). A Carberry esetében 

a liszthez és glutén izolátumhoz képest szignifikánsan kisebb visszanyerést kaptam, míg a 

keverék gliadin a liszttől igen, a glutén izolátumot tartalmazó modellmátrixtól nem különbözött 

szignifikánsan. Mindkét ELISA teszt esetében az IRM-ben megállapított gliadin visszanyerési 

értékek szignifikánsan kisebbnek adódtak, mind a fehérjeforrásra mért eredmények 

(M33.táblázat, M34.táblázat). A PWG gliadin izolátumot tartalmazó modellmátrixra az „A” 

módszerrel 87%-os értéket, a „B” módszerrel 171%-os visszanyerési értéket kaptunk. Az „A” 
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módszer esetében a kapott érték szignifikánsan különbözött a gliadin izolátumainkat tartalmazó 

mátrixoktól, míg a „B” módszernél a Carberry gliadin izolátum tartalmú IRM-től különbözött 

szignifikánsan (M32.táblázat). A többi típusú fehérjeforráshoz (liszt, glutén) képest viszont a 

gliadint tartalmazó IRM közelítették meg leginkább a PWG gliadin tartalmú modellmátrixot. 

Ez tovább erősíti az előző fejezetekben tett következtetéseket, hogy a gliadin izolátumaink 

nemcsak fehérjetartalomban és összetételben hasonlítanak a PWG gliadinra, hanem feldolgozás 

hatására bekövetkező változások is hasonló mértékben befolyásolják a PWG gliadin fehérjéit, 

mint a gliadin izolátumainkat.  

Látható, hogy a különböző fehérjeforrásokra kapott gliadin visszanyerési értékek 

tendenciája nagyon hasonló a két ELISA teszt esetében, vagyis célepitóptól függetlenül a 

fehérjeforrásokban feldolgozás hatására hasonló folyamatok mennek végbe. Viszont az is 

látható, hogy a „B” módszerrel minden esetben lényegesen magasabb értékeket kaptunk, mint 

az „A” módszerrel. Ez magukra a natív fehérjeforrásokra vezethető vissza, hiszen az 5.3.2.3 

fejezetben ismertetett eredmények alapján a „B” módszerrel majdnem minden esetben 

szignifikánsan magasabb eredményt állapítottunk meg, mint az „A” módszerrel. A jelenség 

mögött álló egy lehetséges magyarázat lehet a két módszer eltérő kalibrációs gyakorlata. 

Ugyanis ha a két tesztben alkalmazott kalibráló anyag összetétele különbözik, akkor az adott 

mintára kapott különböző eredményeket nem csak az eltérő célepitóp tartalom határozza meg, 

hanem a kalibráció is.  

Az egyes faktorok (fajta vagy fajtakeverék, izolálás, feldolgozás) mértékének 

varianciaanalízissel történő tanulmányozásakor azt találtuk, hogy mindkét teszt esetében 

mindegyik faktornak szignifikáns hatása van az ELISA módszer eredményeire (M35.táblázat). 

Az „A” módszernél egyértelműen a feldolgozásnak van a legnagyobb hatása, míg a „B” 

módszer esetén a feldolgozás az izolálással együtt, hasonló mértékben vesznek részt az 

eredmények bizonytalanságának alakításában, és ezek mindkét teszt esetében nagyobb mértékű 

hatást váltanak ki, mint az ELISA módszer bizonytalansága. Tehát igazolható, hogy a 

feldolgozás hatását valahogy figyelembe kell venni, illetve meg kell oldani (pl. 

mintaelőkészítés javításával). De az is látható, hogy a mért eredmények változása a 

fehérjeforrás jellegétől is függ. A különböző feldolgozási lépéseken átesett, kontrollált 

körülmények között előállított élelmiszer modellmátrixokkal nem csak az ELISA módszer 

eredményeit befolyásoló különböző faktorok azonosítására és mértékük megállapítására van 

lehetőségünk, hanem arra is, hogy ezekkel a mátrixokkal a változásokat nyomon kövessük és 

az okokat (pl. hődenaturáció, aggregáció képzés, stb.) más fehérjevizsgálati módszerekkel 

megállapítsuk. Így az ELISA módszer mintaelőkészítésével nyert oldat méret szerinti 
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fehérjeprofilját elemeztük, hogy részletesebb képet kapjunk a különböző fehérjeforrások 

feldolgozás hatására bekövetkező eltérő viselkedéséről. 

5.3.3.3 A különböző gliadin források feldolgozás hatására bekövetkező folyamatainak 

tanulmányozása 

A Carberry és keverék liszt fehérjeforrásokat tartalmazó modellmátrixok ELISA módszer 

mintaelőkészítésével kinyert fehérjék profilján három jól elkülöníthető csúcs látható (39. ábra).  

 

39. ábra: Az „A” ELISA módszer mintaelőkészítésével kapott oldatok SE-HPLC fehérje profilja 

(fekete: fehérjeforrás, színes: modellmátrix): Carberry liszt (A), Keverék liszt (B), Carberry glutén 

(C), Keverék glutén (D), Carberry gliadin (E) és Keverék gliadin (F) 



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

118 

 

Az IRM-ben a két típusú liszt profilja nagyon hasonló volt, a legszembetűnőbb különbség a 

harmadik (és legtöbb fehérjét tartalmazó) csúcs jellegében tapasztalható. Az IRM-ben a lisztek 

méreteloszlása mindkét esetben módosult a fehérjeforráshoz képest. Ugyanis a nagyobb 

molekulatömegű régióban megjelenő fehérjék aránya nőtt, a kisebb fehérjéké pedig csökkent a 

feldolgozás hatására. 

A glutén izolátumokat tartalmazó modellmátrixok fehérje profilja nagyon hasonlít a 

liszteket tartalmazó mátrixokra megállapított profilokhoz, megtartva a Carberry és keverék 

lisztre jellemző jelleget. Feldolgozás hatására viszont a nagyobb molekulatömegű régió aránya 

nagyobb mértékben változott a glutén izolátumok esetében, mint a liszteknél. 

A gliadin izolátumokat tartalmazó modellmátrixok méret szerinti fehérje összetételét 

tekintve nem három, hanem két csúcs jelenik meg a kromatogramon. Vagyis a liszteket és 

glutén izolátumokat tartalmazó mátrixok profiljában azonosítható középső csúcs nem jelent 

meg. Ez azonban nem a feldolgozásnak, hanem az izolálásnak tudható be, ugyanis a gliadin 

izolátumok fehérjeprofiljában sem láthatók ezek a fehérjék. Feldolgozás hatására a lisztek és 

glutén izolátumokhoz hasonló folyamatok játszódtak le, vagyis a nagyobb molekulatömegű 

fehérjék aránya nőtt, míg a kisebb molekulatömegű régióban a fehérjék mennyisége csökkent. 

A csökkenés mértéke viszont a keverék gliadin izolátumnál sokkal nagyobb mértékű volt, mint 

a Carberrynél. Továbbá a gliadin izolátumoknál a legkisebb molekulatömegű régióban a 

fehérjék aránya nőtt, és nagyobb mértékben, mint a liszteknél és az izolátumoknál. Ez azt 

jelenti, hogy az azonos típusú mátrixok esetén (lisztek, izolátumok) a fajta és fajtakeverék 

fehérjéi hasonlóan viselkednek, míg a különböző mátrixok között a feldolgozás hatására 

bekövetkező változások szemmel láthatók, viszont a 5.3.3.1 fejezet eredményei alapján ez nem, 

vagy nem csak az oldhatóság csökkenésével magyarázható. A monomer fehérjék arányának 

csökkenése igazolja a célepitópokat tartalmazó fehérjék csökkenését, azonban ezek az oldatban 

megjelennek a nagyobb molekulatömegű régióban mindegyik típusú mátrixnál. Ez azt jelenti, 

hogy az epitópokat tartalmazó fehérjék oldatban kerülnek, azonban a nagyobb molekulatömeg 

miatt ezek aggergátum formájában egymással, vagy a mintában lévő egyéb összetevőkkel 

vannak jelen.  

5.3.3.4 A különböző gliadin forrásokat tartalmazó modellmátrixok eredményeinek és az 

IRM fejlesztés összegző értékelése 

A különböző gliadin források fehérje összetételére hatással vannak a feldolgozási 

folyamatok, ami az ELISA módszer eredményeiben is megmutatkozik. Az IRM fejlesztésnél 

mérlegelni kell a gliadin forrás megválasztását, ugyanis a feldolgozás eltérő mértékben van 
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hatással a különböző modellmátrixok ELISA eredményeire. Ez a különböző IRM-ekben lévő  

célepitópokat tartalmazó fehérjék aggregációt képző és más összetevőkkel való reakció 

hajlamának különbségéből fakadhat. Az analitikai információ vesztés mértéke a liszt esetében 

volt a legkisebb, viszont a feldolgozás hatásának mértéke mellett a fajta és fajtakeverékből 

fakadó eltérések a lisztnél nem érvényesültek. A glutén izolátum, mint gliadin forrás 

alkalmazásánál a feldolgozásnak nagyobb mértékű hatása volt az ELISA módszerre, ami a 

nagyobb aggregáció képző hajlamával magyarázható. Továbbá a gliadin izolátumokban 

bekövetkező változások sokkal nagyobb mértékben befolyásolják az ELISA módszer 

eredményeit, vagyis az analitikai információ vesztés ennél a formánál a legnagyobb.  

Eredményeink alapján bizonyítható, hogy a fehérjeforrás megválasztása kulcskérdés az 

IRM fejlesztés szempontjából, mert a különböző források hatással vannak az ELISA módszer 

eredményeire. A levonható következtetések nem csak a módszervalidálás feltételeinek 

megteremtését segítik elő, hanem a módszerfejlesztési törekvéseket is támogatják (pl. 

mintaelőkészítés javítása a különböző aggregátumok megbontására). Továbbá az IRM-ek 

kifejlesztése azért is lehet hasznos, hogy legalább a kulcs technológiák (hőkezelés, hidrolízis, 

pH változás, stb.) analitikai eredményekre gyakorolt hatásait az általunk kidolgozott 

módszerekkel vizsgálni és értelmezni tudjuk. Tehát az élelmiszer modellmátrixok nem csak 

referenciaanyag, hanem tudományos kutatási célokra alkalmazható standardizált vizsgálati 

anyag szerepét is betölthetik. 
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5.3.4 A liszt és izolátum RM jelöltek stabilitás vizsgálata - elővizsgálatok 

A referenciaanyag előállítás fejlesztésének fent bemutatott feltételei (ismételhető 

előállítás anyag és módszer szinten; genetikai és évjárat változékonyság csökkentése; izolálás 

hatása) mellett fontos, hogy információkkal rendelkezzünk a kidolgozott RM jelölt anyagok 

stabilitásáról is. A búzalisztek esetében a minél hosszabb idejű eltarthatóság érdekében a 

referenciaanyag fejlesztéshez elméleti megfontolások alapján (lásd 3.6.2 fejezet) a fehér lisztek 

mellett döntöttünk, viszont a fehér lisztek, mint glutén RM anyagok stabilitásáról, így az 

immunanalitikai eredményeket befolyásoló hatásáról információnk nincs. A sikér, mint RM 

jelölt esetében a kismennyiségű fehérjéken kívüli összetevők miatti előnyösebb eltarthatóságára 

szintén nincs elérhető információ. Mivel a PWG gliadin közel tizenöt éve létezik és összetételét 

folyamatosan ellenőrzik (www.wgpat.com), ezért úgy tűnik, fagyasztva tárolással stabilitása 

hosszútávon is biztosítható. A kérdés, hogy a többi, általunk előállított RM jelölt mátrix hogy 

viselkedik. Az RM jelölt mintáink stabilitására vonatkozó vizsgálatokat elkezdtük, hosszútávú 

eltarthatóságuk ellenőrzése folyamatban van, a következőkben a jelenleg rendelkezésre álló 

eredményeket összesítem. A Carberry és keverék liszt, sikér és gliadin izolátumain ismétlődő 

méréseket végeztünk ELISA módszerrel („A” módszer), hogy megállapítsuk, az anyagok 

tárolás ellenében mutatnak-e változást az eredményeikben. 

