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1. Bevezetés 

A gluténtartalmú gabonák kedvező összetételük és előnyös technológiai 

tulajdonságaik révén alapvető szerepet töltenek be táplálkozásunkban. Fogyasztásuk 

ugyanakkor súlyos egészségügyi rendellenességeket okozhatnak az arra hajlamos 

egyéneknél, melyek közül az egyik legjelentősebb a cöliákia, vagy lisztérzékenység. Az 

érintett fogyasztók számára a tünetek enyhítésére és megszűntetésére az egyetlen 

lehetőség a glutén fogyasztásának elkerülése. A gluténmentes élelmiszerek biztonságos 

előállítása és fogyasztókhoz juttatása az egész termékláncon átívelő, 

élelmiszerbiztonsági rendszerek működtetése nélkül nem lehetséges. Ennek egyik 

sarokpontja a gluténtartalom mérésére alkalmas, megbízható eredményeket szolgáltató 

analitikai módszerek alkalmazása. Rutinszerűen az ELISA módszereket használják az 

élelmiszerek glutén szennyezettségének megállapítására. Az eredmények 

megbízhatóságát befolyásoló tényezők vizsgálata és ebből adódóan a módszerek 

fejlesztésének lehetősége széles körben vizsgált területek. Kevésbé tisztázott kérdés 

például az ELISA módszerekben alkalmazott eltérő fehérjékre (célepitópokra) specifikus 

antitestek alkalmazásából eredő különbségek oka; a mérendő komponens genetikai (G) 

és környezeti (E) változékonyságából fakadó fehérjeösszetételi különbségek vagy az 

élelmiszertechnológiai műveletek fehérjék tulajdonságait befolyásoló hatások mértéke. 

A módszerek eredményeinek megbízhatóságát befolyásoló tényezők megállapítását, a 

fejlesztésének lehetőségét és validálását többek között az is hátráltatja, hogy nem érhető 

el tanúsított referenciaanyag (RM).  

A megfelelő RM kialakításához viszont számos, a fenti problémákból fakadó 

módszertani kérdés tisztázása szükséges. A glutén fehérjék GxE változékonyságának 

csökkentése érdekében egy stabil, globális szinten is átlagos fehérjeösszetétellel 

rendelkező fajta, vagy az átlagos profil eléréséhez több fajta keverékének választása 

szükséges. Emellett az RM formai lehetőségei (liszt, glutén, gliadin izolátum) közötti 

választást a különböző anyagok előnyeinek és hátrányainak mérlegelésével, 

eredményeket befolyásoló mértékének megállapításával kell meghozni. Fontos olyan 

típusú referenciaanyag (incurred RM, IRM) kidolgozása is, amelynek összetétele és 

fizikai-kémiai tulajdonságai jobban hasonlítanak a valós élelmiszerekre. Ez lehetővé 

teszi a mátrix és a feldolgozás eredményeképp bekövetkező fizikai-kémiai változások 

analitikai eredményekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát és az ezek mögött álló 

molekuláris háttér feltárását is.   

2. Irodalmi háttér 

A búza, rozs, árpa és a tritikálé előnyös technológiai tulajdonságaikat a 

tartalékfehérjéiket képző glutén, vagy másnéven sikérfehérjéknek köszönhetik. A 

sikérfehérjék (tartalék, raktározó fehérjék) összetételi szempontból számos, különböző 

fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkező fehérjék komplex keverékeként 

értelmezhetők. Két nagyobb csoportjukat az alkohol oldatban oldható prolaminok, és az 

alkoholban oldhatatlan gluteninek jelentik. A búza esetén a prolaminokat gliadinnak 

nevezzük és elektroforetikus mobilitásuk alapján további csoportokra oszthatjuk őket (α-

, β-, γ- és ω-gliadinok). A búza glutelinjeit gluteninnek nevezzük, amiben LMW- (kis 

molekulatömegű) és HMW- (nagy molekulatömegű) fehérjék találhatók1. A gabonák 

fehérjéinek abszolút mennyisége és a sikérfehérjék egymáshoz viszonyított aránya nem 

állandó, az összetételt genetikai (faj, fajta - G) és környezeti (időjárás, talaj, évjárat, stb. 

- E) tényezők egyaránt befolyásolják1.  