 

40. ábra: Carberry és keverék liszt, glutén és gliadin izolátum stabilitás vizsgálata az „A” ELISA 

módszerrel mért gliadin visszanyerési adatok alapján 
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A Carberry lisztre a különböző időpontokban meghatározott gliadin visszanyerési értékek 

150-222% között változtak (40. ábra). Egyértelmű negatív vagy pozitív tendencia nem 

figyelhető meg az eredmények időbeli alakulásában,  a visszanyerési értékek relatív szórása 

16% volt. A keverék lisztre mért eredmények 141-209% közötti intervallumban voltak, és a 

Carberry-hez hasonlóan nem tapasztalható egyirányú tendencia és az eredmények relatív 

szórása szintén 16%. A lisztek esetében a fajta és fajtakeverék stabilitása között különbség nem 

figyelhető meg, mert az eredmények ugyanolyan mértékben ingadoztak. 

 A Carberry glutén izolátum értékei 155-192% között mozogtak és az eredményekhez 

tartozó relatív szórásértékre 12%-ot kaptunk. Az egyes mérésnapokhoz tartozó visszanyerési 

értékek ugyanolyan irányban változtak, mint a liszteknél, vagyis az eredmények változása 

sokkal inkább a módszer bizonytalanságából, mint az anyagi minőségből fakad. A vizsgált 

időszakban a keverék glutén izolátum értékei szűk tartományban, 180-185% között ingadoztak. 

Ez a keverék liszthez képest a mérésnapok ingadozását figyelembe véve is sokkal kisebb 

szórást, 7%-os relatív szórást jelent. 

A Carberry gliadin izolátum értékei 128-275% között mozogtak, ami sokkal nagyobb 

eltérés, mint a liszt és a glutén izolátumok esetében. Az eredmények növekvő tendencia szerint 

változtak, és 44%-os relatív szórás van az eredmények között. A keverék gliadin izolátum 

eredményei 175-241%-os intervallum között voltak. Az eredmények változásában szintén 

pozitív tendencia figyelhető meg, de a módszer bizonytalansága miatt a további ismétlő 

mérések alapján állapítható meg az anyag instabilitása. A keverék eredményeihez 16%-os 

relatív szórást állapítottam meg, ami a liszt eredmények szórásával megegyezik, míg a keverék 

glutén izolátumnál nagyobb.  

Az 5.1 fejezet eredményei alapján az „A” ELISA módszerrel különböző anyagokra eltérő 

időpontokban megállapított eredmények 29%-os relatív szórást mutattak. A liszt és glutén 

izolátum mintákra ennél kisebb értékeket kaptunk, így értékeik ingadozása inkább a 

módszernek tulajdonítható, mint az anyag instabilitásának. A keverék gliadin izolátumra mért 

értékek még elfogadhatók, viszont a Carberry minta eredményeire a módszer ingadozásánál 

nagyobb mértékű szórás értéket kapunk, ami az anyag minőségének megváltozásából is 

eredhet. Ennek egyértelmű eldöntésére a minták stabilitásának további monitorozása szükséges, 

de az eredményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vizsgálati időtartam alatt a 

lisztek stabilitása hasonló vagy jobb, mint az izolátumoké. 
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6 Összefoglalás 

A lisztérzékenységben szenvedő fogyasztók életminőségének javítása alapvetően 

megfelelő tápértékű és biztonságos - tehát gluténmentes - élelmiszerválaszték biztosításával 

lehetséges. Ehhez a teljes ellátási láncot átfogó élelmiszerbiztonsági rendszerek működtetése 

szükséges. Ennek egyik meghatározó eleme az élelmiszerek gluténtartalmának 

meghatározására szolgáló, megbízható eredményeket szolgáltató analitikai módszerek 

kidolgozása, folyamatos fejlesztése és rutinszerű alkalmazásuk feltételeinek biztosítása. 

Jelenleg a legszélesebb körben az immunanalitikai elven működő ELISA módszereket 

alkalmazzák a gyakorlatban. Ezek  megbízhatóságát számos tényező befolyásolja, továbbá a 

módszerek validálásához szükséges referenciaanyagok (RM) hiányoznak erről a területről. Az 

RM fejlesztéshez, formai megjelenéséhez olyan szakmai kérdések tisztázása szükséges, mint a 

sikérfehérjék és ezen belül is a cöliákia toxikus és ELISA módszerekben használt célepitópok 

természetes (GxE) változékonyságából fakadó analitikai bizonytalanság csökkentése; a liszt 

és/vagy fehérjeizolátumok alkalmazásából származó előnyök/hátrányok mérlegelése; és az 

élelmiszereket modellező, kontrollált körülmények között előállított reális 

élelmiszermátrixokat modellező anyagi rendszerek (IRM) fejlesztése és jellemzése. A 

referenciaanyag(ok) fejlesztéshez kapcsolódó, a különböző minőségű anyagok 

összehasonlításán és a használatukból eredő, ELISA eredményeket befolyásoló hatásuk 

vizsgálatán alapuló, kísérletekkel alátámasztott eredmények jelenleg nem, vagy csak 

szórványos, egy szűk területre vonatkozóan érhetők el. Doktori munkám célja referenciaanyag 

jelöltek kísérleti előállítása, átfogó fehérje összetételi jellemzése és ELISA módszerekkel 

meghatározott eredményeik összehasonlító elemzése, mely segítségével a különböző RM 

jelöltek használatából fakadó faktorok mértéke összehasonlítható (GxE, izolálás, feldolgozás) 

elősegítve ezzel különböző anyagi mátrixokat tartalmazó glutén referenciaanyag jelöltek 

fejlesztését. 

Az alapvető célok megvalósítása érdekében a későbbi eredmények viszonyítási 

alapjaként meghatároztam  a jelenleg leggyakrabban alkalmazott, különböző epitópokat 

használó két ELISA módszer teljesítményjellemzőit (pontosság, precizitás), és azonosítottam 

az ELISA módszerek eredményeit befolyásoló faktorokat magas fehérjetartalmú mátrixok 

gliadintartalmának meghatározása esetében. E tekintetben megállapítottam, hogy az eltérő célra 

(vagyis nem a mg/kg-os gliadinkoncentráció tartományú minták mérésére) alkalmazott ELISA 

módszerek megbízhatósága nem romlott a magas fehérjetartalmú minták esetében, viszont a 
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módszerrel meghatározott eredményekhez nagy bizonytalanság társul, ami főként a 

módszerhez alkalmazott kalibrációs gyakorlatból eredeztethető. 

A különböző mátrixú (fehérliszt, glutén és gliadin izolátumok)  RM jelöltek készítéséhez 

olyan módszerekre volt szükségünk, melyekkel a különböző anyagok reprodukálható módon 

előállíthatók. Megállapítottam, a laboratóriumi szabványos fehérliszt előállítására alkalmazott 

módszerrel megfelelő minőségű RM jelölt liszteket tudunk előállítani. Igazoltam továbbá, hogy 

a méretnövelést célzó, általunk alkalmazott nagylaboratóriumi őrlési eljárás alkalmas a 

fehérliszt alapú referenciaanyag jelölt reprodukálható előállítására. Ezen felül, munkám során 

olyan sikér és gliadin fehérjék izolálására alkalmas laboratóriumi módszereket dolgoztam ki 

illetve fejlesztettem tovább, melyekkel magas fehérjetartalmú, tiszta és a kiindulási liszt 

összetételével nagymértékben megegyező fehérjeprofilú izolátumokat tudtam előállítani. 

A referenciaanyag egyik központi kérdése az anyagelőállításba bevont búzafajták 

minősége és száma, illetve a fajta és fajtakeverék használatából eredő előnyök és hátrányok 

tudományosan megalapozott kísérleti eredmények alapján történő megítélése. Előzetes kutatási 

eredményeink alapján öt RM jelölt búzafajta és ezek keverékéből laboratóriumi és 

nagylaboratóriumi fehérliszteket állítottam elő. Megállapítottam, hogy az RM jelölt lisztek 

között fellépő genetikai változékonyság szignifikáns hatással van a fehérjeösszetétel 

alakulására és az ELISA módszerekkel kapott eredményeikre. A vizsgált faktorok hatásaiból 

származtatható bizonytalanságot csökkenteni kell, ellenkező esetben nem biztosítható az RM-

mel szemben támasztott általános követelmények (reprodukálható előállítás) teljesítése. A 

fehérjeprofil elemzések alapján megállapítottam, hogy bár az öt kiválasztott fajta tulajdonságai 

többségükben megfelelnek a korábbi munkáinkban felállított kritériumoknak, egyik fajta sem 

azonosítható fehérjeösszetétel szempontjából átlagosnak és az évjárat okozta változékonyság 

szignifikáns hatása miatt egy egyedi fajta nem lehet alkalmas referencia anyagnak. 

Bizonyítottam, hogy a fajtakeverék RM jelölt homogenitása és a genetikai változékonyságot 

kiegyenlítő hatása miatt egyértelműen alkalmasabb glutén referencia anyagnak. Bár ezek az 

eredmények nem tűnnek újszerűnek, mindeddig a fajtakeverékek alkalmazási előnyének 

kísérleti bizonyítéka hiányzott. Eredményeim arra is rámutattak, hogy az eddig alkalmazott 

fajtaszámnál lényegesen kevesebb búzafajtából készített keverék is alkalmas lehet a GxE 

változékonyság tompítására, ami az eddigi gyakorlathoz képest jelentősen leegyszerűsíti az RM 

előállítás folyamatát. Igazoltam továbbá, hogy a nagyobb mennyiségű RM előállítására 

alkalmas nagylaboratóriumi őrlésből származó fehérlisztek fehérjeösszetétel és ELISA 

módszer eredményei tekintetében nem különböznek lényegesen a kísérleti labor lisztjeinek 

tulajdonságaitól. Így a léptéknövelés megvalósítható, az így előállított és általam részletesen 
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jellemzett búza fajtakeverékből származó liszt hasznosítási folyamata is megindult, jelenleg a 

szerződéskötésnél tart. Így van esélye annak, hogy a világon először az általunk előállított liszt 

alapú keverék glutén RM minősítést szerez. 