                                                 
1 Koehler, P., Wieser, H., 2013. Chemistry of Cereal Grains. In: Gobbetti M., Gänzle M. (eds) Handbook 

on Sourdough Biotechnology. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5425-0_2 
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A cöliákia kialakulását (leegyszerűsítve) a sikérfehérjékben, elsősorban a 

gliadinokban található rövidebb, speciális aminosav sorrendű szakaszok, az ún. epitópok 

indukálják2. Az azonosított toxikus epitópok száma kb. 1000, melyek változó hatással és 

mennyiséggel, de az összes glutén fehérjefrakcióban megtalálhatók. Ahogy a fehérjék és 

fehérje csoportok mennyiségére, eloszlására hatással van a GxE változékonyság, úgy az 

epitópok fehérjéken belüli előfordulására, relatív mennyiségére is. Ez alapvetően 

befolyásolja az adott élelmiszerbe kerülő glutén fehérjék toxicitásának mértékét, és 

természetesen az analitikai eredmények alkalmazott módszertől is függő 

megbízhatóságát. 

A Magyarországon is érvényben lévő Európai Uniós rendelet értelmében 

(828/2014/EU) a gluténmentes élelmiszer legfeljebb 20 mg/kg, míg az alacsony 

gluténtartalmú termék 20-100 mg/kg glutént tartalmazhat. A határértékek betartatásához 

megbízható eredményeket szolgáltató analitikai módszerekre van szükség. A 

rutinanalitikában a legelterjedtebben az enzimkötött immunszorbens vizsgálatot 

(ELISA) alkalmazzák nagyfokú specifitása és alacsony meghatározási határa miatt. A 

glutén meghatározására fejlesztett ELISA módszerek leggyakrabban az ún. R5 és G12 

antitesteket alkalmazzák. Mindkét antitest cöliákia toxikus epitópot ismer fel, viszont az 

R5 antitest az γ- és ω-gliadinokban lévő epitópot köti, míg a G12 a legtoxikusabb, 

elsősorban α-gliadinokban megtalálható epitóp egy részletét ismeri fel. 

Több kutatómunka, köztük saját vizsgálataink3 is rámutattak arra, hogy a 

kereskedelmi forgalomban kapható, jellemzően eltérő antitesteket és mintaelőkészítő 

folyamatokat alkalmazó ELISA tesztek eltérő eredményt adnak ugyanazon mintára. Ez 

főként a különböző teszteknél alkalmazott kalibrációs anyag eltérő összetételére, vagyis 

a célepitópok arányának változására vezethető vissza. 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. Ez főként a mintákban 

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

melyet kutatócsoportunk eredményei is bizonyítanak4,5. További problémát jelent, hogy 

az ELISA módszerek a gliadinok mennyiségét mérik és a törvényi előírásoknak 

megfelelő gluténtartalmat ebből számoljuk, a gliadin/glutenin 1:1 arányát feltételező 

konverziós faktor alkalmazásával. A GxE változékonyság miatt azonban nem csak a 

célepitópok mennyisége, hanem a gliadin/glutenin arány is jelentősen eltérő lehet, vagyis 

az általános arány használatával tovább növeljük az ELISA módszerekkel mért 

eredmények bizonytalanságát.  

A gluténmentes termékelőállítás egész folyamatában szükséges a glutén 

mennyiségének megállapítása. Ez az alapanyagok ellenőrzését, de sokkal gyakrabban a 

fogyasztásra kerülő termékek vizsgálatát jelenti. Utóbbiak azonban számos feldolgozási 

lépésen (pl. hőkezelési folyamatok, hidrolízis, stb.) mennek keresztül, melyek 

nagymértékben megváltoztathatják a fehérjék fizikai-kémiai és biokémiai tulajdonságait, 

                                                 
2 Sollid, L.M., Tye-din, J.A., Qiao, S., Anderson, R.P., Gianfrani, C., Koning, F., 2020. Update 2020 : 

nomenclature and listing of celiac disease – relevant gluten epitopes recognized by CD4+ T cells. 