Az RM formai megjelenésére vonatkozóan különböző megítélést kap a liszt, a sikér és a 

gliadin izolátum, ami főként az eltarthatóságra, az előállítási folyamat standardizálására és 

reprodukálhatóságára, továbbá az analitikai célú felhasználhatóságukra, kezelhetőségükre 

vonatkozik. Az izolátumok RM célú alkalmazásának az egyik legfontosabb kérdése az izolálás 

során bekövetkező információ vesztés (anyagvesztés, fehérjeösszetétel változás) és ennek 

hatása az ELISA módszer eredményeire. Erre vonatkozó, több különböző lisztből előállított 

glutén és gliadin izolátumokkal megvalósított részletes fehérjeösszetételi és ELISA 

módszerekkel történő összehasonlító vizsgálat egyáltalán nem érhető el az irodalomban. A 

munkám során kidolgozott izolálási módszerekkel az öt fajtaazonos búza és azok keverék 

lisztjeiből glutén és gliadin izolátumokat állítottam elő. Eredményeimből megállapítottam, 

hogy az izolálás - ha nem is nagymértékben - de hatással van a fehérjeösszetételre mint sikér, 

mint gliadin izolátum szinten. Azonban jellemzően az izolálás hatására bekövetkező változások 

a fajtától függően változtatják a fehérjeprofilt. Ennek hatására az izolátumokban megjelenő 

különbségeket a fajtakeverékből előállított izolátum mind glutén, mind gliadin szinten 

kiegyenlítette a liszthez hasonlóan. Megállapítottam, hogy a fehérjeösszetétel változásból 

fakadó hatás mértéke kisebb vagy összemérhető az ELISA módszer egyéb hibaforrásaiból 

származó bizonytalanság mértékével. Tehát az izolálási módszerek fejlesztésével és a 

nagylaboratóriumi körülmények közötti reprodukálható előállításuk megoldásával 

eredményeink alapján alkalmazhatók lennének RM-nek, viszont a liszt és a fehérjeizolátum 

közötti választást egyéb, referenciaanyag feltételeihez kapcsolható tényezők határozhatják meg 

(eltarthatóság, kezelhetőség).  

A gluténtartalmat a feldolgozott élelmiszerek, késztermékek esetén is ugyanolyan 

pontossággal meg kell tudnunk határozni, mint a nyers termékekben lévő natív fehérjék 

esetében. Az analitikai módszerek teljesítőképességének értékeléséhez viszont olyan 

referenciaanyagokra van szükség, amik a valós technológiai lépéseken átesett élelmiszereket és 

az élelmiszerben lévő fehérjék változását modellezni tudják. A feldolgozási lépések és ebből 

adódóan a fehérjéket érintő fizikai-kémiai változások sokfélék lehetnek, amik hatással lehetnek 

az ELISA módszer eredményeire. Ennek vizsgálatára elérhetők publikált tanulmányok, viszont 

az IRM-hez alkalmazott mérendő komponens, vagyis fehérjeforrás minőségére vonatkozó 

összehasonlító irodalom nem érhető el. Az előállított lisztek, glutén és gliadin izolátumok 
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segítségével lehetőségünk nyílt a fehérjeforrás hatásának vizsgálatára is. A reális élelmiszereket 

modellerő referenciaanyagok, IRM-ek fejlesztésére vonatkozó eredményekből megállapítottuk, 

hogy a fajta és fajtakeverék fehérjeforrások között nincs számottevő különbség, vagyis 

feldolgozás hatására ugyanúgy viselkednek, viszont a különböző formák (liszt, glutén és gliadin 

izolátum) feldolgozás hatására eltérően reagálnak. Igazoltuk, hogy a fehérjeforrásnak 

szignifikáns hatása van az ELISA módszer eredményeire, ami főleg a liszt, glutén és gliadin 

izolátumok közötti választást és kevésbé a fajta és fajtakeverék közötti döntést határozza meg. 

Megállapítottuk, hogy az izolált fehérjék (főleg a gliadin izolátumok esetében) érzékenyebbek 

a hőkezelés hatására, mint a liszt fehérjeforrásban lévő fehérjék, ami meghatározza az IRM-hez 

alkalmazott fehérjeforrás minőségét.  

Az RM alapvető feltétele a hosszútávú eltarthatóság, amit mindegyik RM jelölt mátrixnak 

teljesítenie kell. Mivel eredményeink alapján a lisztek és fehérje izolátumok között döntést a 

stabilitás is meghatározhatja, ezért a különböző összetételű mátrixok összehasonlítása alapvető 

fontosságú, és RM megítélés szempontjából végzett összehasonlító stabilitási vizsgálat nem 

érhető el. A különböző típusú anyagok stabilitására vonatkozó eddigi eredményeinkből 

megállapítható, hogy a lisztek és fehérje izolátumok stabilitásában nincs különbség. Ez azt 

jelenti, hogy a lisztekre vonatkozó feltételezés, miszerint összetettebb és stabilitást negatívan 

befolyásoló összetevői révén kevésbé alkalmas referenciaanyagnak, eddigi eredményink 

alapján cáfolható. Természetesen a folyamatos és hosszútávú stabilitás vizsgálat szükséges 

ennek végső megítéléséhez.  

A búzaalapú referenciaanyag fejlesztéshez köthető munka esetében további célom az 

genetikai változékonyság, az izolálás és feldolgozás hatására bekövetkező, főleg célepitópokat 

érintő változások mélyebb tanulmányozása, melyhez az egyetemünkön a Szervetlen és 

Analitikai Kémia tanszéken működő kutatócsoporttal a tömegspektrometriai módszerfejlesztést 

elkezdtük. Továbbá kutatócsoportunkban tovább folytatjuk az RM fejlesztést más 

gluténtartalmú gabonák, árpa és rozs fajták bevonásával. Ehhez a búzaalapú RM fejlesztéshez 

hasonlóan a fajtaszelekcióhoz szükséges fajták begyűjtése és vizsgálata már folyamatban van. 

Doktori munkám során részletesebben a cöliákiát kiváltó fehérjékkel kapcsolatos analitikai 

környezet fejlesztésének lehetőségével foglalkoztam, ahogy rövidebb távú céljaim is ennek a 

területnek a mélyebb tanulmányozására irányul. Azonban a gluténtartalmú gabonák 

fogyasztásához köthető, a sikérfehérjéken túlmutató túlérzékenységi reakciókkal kapcsolatos 

kutatások az analitikai módszerek és referenciaanyagok fejlesztésében ugyanúgy hiányosak. 

Így távolabbi célként elképzelhetőnek tartok egy olyan átfogó kísérleti munka elvégzését, ami 

referenciaanyagok fejlesztésével nem csak a cöliákiát kiváltó fehérjék, de a többi, búza és rokon 
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gabonákban megtalálható, túlérzékenységi reakciót kiváltó összetevők (albuminok, globulinok, 

szénhidrátok) mérésére alkalmas analitikai módszerek validálását is lehetővé teszi. 
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7 Az értekezés tézisei 

1. A gluténtartalom meghatározására alkalmas ELISA módszerek teljesítményjellemzőinek 

(pontosság, precizitás) magas gliadintartalmú mátrixokban (búzaliszt, gliadin izolátum) történő 

vizsgálatával bizonyítottam, hogy az ELISA módszerek alkalmazhatók a célfehérjéket magas 

koncentrációban tartalmazó (vagyis nem mg/kg-os) mintamátrixok vizsgálatára is. (I. 

közlemény) 

2. Laboratóriumi módszertant dolgoztam ki a fajtaazonos lisztek homogén keverékeinek 

előállítására. Megállapítottam a genetikai és évjárat okozta változékonyság hatásának mértékét 

a gluténtartalom meghatározására alkalmas ELISA módszerek eredményeire. Kromatográfiás 

és ELISA módszerekkel először igazoltam, hogy a keverék az előállítására felhasznált 

búzafajták változékonyságából származó különbségeket átlagolja, kiegyenlíti, ezért 

referenciaanyagnak egy keverékből álló anyag alkalmasabb, mint egy egyedi fajta. (II., IV. 

közlemény) 

3. Elválasztástechnikai és immunanalitikai módszerek alkalmazásával igazoltam, hogy a 

nemzetközi együttműködésben megvalósított nagylaboratóriumi módszertan alkalmas 

homogén referenciaanyag tételek nagyobb mennyiségű előállítására, melynek 

eredményeképpen előállítottuk a világ első referenciaanyag jelölt lisztkeverékét, melynek 

hasznosítása folyamatban van. (II. közlemény) 

4. Kidolgoztam glutén és gliadin izolátumok referenciaanyag célú előállítására alkalmas 

laboratóriumi módszereket. Megállapítottam, hogy a módszerek alkalmazásával előállított 

glutén és gliadin frakciók esetében az izolálás hatása a gluténmeghatározásra alkalmas ELISA 

módszerek eredményeire összemérhető mértékű az ELISA módszer mérési bizonytalanságával. 

Ezzel először igazoltam, hogy az izolátumok a lisztekhez hasonló analitikai eredményt 

szolgáltatnak, így e tekintetben mindhárom mintamátrix alkalmas referenciaanyagként történő 

alkalmazásra, a három lehetséges referenciaanyag forma közötti választást más szempontok (pl. 

oldhatóság, stabilitás, stb.) alapján kell megtenni. (III., IV. közlemény) 

5. Öt előszelektált búzafajta keverékéből készített gliadin izolátum és az eddig általánosan 

elfogadott, de referenciaanyag státuszt nem kapott ún. PWG gliadin részletes összehasonlító 

jellemzésével igazoltam, hogy megfelelő fajtaszelekció alkalmazásával lehetséges a 

referenciaanyag előállításába bevont fajták számának jelentős csökkentése, így előállításuk 

egyszerűsítése. (III. közlemény) 
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6. Megállapítottam, hogy a valós, feldolgozott élelmiszereket modellező mátrixokban, mint 

IRM jelöltekben, a gliadinforrás minősége befolyásolja a gluténtartalom meghatározására 

alkalmas ELISA módszerek eredményeit. Bizonyítottam, hogy a keverék alapanyagból 

készített IRM alkalmas a gliadinforrás minőségével és a feldolgozással kapcsolatos hatások 

tudományos igényű vizsgálatára is. 
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9 Mellékletek 

9.1 Sikér és gliadin izolátumok előállításának módszere 

Felhasznált vegyszerek: 

- desztillált víz 

- etanol (96 %-os) (02911-203-340, Molar Chemicals) 

- nátrium-klorid (NaCl) (07220-101-190, Molar Chemicals) 

A mérések során használt berendezések: 

- analitikai mérleg (OHAUS Pioneer, model: PA114CM) 

- centrifuga (Labofuge 400R, Heraeus - Kendro Laboratory Products) 

- késes homogenizáló (Grindomix GM200, RETSCH GmbH) 

- liofilező (Christ Alpha 1-4 LOC-1M, Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH) 

- mágneses keverő (Microstirrer, VELP Scientifica) 

- sikérmosó berendezés (The Glutomatic System, Perten Instruments) 

Szükséges eszközök: 

- automata pipetta (1-5 ml) 

- centrifugacsövek (50 ml) 

- főzőpoharak (250 ml, 500 ml, 1000 ml) 

- mérőhengerek 

- mérőlombikok 

Szükséges oldatok: 

- 0,4 M NaCl oldat 

- 60% (v/v)-os etanol oldat 

Az izolálás menete: 

Sikér izolátum előállítása: 9x 10 g liszt kimérése, majd 10-10 g liszt behelyezése az automata 

sikérmosó mintatartójába és a mosóprogram elindítása 0,4 M NaCl oldat alkalmazásával; a 

nedves sikérgolyók mosása 10 percig folyó csapvíz alatt; a sikérgolyók liofilizálása 24 órán 

keresztül; a sikér őrlése késes homogenizálóval 2x10 másodpercig 7000 rpm-en; a kapott sikér 

mennyiségének 1/3 részének tárolása 17 °C-on. 