Immunogenetics 72, 85–88. https://doi.org/10.1007/s00251-019-01141-w REVIEW Update 
3 Bugyi, Z., Török, K., Hajas, L., Adonyi, Z., Popping, B., Tömösközi, S., 2013. Comparative study of 

commercially available gluten ELISA kits using an incurred reference material. Qual. Assur. Saf. Crop. 

foods 5, 79–87. https://doi.org/10.3920/QAS2012.0174 
4 Pahlavan, A., Sharma, G.M., Pereira, M., Williams, K.M., 2016. Effects of grain species and cultivar, 

thermal processing, and enzymatic hydrolysis on gluten quantitation. Food Chem. 208, 264–271. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.03.092 
5 Hajas, L., Scherf, K.A., Török, K., Bugyi, Z., Schall, E., Poms, R.E., Koehler, P., Tömösközi, S., 2018. 

Variation in protein composition among wheat (Triticum aestivum L.) cultivars to identify cultivars 

suitable as reference material for wheat gluten analysis. Food Chem. 267, 387–394. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.05.005 
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ami értelemszerűen az ELISA módszerekkel kapott analitikai eredményekre is hatással 

lehet. Egyrészt a fehérjék aggregációja révén csökkenhet a fehérjék oldhatósága, vagy 

fehérje komplexek alakulhatnak ki, melyek sztérikusan gátolhatják az ELISA 

módszerben az antitest antigén reakciót. A feldolgozás hatására létrejövő folyamatok 

hatását a módszerfejlesztők módosított extrakciós oldatok és mintaelőkészítési lépések 

kialakításával próbálják csökkenteni6. Ugyanakkor a célepitópok, a mintaelőkészítési 

lépések, az extrakciós oldatok és a kalibráló anyagok nincsenek standardizálva, ráadásul 

a technológiai folyamatok analitikai mintaelőkészítés szempontjából fontos hatásai sem 

pontosan ismertek. Ezért a különböző tesztekkel kapott eredmények összehasonlítására 

és az ELISA módszereket befolyásoló tényezők mértékének megállapítására vonatkozó 

összehasonlító eredményeket nagyon nehéz értelmezni és megfelelően értékelni. Ez 

referencia értékekkel való összevetéssel megvalósítható lenne, ahogy a módszerek 

érvényesítése is, azonban a glutén analitikai módszerekhez nem érhető el 

referenciaanyag. 

A glutén referenciaanyag kialakítása számos olyan speciális kérdést vet fel. A glutén 

RM előállításánál természetes forrásra kell támaszkodnunk és a gabonák fehérjéinek 

változékonysága miatt nem mindegy, hogy az eredményeket milyen referenciához 

hasonlítjuk. A genetikai változékonyságot teljes mértékben nem lehet lefedni, de 

törekedni kell arra, hogy a referencia minél reprezentatívabb legyen, vagyis átlagosnak 

tekinthető fehérjetartalommal és összetétellel rendelkezzen. Ennek egyik módja lehet 

olyan fajta választása, melynek fehérjeprofilja jó közelítéssel átlagos mintázatot mutat. 

Ennek előnye, hogy az egyedi fajta begyűjtése és feldolgozása lényegesen egyszerűbb 

előállítást tesz lehetővé. Ez azonban csak egy-egy faj, például az élelmezési célra 

legnagyobb mennyiségben felhasznált közönséges búza esetében járható út. Egyedi fajta 

kiválasztásánál számolni kell az évjárat okozta változékonysággal, ami hatással lehet a 

fajta fehérje összetételére. Átlagos fehérjeprofilt közelítő RM anyag előállításának másik 

lehetősége több fajta (később akár faj) keverékének előállítása. Ennek előnye lehet tehát 

a genetikai és környezeti tényezők okozta fehérjeprofil változékonyság részleges 

kiegyenlítése. Hátránya, hogy az előállítás összetettsége nő az előállításához szükséges 

fajták begyűjtéséből és homogén keveréséből fakadóan. 

A glutén analitikában a referenciaanyag előállítás tekintetében a legsikeresebb 

kísérlet az ún. PGW gliadin7 előállítása volt. Az izolátum stabilitása, tisztasága, könnyű 

kezelhetősége miatt széles körben alkalmazzák standardként és kalibráló anyagként. Az 

izolátumot a 28 legelterjedtebb európai búzafajtából állították elő, feltételezve a keverék 

alkalmazásának analitikai előnyeit. Viszont a keverék előállításához felhasznált fajták 

minőségi értékelését és a nagyszámú fajtaválasztás tényleges szükségességét nem 

vizsgálták. Többek között ebből is adódóan az anyag a tanúsított referenciaanyag (CRM) 

jelölést nem kapta meg, ugyanis a reprodukálható előállítás feltétele – többek között a 

fajták számának és forrásának tudományos alapokon nyugvó kiválasztásának hiánya 

miatt – nem biztosított.  

Az RM előállításának következő lényeges kérdése az anyag formai megjelenésére 

vonatkozik. A jelenlegi gyakorlatban lisztet, sikér (glutén) és gliadin izolátumot is 

alkalmaznak analitikai célokra, kalibráló anyagként. A használatukból eredő, 

eredményeket befolyásoló hatásukról azonban tudományos igényű összehasonlító 

irodalom mindeddig nem áll rendelkezésre. A liszt esetében mérlegelni kell a teljes 

őrlemény vagy a fehér liszt alkalmazását. Főleg eltarthatósági megfontolások alapján, a 

                                                 
6 Gessendorfer, B., Wieser, H., Koehler, P., 2010. Optimisation of a solvent for the complete extraction of 

prolamins from heated foods. J. Cereal Sci. 52, 331–332. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2010.04.010 
7 van Eckert, R., Berghofer, E., Ciclitira, P.J., Chirdo, F., Denery-Papini, S., Ellis, H.J., Ferranti, P., 

Goodwin, P., Immer, U., Mamone, G., Méndez, E., Mothes, T., Novalin, S., Osman, A., Rumbo, M., Stern, 

M., Thorell, L., Whim, A., Wieser, H., 2006. Towards a new gliadin reference material-isolation and 

characterisation. J. Cereal Sci. 43, 331–341. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2005.12.009 
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korábbi, RM fejlesztésre vonatkozó munkáinkban a fehér lisztekkel foglalkoztunk. A 

liszt előnye, hogy a cöliákiát kiváltó fehérjéket natív formában tartalmazó, és a glutén 

szennyezés leggyakoribb formáját jelentő anyag. További előnye, hogy előállítása 

viszonylag egyszerű, viszont rutin analitikai célokra való alkalmazásánál hosszabb 

előkészítő műveleteket igényel, eltarthatósága más összetevők jelenléte miatt korlátozott.  

A glutén izolátum előnyt jelenthet a liszt formával szemben, mert egy lényegesen 

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

tartalmazza. Összetétele azonban még mindig összetett, és az ELISA módszerek 

célfehérjéinek, vagyis a gliadinoknak az oldatba vitelét nehezítheti a gluteninek vizes 

oldatban mutatott komplexképző hajlama. Stabilitása előnyösebb lehet a liszt formánál, 

viszont RM célú felhasználásra vonatkozó összehasonlító eredmények nem érhetők el. 

Előállítása összetettebb folyamatot igényel, ami során fontos, hogy a fehérjék megtartsák 

eredeti szerkezetüket, egymáshoz viszonyított arányukat és ne lépjen fel olyan mértékű 

anyagvesztés, ami az RM-ként történő alkalmazásánál is problémát jelent. A gliadin 

izolátum előnye a liszttel és a sikérrel szemben az analitikai szempontból értelmezett 

könnyű kezelhetőség és az egyszerűbb, tisztább, a toxikus epitópokat legnagyobb relatív 

mennyiségben tartalmazó mátrixformája. Hátránya, hogy az előállítása az előzőknél is 

lényegesen összetettebb folyamat, mely során az anyagvesztés, vagy a különböző 

fehérjecsoportok arányának változása, vagyis a fehérjeprofil módosulása léphet fel.  

A rutin analitikai feladatok során azonban legtöbbször nem natív, tiszta fehérjéket 

tartalmazó mintamátrixokat, hanem sok összetevőt tartalmazó, különböző gyártási 

folyamaton áteső, bonyolult, reális anyagi rendszereket kell vizsgálnunk. A 

referenciaanyagok egy speciális csoportját jelentik, a reális anyagmátrixot modellező, 

dúsított („spikolt”) referenciaanyagok (incurred RM, IRM). Ezeknél az anyagoknál a 

mérendő összetevőt az élelmiszermátrix nyers alapanyagaihoz adagolják analitikai 

pontossággal, majd a keverékből kontrollált körülmények között kivitelezett jellemző 