Gliadin izolátum előállítása: a sikér 2/3 részére 270 ml 60%-os etanol oldat hozzáadása; 30 perc 

mágneses kevertetés; centrifugacsövekbe öntés és 4500 g-n 15 percig centrifugálás; felülúszó 

lepipettázása; az extrakció megismétlése még kétszer; a felülúszók összeöntése és az oldat 

hígítása desztillált vízzel (a liofilizáló miatt); végül liofilizás 24 órán keresztül és tárolás 17 °C-

on. 
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9.2 Táblázatok 

 

Fehérje frakció Idő (perc) 

Víz +  

0,1% (v/v) 

TFA (%) 

Acetonitril + 

0,1% (v/v) 

TFA (%) 

Albuminok/ 

Globulinok 

0,0 100 0 

0,4 100 0 

0,5 80 20 

7,0 40 60 

7,1 10 90 

11,0 10 90 

11,1 100 0 

17,0 100 0 

Gliadinok/ 

Gluteninek 

0,0 100 0 

0,4 100 0 

0,5 76 24 

20,0 44 56 

20,1 10 90 

24,1 10 90 

24,2 100 0 

30,0 100 0 

M1.táblázat: A különböző fehérjék RP-HPLC módszerrel történő elválasztásához alkalmazott gradiens 

elúciós program 

 

Az eltérés 

forrása 

Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

ELISA teszt 0,06 1 0,06 0,664 0,417 

Error 9,22 103 0,09     

M2.táblázat: Varianciaanalízis (one-way ANOVA) a gliadin visszanyerési értékeket befolyásoló 

tényezők vizsgálatára (faktor: ELISA teszt - AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin ) 

 

Az eltérés 

forrása 

Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Operátor 0,05 1 0,05 0,704 0,556 

ELISA teszt 0,02 1 0,02 0,287 0,687 

Operátor* 

ELISA teszt 
0,08 1 0,08 0,862 0,355 

Error   101 0,09     

M3.táblázat:Varianciaanalízis (factorial ANOVA) a gliadin visszanyerési értékeket befolyásoló 

tényezők vizsgálatára (faktorok: ELISA teszt- AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin; 

operátor – X, Y) 
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Az eltérés 

forrása 

Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Minta 3,09 2 1,54 3,400 0,664 

Operátor 0,01 1 0,01 0,058 0,944 

ELISA teszt 0,02 1 0,02     

Minta* 

Operátor 
0,65 1 0,65 1,326 0,455 

Minta* ELISA 

teszt 
0,56 2 0,28 0,517 0,702 

Operátor* 

ELISA teszt 
0,06 1 0,06 0,131 0,779 

Minta* 

Operátor* 

ELISA teszt 

0,49 1 0,49 11,786 0,001 

Error 3,97 95 0,04     

M4.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) a gliadin visszanyerési értékeket befolyásoló 

tényezők vizsgálatára (faktorok: ELISA teszt - AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin; 

operátor – X, Y; minta; Capo és Glenlea búzaliszt, PWG gliadin) 

 

Standard 

koncentrációja (µg/kg) 
Elhelyezés 

Átlag 

abszorbancia 
Szórás 

Páros  

t-próba 

0 
nem random 0,22 0,02 

0,241 
random 0,26 0,06 

5 
nem random 0,37 0,02 

0,029 
random 0,31 0,04 

10 
nem random 0,56 0,00 

0,071 
random 0,48 0,04 

20 
nem random 0,85 0,03 

0,371 
random 0,83 0,09 

M5.táblázat: Különböző koncentrációjú ELISA standardok mikrotiter lemezen való elhelyezését 

összehasonlító t-próba 
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Mérésnap 

0 μg/kg 

gliadin 

5 μg/kg 

gliadin 

10 μg/kg 

gliadin 

20 μg/kg 

gliadin 

40 μg/kg 

gliadin 

80 μg/kg 

gliadin 

Abs 
RSD 

(%) 
Abs 

RSD 

(%) 
Abs 

RSD 

(%) 
Abs 

RSD 

(%) 
Abs 

RSD 

(%) 
Abs 

RSD 

(%) 

2016.02.24 0,2 - 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,4 - 1,9 - 

2016.03.03 0,2 - 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,3 - 

2016.03.08 0,1 17 0,2 8 0,5 1 0,9 4 1,3 6 2,0 4 

2016.03.11 0,1 30 0,2 11 0,5 7 0,8 3 1,2 4 2,0 10 

2016.05.25 0,1 41 0,2 8 0,4 7 0,6 7 1,0 5 1,6 0 

2017.01.31 0,5 13 0,8 10 0,8 5 1,4 12 1,8 8 2,4 15 

2017.05.28 0,3 16 0,4 1 0,5 16 0,8 9 1,2 3 1,8 5 

2017.06.22 0,1 34 0,2 8 0,5 16 0,7 16 1,1 10 1,8 2 

2017.11.29 0,1 9 0,2 10 0,3 8 0,7 4 1,0 3 - - 

2017.11.30 0,1 27 0,2 12 0,3 3 0,6 9 1,0 5 - - 

2017.12.05 0,5 9 0,7 4 0,8 2 0,9 4 1,2 1 - - 

2018.02.09 0,1 4 0,4 14 0,6 7 0,9 10 1,3 5 1,9 6 

2018.07.17 0,1 10 0,3 9 0,5 3 0,8 11 1,2 0 1,7 21 

M6.táblázat: Az „A” ELISA teszttel mért kalibrációs standardok abszorbancia értékei különböző 

mérési napokon 

 

Mérésnap 

0 mg/kg 

gliadin 

4 mg/kg 

gliadin 

20 mg/kg 

gliadin 

80 mg/kg 

gliadin 

200 

mg/kg 

gliadin 

Abs 
RSD 

(%) 
Abs 

RSD 

(%) 
Abs 

RSD 

(%) 
Abs 

RSD 

(%) 
Abs 

RSD 

(%) 

2016.03.17 0,1 9 0,2 7 0,7 8 1,2 5 1,3 8 

2016.03.19 0,1 - 0,2 - 0,5 - 0,8 - 1,1 - 

2016.05.30 0,1 20 0,2 7 0,5 2 0,7 20 0,6 6 

2017.01.30 0,1 13 0,2 16 0,4 4 0,7 13 0,8 1 

2017.05.30 0,1 2 0,1 2 0,1 5 0,5 7 0,6 11 

2017.12.15 0,1 7 0,4 9 1,0 4 1,6 3 1,9 0 

2018.08.01 0,1 17 0,1 1 0,7 4 1,1 1 1,1 21 

M7.táblázat: A „B” ELISA teszttel mért kalibrációs standardok abszorbancia értékei különböző 

mérési napokon 
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M
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m
er

 2
. 

cs
ú

cs
/ 

 

1
. 

cs
ú
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rá
n

y
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Fehérliszt 12,0±0,0 - 45,5±1,8 45,8±1,8 0,99 4,1 

Glutén izolátum 97,2±0,0 75 46,3±1,9 49,1±2,0 0,94 5 

Gliadin izolátum 95,6±0,1 41 - - - 5,2 

M8.táblázat: BL80 búzaliszt és a belőle előállított glutén és gliadin izolátum fehérjetartalma és SE-

HPLC-vel megállapított fehérje összetétele (átlag±szórás szárazanyagra vonatkoztatva) 
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E
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ít
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H
a

m
u

ta
rt

a
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b
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L
a

b
o

ra
tó

ri
u

m
i 

 

(2
0

1
4

) 

Akteur 15,6C±0,1 0,48D±0,00 

Carberry 15,4D±0,1 0,56AB±0,01 

Mv Magvas 12,6G±0,1 0,58A±0,01 

Yitpi 12,6G±0,0 0,55B±0,02 

Yumai-34 13,3F±0,0 0,55B±0,00 

Öt fajta átlaga 13,9 0,54 

L
a

b
o

ra
tó

ri
u

m
i 

 

(2
0

1
6

) 

Akteur  13,9E8±0,0 0,42E4±0,00 

Carberry 18,7A1±0,1 0,55B1±0,01 

Mv Magvas 12,1H10±0,1 0,51C12±0,00 

Yitpi 16,6B3±0,1 0,50C123±0,03 

Yumai-34 16,7B3±0,0 0,56AB1±0,01 

Keverék 15,4D5±0,1 0,50C123±0,01 

Öt fajta átlaga 15,6 0,51 

N
a

g
y

la
b

o
ra

tó
ri

u
m

i 

(2
0

1
6

) 

Akteur 13,69±0,0 0,47234±0,13 

Carberry 17,72±0,1 0,46234±0,02 

Mv Magvas 12,010±0,0 0,4234±0,05 

Yitpi 15,74±0,1 0,551±0,01 

Yumai-34 15,26±0,2 0,45234±0,06 

Keverék 14,77±0,1 0,404±0,01 

Öt fajta átlaga 14,9 0,47* 

M9.táblázat: Az öt búzafajta és keverék fehérliszt nyersfehérje és hamu tartalma két évjáratból 

laboratóriumi szinten és egy évjáratból nagylaboratóriumi szinten előállítva (átlag±szórás 

szárazanyagra vonatkoztatva) 
aAz oszlopban különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
bAz oszlopban különböző számokkal jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
cAz oszlopban "*" jellel jelölt öt fajtára mért érték szignifikánsan eltér a keverék minta átlagértékétől 

 

Szelekciós kritériumra  

vonatkozó paraméter 
Tartomány 

Nyersfehérje tartalom (%) 12,1 - 15,7 

Gliadin/glutenin arány 2,1 - 3,1 

α-gliadin/γ-gliadin arány 1,1 - 1,6 

Gliadin visszanyerés ("A" ELISA teszt alapján) 85 - 158 

Gliadin visszanyerés ("B" ELISA teszt alapján) 79 - 135 

M10.táblázat: Glutén referenciaanyag előállításra alkalmas búzafajtákra vonatkozó mennyiségi 

szelekciós kritériumok (Hajas et al., 2018) 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 

N
y

er
sf

eh
ér

je
 

Évjárat 18,00 1 18,00 2,206 0,212 24 

Fajta 52,54 4 13,13 1,610 0,328 27 

Évjárat* 

Fajta 
32,64 4 8,16 2099,535 0,000 47 

Error 0,06 15 0,00     2 

M11.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) az öt búzafajtából előállított fehérlisztek 

nyersfehérje tartalmát befolyásoló tényezők vizsgálatára (faktorok: évjárat – 2014, 2016; fajta - 