technológiai műveletekkel állítják elő a modellmátrixot. Így az IRM-mel jobban lehet 

modellezni a mindennapi munkát jellemző valós analitikai körülményeket. Ez egyrészt 

segíti a módszervalidálás feltételeinek kialakítását, másrészt a technológiai lépések során 

az adott mintamátrixban lejátszódó, az analitikai eredményeket befolyásoló folyamatok 

vizsgálatát, megértését. A glutén meghatározás feltételrendszerének javítása érdekében 

kutatócsoportunk korábbi nemzetközi együttműködés keretein belül tűzte ki célul a 

glutén analitikai módszerek fejlesztését és validálását támogató referenciaanyagok 

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 hatásokat5,8. 

Doktori munkám közvetlen előzményeként kutatócsoportunkban korábban a GxE 

változékonyság immunanalitikai módszerek eredményeit befolyásoló tényezőinek 

azonosítása és hatásuk mértékének megállapítása céljából a globális 

fajtaváltozékonyságot modellező 23 közönséges búzafajta átfogó jellemzését végeztük 

el8. A kísérletsorozat eredményeként mennyiségi és minőségi szempontokat állítottunk 

fel, melyek alkalmasak lehetnek a referenciaanyag előállítására alkalmas búzafajták 

kiválasztása, számuk racionális mértékű csökkentésére. A munka eredményeként négy 

földrész öt fajtáját választottuk ki, melyek egyedi vagy keverék formában alkalmasak és 

                                                 
8 Török, K., Hajas, L., Horváth, V., Schall, E., Bugyi, Z., Kemény, S., Tömösközi, S., 2015. Identification 

of the factors affecting the analytical results of food allergen ELISA methods. Eur. Food Res. Technol. 

241, 127–136. https://doi.org/10.1007/s00217-015-2441-y 
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elegendők lehetnek referenciaanyag előállítására. 

A jelenlegi munka célja, a kutatócsoport eddigi eredményeire alapozva, az RM és 

IRM jelöltek további fejlesztése. Azonban 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. 

3. Anyagok és módszerek 

3.1. Vizsgált minták 

Az ELISA módszerek teljesítményjellemzőinek vizsgálatára magas gliadintartalmú 

mátrixok esetén a korábbi munkáinkban5 részletesen jellemzett, két közönséges búza 

fajtából (Capo, Glenlea) előállított fehérliszteket használtunk. Valamennyi vizsgálatban 

összehasonlító mintaként a PWG gliadint alkalmaztam7 (www.wgpat.com). 

A disszertációhoz kapcsolódó munkám gerincét jelentő liszt, illetve izolátum formájú 

referenciaanyag jelöltek fejlesztéséhez szintén a korábbi munkáink8 során kiválasztott öt 

búzafajtát használtam, melyeket a 2016-os évjáratból gyűjtöttük össze. Ezek a 

németországi Akteur, a kanadai Carberry, a magyarországi Mv Magvas, az ausztrál Yitpi 

és a kínai Yumai-34 fajták voltak. A kiválasztott fajtákból tudatosan nagyobb mennyiség 

(30-50 kg/fajta) beszerzésére törekedtünk, hogy a részletes analízis és a sikeres fejlesztés 

esetén a referenciaanyag előállításához szükséges nagyobb mennyiséget is biztosítani 

tudjuk.  

3.2. Alkalmazott módszerek 

A búzákból szabványos módszerrel (MSZ 6367-9:1989) laboratóriumi malmon 

lisztet állítottam elő, majd az őrleményt 250 µm átmérőjű szitán szitáltam. Az öt 

búzafajta keverékének előállításához mindegyik fajtából egyenlő mennyiséget kevertem 

és homogenizáltam a kondicionálás előtt. Az öt búzafajta nagylaboratóriumi őrlését a 

bécsi AGES közreműködésével tudtuk megvalósítani. Kondicionálás után a magokat 

hengeres malmon őröltük, majd az őrlés és szitálás eredményeként kapott 4 fehérliszt 

frakciót homogenizáltuk9. Az öt búzafajta keverékének előállításához mindegyik magból 

háromszor 1-1 kg-ot mértünk ki és kevertünk össze. A keverékek homogenitásának 

ellenőrzését az összetételre vonatkozó adatokkal vizsgáltam. 