Akteur, Carberry, Mv Magvas, Yitpi, Yumai-34) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 

 

E
lő

á
ll

ít
á

s 

m
ér

té
k

e 

(é
v

já
ra

t)
 

L
is

zt
m

in
ta

 

M
o

n
o

m
er

 

fe
h

ér
jé

k
 

(%
)a

b
c  

P
o

li
m

er
 

fe
h

ér
jé

k
 

(%
)a

b
c  

M
o

n
o

m
er

/ 

P
o

li
m

er
 

a
rá

n
y
 

L
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(2
0

1
4

) 

Akteur 46,0AB±1,8 48,0A±1,9 0,96 

Carberry 46,1AB±1,8 48,0A±1,9 0,96 

Mv Magvas 47,5A±1,9 44,7BCD±1,8 1,06 

Yitpi 46,7AB±1,9 46,1ABC±1,8 1,01 

Yumai-34 47,5A±1,9 45,2ABCD±1,8 1,05 

Öt fajta átlaga 46,8 46,4 1,01 

L
a

b
o

ra
tó

ri
u

m
i 

 

(2
0

1
6

) 

Akteur 42,0D7±1,7 47,5AB1±1,9 0,88 

Carberry 47,5A45±1,9 44,7BCD2±1,8 1,06 

Mv Magvas 42,7CD67±1,7 44,1CD2±1,8 0,97 

Yitpi 43,6BCD67±1,7 43,7CD2±1,7 1,00 

Yumai-34 45,7ABC56±1,8 42,6D234±1,7 1,07 

Keverék 44,1BCD67±1,8 43,3CD23±1,7 1,02 

Öt fajta átlaga 44,3 44,5 1,00 

N
a

g
y

la
b

o
ra

tó
ri

u
m

i 
 

(2
0

1
6

) 

Akteur 51,723±2,1 40,5345±1,6 1,28 

Carberry 56,91±2,3 35,96±1,4 1,59 

Mv Magvas 51,323±2,1 38,156±1,5 1,35 

Yitpi 50,734±2,0 40,345±1,6 1,26 

Yumai-34 54,612±2,2 36,56±1,5 1,49 

Keverék 52,023±2,1 39,55±1,6 1,32 

Öt fajta átlaga 53,0 38,3 1,39 

M12.táblázat: Az öt búzafajta és keverék fehérliszt monomer és polimer fehérje összetétele két 

évjáratból laboratóriumi szinten és egy évjáratból nagylaboratóriumi szinten előállítva (átlag±szórás 

szárazanyagra vonatkoztatva; a monomer és polimer fehérjék aránya az extrahálható teljes fehérjék 

százalékban kifejezett értéke) 
aAz oszlopban különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
bAz oszlopban különböző számokkal jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
cAz oszlopban "*" jellel jelölt öt fajtára mért érték szignifikánsan eltér a keverék minta átlagértékétől 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 
M

o
n

o
m

er
 Évjárat 45,03 1 45,03 5,017 0,089 33 

Fajta 32,96 4 8,24 0,918 0,532 - 

Évjárat* Fajta 35,90 4 8,97 2,700 0,060 29 

Error 66,47 20 3,32     38 

P
o

li
m

er
 Évjárat 27,20 1 27,20 11,271 0,028 28 

Fajta 60,03 4 15,01 6,219 0,052 32 

Évjárat* Fajta 9,65 4 2,41 0,729 0,583 - 

Error 66,20 20 3,31     40 

M13.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) az öt búzafajtából előállított fehérlisztek fehérje 

összetételét (monomer, polimer fehérjék) befolyásoló tényezők vizsgálatára (faktorok: évjárat – 2014, 

2016; fajta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, Yitpi, Yumai-34) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 
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(2
0
1

4
) 

Akteur 61,7A±0,4 27,9A±0,2 2,2 5,5A±0,0 6,5A±0,0 31,3A±0,2 18,4A±0,1 0,6A±0,0 8,5A±0,1 18,8A±0,1 

Carberry 63,6B±0,4 23,1B±0,2 2,8 7,3B±0,1 4,3B±0,0 30,0B±0,2 22,0B±0,2 0,3B±0,0 4,5B±0,0 18,3B±0,1 

Mv 

Magvas 62,7C±0,4 24,3C±0,2 2,6 3,0C±0,0 4,6C±0,0 29,1C±0,2 26,0C±0,2 0,3B±0,0 8,2C±0,1 15,8C±0,1 

Yitpi 59,6D±0,4 28,4D±0,2 2,1 5,1D±0,0 5,4D±0,0 27,2DE±0,2 21,9B±0,2 0,2C±0,0 8,4A±0,1 19,8D±0,1 

Yumai-

34 61,7A±0,4 26,6E±0,2 2,3 3,7E±0,0 5,3E±0,0 31,3A±0,2 21,4D±0,1 0,2C±0,0 8,7D±0,1 17,7E±0,1 

Öt fajta 

átlaga 61,9 26,1 2,4 4,9 5,2 29,8 21,9 0,3 7,7 18,1 

L
a

b
o

ra
tó

ri
u

m
i 

 

(2
0
1

6
) 

Akteur 55,2E1±0,4 34,3F1±0,2 1,6 5,2F1±0,0 5,8F1±0,0 27,3D1±0,2 16,8E1±0,1 1,3D1±0,0 10,6E1±0,1 22,4F1±0,2 

Carberry 57,4F2±0,4 32,7G2±0,2  1,8 7,7G2±0,1 5,3E2±0,0 23,5F2±0,2 20,9F2±0,1 1,0E2±0,0 9,2F2±0,1 22,5F1±0,2 

Mv 

Magvas 57,6F2±0,4 29,8H3±0,2 1,9 2,7H3±0,0 4,6C3±0,0 27,0E3±0,2 23,3G3±0,2 0,6F3±0,0 8,1C3±0,1 21,1G2±0,1 

Yitpi 58,0F2±0,4 30,8I4±0,2 1,9 5,9I4±0,0 5,5G4±0,0 25,9G4±0,2 20,6H4±0,1 0,6A4±0,0 9,7G4±0,1 20,5H3±0,1 

Yumai-

34 59,4DG3±0,4 31,2J5±0,2 1,9 4,9J5±0,0 6,2H5±0,0 29,8B5±0,2 18,4A5±0,1 0,8G5±0,0 10,1H5±0,1 20,3I4±0,1 

Keverék 58,8G3±0,4 30,1H3±0,2 2,0 5,7K6±0,0 5,7I6±0,0 27,0E6±0,2 20,5H4±0,1 0,7H6±0,0 9,2F2±0,1 20,2I4±0,1 

Öt fajta 

átlaga 57,5* 31,8* 1,8 5,3* 5,5* 26,7 20,0* 0,9* 9,5* 21,4* 

N
a

g
y

la
b

o
ra

tó
ri

u
m

i 
 

(2
0
1

6
) 

Akteur 58,02±0,4 30,84±0,2 1,9 5,31±0,0 4,97±0,0 31,07±0,2 16,91±0,1 1,77±0,0 9,74±0,1 19,45±0,1 

Carberry 69,24±0,5 19,26±0,2 3,6 8,07±0,1 3,98±0,0 32,88±0,2 24,66±0,2 0,48±0,0 5,96±0,0 12,96±0,1 

Mv 

Magvas 59,13±0,4 28,77±0,2 2,1 2,68±0,0 3,89±0,0 29,859±0,2 23,07±0,2 1,19±0,0 7,97±0,1 19,77±0,1 

Yitpi 60,65±0,4 28,38±0,2 2,1 5,94±0,0 5,210±0,0 29,49±0,2 20,18±0,1 0,910±0,0 9,128±0,1 18,28±0,1 

Yumai-

34 62,76±0,4 28,18±0,2 2,2 4,89±0,0 5,210±0,0 34,010±0,2 18,89±0,1 1,111±0,0 9,18±0,1 17,99±0,1 

Keverék 62,16±0,4 28,38±0,2 2,2 5,510±0,0 3,511±0,0 31,711±0,2 21,410±0,1 0,86±0,0 8,99±0,1 18,710±0,1 

Öt fajta 

átlaga 61,9 27,0* 2,4 5,3* 4,6* 31,4 20,7* 1,0* 8,3* 17,6* 

M14.táblázat: Az öt fajta és keverék liszt fehérje összetétele két évjáratból laboratóriumi szinten és egy 

évjáratból nagylaboratóriumi szinten előállítva (átlag±szórás szárazanyagra vonatkoztatva; a 

különböző fehérjefrakciók aránya a teljes fehérje extraktum százalékban kifejezett értéke) 
aAz oszlopban különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
bAz oszlopban különböző számokkal jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
cAz oszlopban "*" jellel jelölt öt fajtára mért érték szignifikánsan eltér a keverék minta átlagértékétől 

 

 

 

 



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

148 

 

Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 

ω
5
- 

g
li

a
d

in
 Évjárat 1,06 1 1,06 1,631 0,271 7 

Fajta 70,22 4 17,56 26,956 0,004 71 

Évjárat* 

Fajta 
2,61 4 0,65 465,442 0,000 20 

Error 0,03 20 0,00     2 

ω
1

,2
- 

g
li

a
d

in
 

Évjárat 0,53 1 0,53 0,690 0,453 - 

Fajta 10,30 4 2,58 3,346 0,134 50 

Évjárat* 

Fajta 
3,08 4 0,77 539,521 0,000 46 

Error 0,03 20 0,00     4 

α
- 

g
li

a
d

in
 Évjárat 70,35 1 70,35 9,885 0,035 40 

Fajta 69,47 4 17,37 2,441 0,204 26 

Évjárat* 

Fajta 
28,46 4 7,12 180,723 0,000 30 

Error 0,79 20 0,04     4 

γ
- 

g
li

a
d

in
 Évjárat 28,11 1 28,11 25,627 0,007 29 

Fajta 157,98 4 39,50 36,003 0,002 55 

Évjárat* 

Fajta 
4,39 4 1,10 50,179 0,000 13 

Error 0,44 20 0,02     3 

ω
b

- 
g
li

a
d

in
 Évjárat 2,21 1 2,21 33,245 0,004 51 

Fajta 1,32 4 0,33 4,990 0,074 28 

Évjárat* 

Fajta 
0,27 4 0,07 2844,636 0,000 20 

Error 0,00 20 0,00     1 

H
M

W
- 

g
lu

te
n

in
 

Évjárat 26,76 1 26,76 5,674 0,076 38 

Fajta 29,66 4 7,41 1,572 0,336 21 

Évjárat* 

Fajta 
18,86 4 4,72 1257,415 0,000 39 

Error 0,08 20 0,00     2 

L
M

W
- 

g
lu

te
n

in
 

Évjárat 76,86 1 76,86 17,267 0,014 57 

Fajta 20,32 4 5,08 1,134 0,453 8 

Évjárat* 

Fajta 
17,92 4 4,48 235,256 0,000 31 

Error 0,36 19 0,02     4 

M15.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) az öt búzafajtából előállított fehérlisztek fehérje 

összetételét (különböző sikér fehérjefrakciók) befolyásoló tényezők vizsgálatára (faktorok: évjárat – 

2014, 2016; fajta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, Yitpi, Yumai-34) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 

 



Schall Eszter - Doktori értekezés  2020  

 

149 

 

E
lő

á
ll

ít
á

s 
m

ér
té

k
e 

(é
v

já
ra
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L
is

zt
m

in
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G
li

a
d

in
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a
rt

a
lo

m
 

(g
/1

0
0
g

 a
n

y
a

g
)a

b
c  

 

"
A

"
 E

L
IS

A
 t

es
zt

 

G
li

a
d

in
 t

a
rt

a
lo

m
 

(g
/1

0
0
g

 a
n

y
a

g
)a

b
c  

 

"
B

"
 E

L
IS

A
 t

es
zt

 

L
a

b
o

ra
tó

ri
u

m
i 

 

(2
0

1
4

) 

Akteur 10,6CD±0,8 8,5CD±0,9 

Carberry 8,9CD±0,6 8,6C±0,04 

Mv Magvas 6,1E±0,4 5,9D±1,3 

Yitpi 8,6DE±1,2 8,4CD±0,3 

Yumai-34 8,7DE±0,5 9,3C±1,3 

Öt fajta átlaga 8,6 8,1 

L
a

b
o

ra
tó

ri
u

m
i 

 

(2
0

1
6

) 

Akteur 10,3CD56±0,6 9,9C67±2,3 

Carberry 16,1A1±4,1 15,8A123±2,2 

Mv Magvas 8,7D6±0,1 8,9C7±2,1 

Yitpi 13,6B23±1,7 15,3A23±0,4 

Yumai-34 13,5B23±1,9 15,1AB34±1,6 

Keverék 11,2C45±1,0 13,4B45±1,9 

Öt fajta átlaga 12,4 13,0 

N
a

g
y

la
b

o
ra

tó
ri

u
m

i 
 

(2
0

1
6

) 

Akteur 8,26±0,1 11,756±0,5 

Carberry 14,912±0,1 17,81±1,6 

Mv Magvas 8,46±0,7 10,967±0,3 

Yitpi 13,723±0,3 15,1234±0,2 

Yumai-34 12,6234±1,2 17,512±1,1 

Keverék 11,9234±1,2 15,8123±0,7 

Öt fajta átlaga 11,6 14,6 

M16.táblázat: Az öt fajta és keverék liszt ELISA módszerrel megállapított gliadin koncentrációja és 

gliadin visszanyerése két évjáratból laboratóriumi szinten és egy évjáratból nagylaboratóriumi szinten 

előállítva (átlag±szórás szárazanyagra vonatkoztatva) 
aAz oszlopban különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
bAz oszlopban különböző számokkal jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
cAz oszlopban "*" jellel jelölt öt fajtára mért érték szignifikánsan eltér a keverék minta átlagértékétől 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 
"

A
"

  

E
L

IS
A

 
Évjárat 148,65 1 148,65 9,125 0,039 35 

Fajta 115,20 4 28,80 1,768 0,297 17 

Évjárat* 

Fajta 
65,16 4 16,29 6,281 0,001 25 

Error 90,77 35 2,59     23 

"
B

"
  

E
L

IS
A

 

Évjárat 221,99 1 221,99 18,002 0,013 41 

Fajta 141,97 4 35,49 2,874 0,165 21 

Évjárat* 

Fajta 
49,40 4 12,35 5,376 0,002 

20 

Error 68,91 30 2,30     18 

M17.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) az öt búzafajtából előállított fehérlisztek ELISA 

módszerekkel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) meghatározott gliadin tartalmát 

befolyásoló tényezők vizsgálatára (faktorok: évjárat – 2014, 2016; fajta - Akteur, Carberry, Mv 

Magvas, Yitpi, Yumai-34) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 

 

Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 

H
a
m

u
 

Léptéknövelés 0,02 1 0,02 2,364 0,185 23 

Minta 0,03 5 0,01 0,751 0,619 - 

Lépték* 

Minta 
0,04 5 0,01 4,917 0,005 43 

Error 0,03 18 0,00     34 

M18.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) a lisztelőállítás hamutartalmat befolyásoló 

hatásának vizsgálatára (faktorok: előállítás léptéknövelése, minta) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 

 

Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 

N
y

er
sf

eh
ér

je
 

Léptéknövelés 3,39 1 3,39 13,873 0,014 17 

Minta 89,69 5 17,94 73,308 0,000 69 

Lépték* 

Minta 
1,22 5 0,24 31,196 0,000 11 

Error 0,09 12 0,01     3 

M19.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) a lisztelőállítás fehérjetartalmat befolyásoló 

hatásának vizsgálatára (faktorok: előállítás léptéknövelése; minta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, 

Yitpi, Yumai-34, keverék) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 
M

o
n

o
m

er
 Léptéknövelés 664,90 1 664,90 460,235 0,000 60 

Minta 140,56 5 28,11 19,459 0,003 21 

Lépték* Minta 7,22 5 1,44 0,379 0,858 - 

Error 91,45 24 3,81     19 

P
o

li
m

er
 Léptéknövelés 304,74 1 304,74 50,369 0,001 52 

Minta 71,88 5 14,38 2,376 0,182 13 

Lépték* Minta 30,25 5 6,05 2,193 0,089 13 

Error 66,22 24 2,76     22 

M20.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) a lisztelőállítás monomer és polimer fehérje 

arányt befolyásoló hatásának vizsgálatára (faktorok: előállítás léptéknövelése; minta - Akteur, 

Carberry, Mv Magvas, Yitpi, Yumai-34, keverék) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 

ω
5
- 

g
li

a
d

in
 Léptéknövelés 0,00 1 0,00 0,092 0,774 - 

Minta 85,07 5 17,01 386,356 0,000 91 

Lépték* 

Minta 
0,22 5 0,04 29,044 0,000 6 

Error 0,04 24 0,00     3 

ω
1

,2
- 

g
li

a
d

in
 

Léptéknövelés 11,12 1 11,12 20,298 0,006 44 

Minta 10,69 5 2,14 3,901 0,081 30 

Lépték* 

Minta 
2,74 5 0,55 442,370 0,000 24 

Error 0,03 24 0,00     2 

α
- 

g
li

a
d

in
 Léptéknövelés 196,59 1 196,59 23,944 0,005 54 

Minta 67,86 5 13,57 1,653 0,297 16 

Lépték* 

Minta 
41,05 5 8,21 195,918 0,000 27 

Error 1,01 24 0,04     3 

γ
- 

g
li

a
d

in
 Léptéknövelés 4,29 1 4,29 1,195 0,324 5 

Minta 176,11 5 35,22 9,815 0,013 62 

Lépték* 

Minta 
17,94 5 3,59 173,259 0,000 29 

Error 0,50 24 0,02     4 

ω
b

- 
g
li

a
d

in
 Léptéknövelés 0,20 1 0,20 0,744 0,428 - 

Minta 2,86 5 0,57 2,136 0,212 42 

Lépték* 

Minta 
1,34 5 0,27 5668,192 0,000 56 

Error 0,00 24 0,00     2 

H
M

W
- 

g
lu

te
n

in
 

Léptéknövelés 10,19 1 10,19 5,251 0,071 29 

Minta 28,86 5 5,77 2,975 0,128 34 

Lépték* 

Minta 
9,70 5 1,94 485,247 0,000 34 

Error 0,10 24 0,00     3 

L
M

W
- 

g
lu

te
n

in
 

Léptéknövelés 100,08 1 100,08 6,988 0,046 48 

Minta 37,95 5 7,59 0,530 0,749 - 

Lépték* 

Minta 
71,61 5 14,32 758,438 0,000 48 

Error 0,45 24 0,02     3 

M21.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) a lisztelőállítás fehérjeösszetételt befolyásoló 

hatásának vizsgálatára (faktorok: előállítás léptéknövelése; minta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, 

Yitpi, Yumai-34, keverék) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 
"

A
"

  

E
L

IS
A

 
Léptéknövelés 4,69 1 4,69 2,405 0,182 7 

Minta 285,41 5 57,08 29,287 0,001 59 

Lépték* 

Minta 
9,75 5 1,95 0,802 0,555 - 

Error 102,13 42 2,43     34 

"
B

"
  

E
L

IS
A

 

Léptéknövelés 33,21 1 33,21 17,527 0,009 21 

Minta 316,02 5 63,20 33,374 0,001 52 

Lépték* 

Minta 
9,47 5 1,89 0,825 0,540 

- 

Error 84,95 37 2,30     27 

M22.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) a lisztelőállítás ELISA eredményeket befolyásoló 

hatásának vizsgálatára (faktorok: előállítás léptéknövelése; minta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, 

Yitpi, Yumai-34, keverék) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 
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Minta 

M
o

n
o

m
er

 (
%

)a
b
 

P
o

li
m

er
 (

%
)a

b
 

M
o

n
o

m
er

/ 

P
o

li
m

er
 

 a
rá

n
y
 

M
o

n
o

m
er

 

 2
. 

cs
ú

cs
/1

. 
cs

ú
cs

 

 a
rá

n
y

a
 

L
is

zt
 

Akteur  46,9F±1,9 53,1A±2,1 0,88 4,29 

Carberry 51,5BCDE±2,1 48,5BCD±1,9 1,06 2,68 

Mv Magvas 49,2EF±2,0 50,8AB±2,0 0,97 5,26 

Yitpi 49,9DEF±2,0 50,1ABC±2,0 1,00 4,02 

Yumai-34 51,8BCDE±2,1 48,2BCD±1,9 1,07 4,36 

Keverék 50,5CDE±2,0 49,5BC±2,0 1,02 3,71 

Öt fajta átalga 49,9 50,1 1,00 4,12 

G
lu

té
n

 i
zo

lá
tu

m
 

Akteur  51,8BCDE±2,1 48,2BCD±1,9 1,07 4,66 

Carberry 53,8ABC±2,2 46,2DE±1,8 1,16 3,09 

Mv Magvas 52,8BCD±2,1 47,2CD±1,9 1,12 6,75 

Yitpi 53,7ABC±2,1 46,3DE±1,9 1,16 4,76 

Yumai-34 56,8A±2,3 43,2E±1,7 1,31 5,82 

Keverék 54,4AB±2,2 45,6DE±1,8 1,20 4,58 

Öt fajta átalga 53,8 46,2 1,16 5,02 

G
li

a
d

in
 i

zo
lá

tu
m

 

Akteur  - - - 5,92 

Carberry - - - 3,13 

Mv Magvas - - - 6,18 

Yitpi - - - 5,08 

Yumai-34 - - - 5,62 

Keverék - - - 5,96 

Öt fajta átalga - - - 5,19 

PWG-gliadin - - - 5,34 

M23.táblázat: Az öt fajta és keverék liszt, glutén izolátum, gliadin izolátum és PWG gliadin monomer 

és polimer fehérje összetétele és a monomer fehérjék aránya (átlag±szórás szárazanyagra 

vonatkoztatva; a monomer és polimer fehérjék aránya a glutén fehérjék extraktumának százalékban 

kifejezett értéke) 
aAz oszlopban különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
bAz oszlopban "*" jellel jelölt öt fajtára mért érték szignifikánsan eltér a keverék minta átlagértékétől 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 
M

o
n

o
m

er
 Izolálás 137,98 1 137,98 93,099 0,000 43 

Fajta 82,80 5 16,56 11,174 0,010 25 

Izolálás* Fajta 7,41 5 1,48 0,343 0,881 - 

Error 103,63 24 4,32     32 

P
o

li
m

er
 Izolálás 138,15 1 138,15 93,155 0,000 44 

Fajta 82,85 5 16,57 11,173 0,010 25 

Izolálás* Fajta 7,42 5 1,48 0,400 0,844 - 

Error 88,95 24 3,71     31 

M24.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) az izolálás monomer és polimer fehérje arányt 

befolyásoló hatásának vizsgálatára (faktorok: glutén izolálás; minta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, 

Yitpi, Yumai-34, keverék) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 

 

Minta 

G
li

a
d

in
o

k
  

(%
)a

b
 

G
lu

te
n

in
ek

 

 (
%

)a
b
 

G
li

a
d

in
/G

lu
te

n
in

 

a
rá

n
y
 

ω
5

 (
%

)a
b
 

ω
1

,2
 (

%
)a

b
 

α
 (

%
)a

b
 

γ
 (

%
)a

b
 

ω
b

 (
%

)a
b
 

H
M

W
- 

G
S

 (
%

)a
b
 

L
M

W
- 

G
S

 (
%

)a
b
 

L
is

zt
 

Akteur  61,7E±0,4 38,3E±0,3 1,6 5,8E±0,0 6,5B±0,1 30,6CD±0,2 18,8I±0,1 1,5F±0,0 11,8B±0,1 25,0CD±0,2 

Carberry 63,7C±0,5 36,3G±0,3 1,8 8,6A±0,1 5,9E±0,0 26,1H±0,2 23,2C±0,2 0,9H±0,0 10,2F±0,1 24,9D±0,2 

Mv Magvas 65,9AB±0,5 34,1IJ±0,2 1,9 3,1J±0,0 5,2I±0,0 30,9C±0,2 26,7A±0,2 0,6L±0,0 9,3G±0,1 24,2E±0,2 

Yitpi 65,3B±0,5 34,7H±0,2 1,9 6,7C±0,1 6,2D±0,0 29,2E±0,2 23,2C±0,2 0,7K±0,0 10,9E±0,1 23,1G±0,2 

Yumai-34 65,6AB±0,5 34,4HI±0,2 1,9 5,4G±0,0 6,9A±0,1 32,9A±0,2 20,3G±0,1 0,9I±0,0 11,2D±0,1 22,4H±0,2 

Keverék 66,1A±0,5 33,9J±0,2 2,0 6,4D±0,0 6,4C±0,0 30,4D±0,2 23,0CD±0,2 0,8J±0,0 10,3F±0,1 22,7H±0,2 

Öt fajta 

átlaga 64,4* 35,6* 1,8 5,9* 6,1* 29,9 22,4* 0,9* 10,7* 23,9* 

G
lu

té
n

 i
zo

lá
tu

m
 

Akteur  53,4I±0,4 46,6A±0,3 1,1 4,7I±0,0 5,3H±0,0 26,4GH±0,2 16,9J±0,1 3,3A±0,0 13,5A±0,1 29,8A±0,2 

Carberry 62,0E±0,4 38,0E±0,3 1,6 7,9B±0,1 5,7F±0,0 25,6I±0,2 22,9D±0,2 2,5B±0,0 10,2F±0,1 25,2C±0,2 

Mv Magvas 57,6H±0,4 42,4B±0,3 1,4 2,9K±0,0 4,6J±0,0 26,3GH±0,2 23,7B±0,2 1,4G±0,0 11,0E±0,1 30,1A±0,2 

Yitpi 59,7G±0,4 40,3C±0,3 1,5 5,5F±0,0 5,4G±0,0 26,5G±0,2 22,2E±0,2 2,2C±0,0 12,0B±0,1 26,1B±0,2 

Yumai-34 62,8D±0,4 37,2F±0,3 1,7 5,2H±0,0 6,3D±0,0 31,9B±0,2 19,4H±0,1 1,7E±0,0 11,6C±0,1 23,8F±0,2 

Keverék 60,8F±0,4 39,2D±0,3 1,6 5,6F±0,0 5,7F±0,0 28,5F±0,2 21,0F±0,2 2,1D±0,0 11,2D±0,1 25,9B±0,2 

Öt fajta 

átlaga 59,1* 40,9* 1,5 5,3* 5,5* 27,3* 21,0 2,2*  11,7* 27,0*  

M25.táblázat: Az öt fajta és keverék liszt és glutén izolátum fehérje összetétele (átlag±szórás 

szárazanyagra vonatkoztatva; a különböző fehérjefrakciók aránya a glutén fehérjék extraktumának 

százalékban kifejezett értéke) 
aAz oszlopban különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
bAz oszlopban "*" jellel jelölt öt fajtára mért érték szignifikánsan eltér a keverék minta átlagértékétől 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 

ω
5
- 

g
li

a
d

in
 Izolálás 4,22 1 4,22 15,897 0,010 19 

Fajta 84,31 5 16,86 63,537 0,000 67 

Izolálás* 

Fajta 
1,33 5 0,27 157,339 0,000 12 

Error 0,04 24 0,00     2 

ω
1

,2
- 

g
li

a
d

in
 

Izolálás 4,13 1 4,13 30,046 0,003 38 

Fajta 9,03 5 1,81 13,139 0,007 42 

Izolálás* 

Fajta 
0,69 5 0,14 81,285 0,000 17 

Error 0,04 24 0,00     3 

α
- 

g
li

a
d

in
 Izolálás 54,91 1 54,91 13,559 0,014 33 

Fajta 139,77 5 27,95 6,902 0,027 40 

Izolálás* 

Fajta 
20,25 5 4,05 99,133 0,000 23 

Error 0,98 24 0,04     4 

γ
- 

g
li

a
d

in
 Izolálás 20,42 1 20,42 15,089 0,012 24 

Fajta 198,25 5 39,65 29,295 0,001 58 

Izolálás* 

Fajta 
6,77 5 1,35 57,470 0,000 15 

Error 0,57 24 0,02     4 

ω
b

- 
g
li

a
d

in
 Izolálás 15,58 1 15,58 55,914 0,001 56 

Fajta 6,68 5 1,34 4,797 0,055 25 

Izolálás* 

Fajta 
1,39 5 0,28 1830,480 0,000 18 

Error 0,00 24 0,00     1 

H
M

W
- 

g
lu

te
n

in
 

Izolálás 8,02 1 8,02 12,366 0,017 31 

Fajta 26,38 5 5,28 8,136 0,019 43 

Izolálás* 

Fajta 
3,24 5 0,65 106,402 0,000 22 

Error 0,15 24 0,01     4 

L
M

W
- 

g
lu

te
n

in
 

Izolálás 87,46 1 87,46 13,656 0,014 42 

Fajta 85,59 5 17,12 2,673 0,152 26 

Izolálás* 

Fajta 
32,02 5 6,40 202,873 0,000 29 

Error 0,76 24 0,03     3 

M26.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) az izolálás fehérje összetételt befolyásoló 

hatásának vizsgálatára (faktorok: glutén izolálás; minta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, Yitpi, Yumai-

34, keverék) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 
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Minta 

ω
5

 (
%

)a
b
 

ω
1

,2
 (

%
)a

b
 

α
 (

%
)a

b
 

γ
 (

%
)a

b
 

L
is

zt
 

Akteur  9,5F±0,1 10,5D±0,1 49,6D±0,4 30,5M±0,2 

Carberry 13,4B±0,1 9,2I±0,1 41,0L±0,3 36,4E±0,3 

Mv Magvas 4,7O±0,0 7,9J±0,1 46,9G±0,3 40,5B±0,3 

Yitpi 10,2D±0,1 9,6G±0,1 44,7IJ±0,3 35,5G±0,3 

Yumai-34 8,3K±0,1 10,5D±0,1 50,2C±0,4 31,0L±0,2 

Keverék 9,6E±0,1 9,6G±0,1 45,9H±0,3 34,8H±0,2 

Öt fajta átlaga 9,2* 9,5 46,5 34,8 

G
lu

té
n

 i
zo

lá
tu

m
 

Akteur 8,9I±0,1 10,0F±0,1 49,4D±0,4 31,7K±0,2 

Carberry 12,7C±0,1 9,1I±0,1 41,2L±0,3 36,9D±0,3 

Mv Magvas 5,1N±0,0 7,9J±0,1 45,8H±0,3 41,2A±0,3 

Yitpi 9,3G±0,1 9,1I±0,1 44,4J±0,3 37,2D±0,3 

Yumai-34 8,3JK±0,1 10,0EF±0,1 50,8B±0,4 30,9L±0,2 

Keverék 9,2H±0,1 9,4H±0,1 46,9FG±0,3 34,5H±0,2 

Öt fajta átlaga 8.8* 9.2* 46,3* 35.6* 

G
li

a
d

in
 i

zo
lá

tu
m

 

Akteur 8,4J±0,1 11,2B±0,1 48,3E±0,3 32,2J±0,2 

Carberry 14,6A±0,1 10,1E±0,1 42,5K±0,3 32,8I±0,2 

Mv Magvas 5,3M±0,0 9,3H±0,1 47,3FG±0,3 38,0C±0,3 

Yitpi 9,3G±0,1 9,6G±0,1 45,2I±0,3 36,0F±0,3 

Yumai-34 8,8I±0,1 10,9C±0,1 52,1A±0,4 28,2N±0,2 

Keverék 7,9L±0,1 12,0A±0,1 47,4F±0,3 32,6I±0,2 

Öt fajta átlaga 9,3* 10.2* 47,1 33,4*  

PWG-gliadin 5,9±0,3 7,2±0,2 50,0±0,4 36,9±0,2 

M27.táblázat: Az öt fajta és keverék liszt glutén izolátum, gliadin izolátum és PWG gliadin fehérje 

összetétele (átlag±szórás szárazanyagra vonatkoztatva; a különböző fehérjefrakciók aránya a gliadin 

fehérjék extraktumának százalékban kifejezett értéke) 
aAz oszlopban különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
bAz oszlopban "*" jellel jelölt öt fajtára mért érték szignifikánsan eltér a keverék minta átlagértékétől 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 

ω
5
- 

g
li

a
d

in
 Izolálás 0,48 1 0,48 0,244 0,643 0 

Fajta 252,40 5 50,48 25,582 0,001 76 

Izolálás* 

Fajta 
9,87 5 1,97 440,606 0,000 22 

Error 0,11 24 0,00     2 

ω
1

,2
- 

g
li

a
d

in
 

Izolálás 8,40 1 8,40 8,258 0,035 31 

Fajta 24,06 5 4,81 4,731 0,057 38 

Izolálás* 

Fajta 
5,09 5 1,02 203,825 0,000 28 

Error 0,12 24 0,00     3 

α
- 

g
li

a
d

in
 Izolálás 5,12 1 5,12 2,461 0,177 9 

Fajta 319,16 5 63,83 30,671 0,001 67 

Izolálás* 

Fajta 
10,41 5 2,08 19,350 0,000 17 

Error 2,58 24 0,11     7 

γ
- 

g
li

a
d

in
 Izolálás 19,98 1 19,98 3,112 0,138 15 

Fajta 346,96 5 69,39 10,807 0,010 56 

Izolálás* 

Fajta 
32,10 5 6,42 112,043 0,000 25 

Error 1,38 24 0,06     4 

M28.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) az izolálás fehérje összetételt befolyásoló 

hatásának vizsgálatára (faktorok: gliadin izolálás; minta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, Yitpi, 

Yumai-34, keverék) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 
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Minta 

G
li

a
d

in
 v

is
sz

a
n

y
er

és
 

(%
)a

b
  

"
A

"
 E

L
IS

A
 t

es
zt

 

G
li

a
d

in
 v

is
sz

a
n

y
er

és
 

(%
)a

b
  

"
B

"
 E

L
IS

A
 t

es
zt

 

L
is

zt
 

Akteur 163BCD±14 156F±29 

Carberry 183AB±36 179EF±24 

Mv Magvas 152CDE±13 157F±29 

Yitpi 169ABCD±21 190EF±18 

Yumai-34 165BCD±20 185EF±16 

Keverék 150DE±19 183EF±25 

Öt fajta átlaga 167 173 

G
lu

té
n

 i
zo

lá
tu

m
 

Akteur 191A±17 215CDE±12 

Carberry 173ABC±26 281AB±116 

Mv Magvas 162BCD±18 206CDEF±10 

Yitpi 170ABCD±29 344A±38 

Yumai-34 176AB±14 215CDE±35 

Keverék 182AB±15 260BC±81 

Öt fajta átlaga 175 252 

G
li

a
d

in
 i

zo
lá

tu
m

 

Akteur 132E±14 205CDEF±4 

Carberry 135E±10 187EF±8 

Mv Magvas 139E±8 223BCDE±11 

Yitpi 165BCD±27 201CDEF±12 

Yumai-34 132E±13 202CDEF±6 

Keverék 180AB±11 244BCD±24 

Öt fajta átlaga 140*  204 

PWG-gliadin 125±34 188±55 

M29.táblázat: Az öt fajta és keverék liszt, glutén izolátum, gliadin izolátum és PWG gliadin ELISA 

módszerekkel (AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) megállapított gliadin visszanyerése 

(átlag±szórás szárazanyagra vonatkoztatva) 
aAz oszlopban különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
bAz oszlopban "*" jellel jelölt öt fajtára mért érték szignifikánsan eltér a keverék minta átlagértékétől 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 
"

A
"

  

E
L

IS
A

 
Izolálás 2552,70 1 2552,70 3,512 0,120 20 

Fajta 3428,45 5 685,69 0,943 0,525 - 

Izolálás* 

Fajta 
3635,17 5 727,03 1,600 0,174 19 

Error 26806,23 59 454,34     60 

"
B

"
  

E
L

IS
A

 

Izolálás 65478,62 1 65478,62 21,464 0,006 39 

Fajta 33679,63 5 6735,93 2,198 0,204 16 

Izolálás* 

Fajta 
15321,10 5 3064,22 1,828 0,133 14 

Error 58667,54 35 1676,22     30 

M30.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) az izolálás ELISA eredményeket befolyásoló 

hatásának vizsgálatára (faktorok: glutén izolálás; minta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, Yitpi, Yumai-

34, keverék) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 

 

Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 

"
A

"
  

E
L

IS
A

 

Izolálás 4815,87 1 4815,87 2,286 0,191 20 

Fajta 5229,31 5 1045,86 0,494 0,771 - 

Izolálás* 

Fajta 
10584,95 5 2116,99 5,809 0,000 38 

Error 20773,88 57 364,45     42 

"
B

"
  

E
L

IS
A

 

Izolálás 13955,81 1 13955,81 10,566 0,023 39 

Fajta 5146,92 5 1029,38 0,779 0,605 - 

Izolálás* 

Fajta 
6611,26 5 1322,25 2,957 0,025 

25 

Error 16096,57 36 447,13     35 

M31.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) az izolálás ELISA eredményeket befolyásoló 

hatásának vizsgálatára (faktorok: gliadin izolálás; minta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, Yitpi, 

Yumai-34, keverék) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktorok és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 
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IRM 

fehérjeforrásának 

típusa 

G
li

a
d

in
 v

is
sz

a
n

y
er

és
 

(%
)a

 

"
A

"
 E

L
IS

A
 t

es
zt

 

G
li

a
d

in
 v

is
sz

a
n

y
er

és
 

(%
)a

b
 

"
B

"
 E

L
IS

A
 t

es
zt

 

Carberry liszt 126AB±6 257A*±31 

Carberry glutén 112BC±18 211BC*±20 

Carberry gliadin 57E±2 83E*±7 

Keverék liszt 131A±12 244AB*±24 

Keverék glutén 100CD±22 183CD*±26 

Keverék gliadin 65E±3 165D*±15 

PWG gliadin 87D±4 171D*±8 

M32.táblázat: Különböző gliadin forrásokat tartalmazó modellmátrixok (IRM) ELISA módszerekkel 

(AgraQuant Gluten G12, RIDASCREEN Gliadin) megállapított gliadin visszanyerése (átlag±szórás 

szárazanyagra vonatkoztatva) 
aAz oszlopban különböző betűkkel jelölt átlagértékek szignifikánsan eltérnek egymástól 
bAz oszlopban "*" jellel jelölt „B” módszerrel megállapított visszanyerési érték szignifikánsan eltér az „A” 

módszerrel mért értékétől 

 

Fehérjeforrás típusa 
Kétmintás  

t-próba 

Carberry liszt 0,035 

Keverék liszt 0,170 

Carberry glutén izolátum 0,008 

Keverék glutén izolátum 0,001 

Carberry gliadin izolátum 0,000 

Keverék gliadin izolátum 0,000 

PWG gliadin 0,071 

M33.táblázat: Az „A” ELISA módszerrel a különböző fehérjeforrások és IRM-ben megállapított 

gliadin visszanyerési értékeik összehasonlítására vonatkozó kétmintás t-próba   

 

Fehérjeforrás típusa 
Kétmintás  

t-próba 

Carberry liszt 0,002 

Keverék liszt 0,008 

Carberry glutén izolátum 0,366 

Keverék glutén izolátum 0,191 

Carberry gliadin izolátum 0,000 

Keverék gliadin izolátum 0,009 

PWG gliadin 0,618 

M34.táblázat: A „B” ELISA módszerrel a különböző fehérjeforrások és IRM-ben megállapított gliadin 

visszanyerési értékeik összehasonlítására vonatkozó kétmintás t-próba 
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Az eltérés forrása 
Négyzet- 

összeg 

Szabadsági 

fok 

Szórás- 

négyzet 
F p 

Faktorok 

mértéke 

(%)a 

"
A

"
  

E
L

IS
A

 

Fajta 178,49 1 178,49 0,877 0,955 - 

Izolálás 12805,37 2 6402,69 1,873 0,392 12 

Feldolgozás 52065,46 1 52065,46 27,139 0,250 40 

Fajta*Izolálás 3184,90 2 1592,45 1,072 0,483 3 

Fajta*Feldolgozás 96,63 1 96,63 0,065 0,822 - 

Izolálás*Feldolgozás 6621,40 2 3310,70 2,229 0,310 13 

Fajta*Izolálás*Feldolgozás 2970,52 2 1485,26 3,772 0,032 15 

Error 15357,61 39 393,78     17 

"
B

"
  

E
L

IS
A

 

Fajta 6245,07 2 3122,54 0,589 0,631 - 

Izolálás 26747,96 2 13373,98 0,357 0,727 - 

Feldolgozás 10124,60 1 10124,60 0,344 0,618 - 

Fajta*Izolálás 15130,73 2 7565,36 19,166 0,050 23 

Fajta*Feldolgozás 0,00 1 0,00 0,000 1,000 - 

Izolálás*Feldolgozás 60622,72 2 30311,36 76,789 0,013 48 

Fajta*Izolálás*Feldolgozás 789,47 2 394,73 0,240 0,788 - 

Error 54192,37 33 1642,19     29 

M35.táblázat: Varianciaanalízis (factorial ANOVA) a feldolgozás „A” ELISA módszer eredményeit 

befolyásoló hatásának vizsgálatára (faktorok: fajta - Akteur, Carberry, Mv Magvas, Yitpi, Yumai-34; 

izolálás; feldolgozás) 
aAz eredmények szórásához hozzájáruló faktor és az ismétlésekből származó szórás (error) mértéke 
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9.3 Ábrák 

 

M1.ábra: Az Akteur fajtából, két független laboratóriumi őrléssel előállított fehérliszt oldható (A) 

és oldhatatlan (B) fehérjéinek SE-HPLC-vel kapott profilja (kék: 1. párhuzamos; zöld: 2. 

párhuzamos) 

 

 

M2.ábra: A Carberry fajtából, hét független nagylaboratóriumi őrléssel előállított fehérliszt 

oldható (A) és oldhatatlan (B) fehérjéinek SE-HPLC-vel kapott profilja 
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M3.ábra: Kereskedelmi forgalomból kapható vitális glutén (A) és a PWG gliadin (B) SE-HPLC-

vel kapott fehérje profilja (fekete: oldható; zöld: oldhatatlan frakció) 

 

 

M4.ábra: Az Akteur fajtából két független előállítással kapott glutén izolátum oldható (A) és 

oldhatatlan (B) fehérjéinek SE-HPLC-vel kapott profilja (kék: 1. párhuzamos; zöld: 2. 

párhuzamos) 
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M5.ábra: Az Akteur fajtából két független előállítással kapott gliadin izolátum oldható (A) és 

oldhatatlan (B), illetve glutenin izolátum oldható (C) és oldhatatlan (D) fehérjéinek SE-

HPLC-vel kapott profilja (kék: 1. párhuzamos; zöld: 2. párhuzamos) 
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M6.ábra: SE-HPLC-vel meghatározott fehérjeprofilok (fekete: oldható, zöld: oldhatatlan): 

Carberry liszt (A), glutén (B) és gliadin (C) izolátum, Mv Magvas liszt (D), glutén (E) és 

gliadin (F) izolátum, Yitpi liszt (G), glutén (H) és gliadin (I) izolátum, Yumai-34 liszt (J), 

glutén (K) és gliadin (L) izolátum, keverék liszt (M), glutén (N) és gliadin (O) izolátum 
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M7.ábra: A Carberry minta RP-HPLC-vel meghatározott fehérjeprofiljai: liszt gliadin frakciója 

(A), liszt glutenin frakciója (B), glutén izolátum gliadin frakciója (C), glutén izolátum glutenin 

frakciója (D), gliadin izolátum gliadin frakciója (E) 
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M8.ábra: Az Mv Magvas minta RP-HPLC-vel meghatározott fehérjeprofiljai: liszt gliadin 

frakciója (A), liszt glutenin frakciója (B), glutén izolátum gliadin frakciója (C), glutén 

izolátum glutenin frakciója (D), gliadin izolátum gliadin frakciója (E) 
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