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

                                                 
9 Oberforster, M., Schmidt, L., Werteker, M., 1994. Bewertungsschema '94 der technologischen Qualität 

von Weizensorten (Weichweizen). Jahrbuch 1993 der Bundesanstalt für Ptlanzenbau Wien, 257-280 

http://www.wgpat.com/
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során dolgoztam ki, ezért ezek leírása dolgozatom „Eredmények és értékelésük” 

fejezetében (5.2.2 fejezet) találhatók.  

Az IRM anyag fejlesztés céljából valós élelmiszereket modellező mintákat 

készítettem el a kutatócsoportunkban korábban kidolgozott eljárás10 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. Egyrészt a törvényi szabályozásnak megfelelően 50 mg/kg 

gliadintartalmú mintákat, másrészt a feldolgozás hatására bekövetkező fehérje összetétel 

változás vizsgálatához az SE-HPLC meghatározási határához igazodva 1% 

gliadintartalmú modelltermékeket állítottam elő.  

A minták nedvesség, hamu és fehérje tartalmát szabványos módszerekkel határoztuk 

meg. A nedvességtartalmat szárításos tömegméréses módszerrel (MSZ EN ISO 

712:2010), a 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) mértük. 

A fehérjék méret szerinti összetételének jellemzéséhez méretkizárásos 

folyadékkromatográfiás módszert alkalmaztam Larroque és Békés módszere11 alapján. 

A hidrofóbitás alapján történő fehérjefrakciók mennyiségi és minőségi jellemzésére 

fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszert használtunk Wieser és munkatársainak 

eljárása12 alapján. A minták gliadin és glutén mennyiségének immunanalitikai 

módszerrel történő meghatározására két, kereskedelmi forgalomban kapható és a 

leggyakrabban alkalmazott antitesteket (G12 és R5) tartalmazó ELISA tesztet 

használtam, melyek a következők voltak: 

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

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

A statisztikai értékeléshez varianciaanalízist, Fisher LSD post hoc tesztet és t-

próbákat alkalmaztam (α=0,05 szignifikancia szinten). Az értékeléshez a TIBCO 

StatisticaTM 13 szoftvert (TIBCO Software Inc., Palo Alto, CA, USA) alkalmaztam. Az 

öt kiválasztott fajta különböző évjáratainak összehasonlításához Hajas Lívia8 

eredményeit is felhasználtam.  

4. Eredmények 

4.1. 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. Ez 

alapvetően szükséges ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy az analitikai módszerek 

bizonytalansága mellett kapott eredmények alkalmasak-e a későbbiekben általam 

fejlesztett, RM jelölt mátrixok értékelésére. Ehhez az ELISA módszerek 

                                                 
10 Bugyi, Zs., 2012. Élelmiszer-allergének mennyiségi meghatározására alkalmas analitikai módszerek 

alkalmazási környezetének fejlesztése. Doktori értekezés. BME, ABÉT 
11 Larroque, O.R., Bekes, F., 2000. Rapid size-exclusion chromatography analysis of molecular size 

distribution for wheat endosperm protein. Cereal Chem. 77, 451–453. 

https://doi.org/10.1094/CCHEM.2000.77.4.451 
12 Wieser, H., Antes, S., Seilmeier, W., 1998. Quantitative determination of gluten protein types in wheat 

flour by reversed-phase high-performance liquid chromatography. Cereal Chem. 75, 644–650. 

https://doi.org/10.1094/CCHEM.1998.75.5.644 
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teljesítményjellemzői közül a pontosságot és a precizitást tanulmányoztam. A 

teljesítményjellemzőket feltételezhetően befolyásoló faktorok közül statisztikailag 

igazoltam az alkalmazott módszer, a mérést végző operátor és a mátrixok eredmények 

megbízhatóságára gyakorolt hatását és ezek mértékét. Ahhoz, hogy a minták tárolás 

során jelentkező esetleges minőségi változásából eredő hibát el tudjam választani az 

ELISA módszer bizonytalanságától, a mintákat egy közel 2,5 éves periódusban 

vizsgáltam. Továbbá vizsgáltam az ELISA tesztek mikrotiter lemezein az antitestek 

rögzítésének homogenitását, a mintaelhelyezésből fakadó különböző reakció idő hatását 

és végül a módszer kalibrációs folyamatát.  

Az ELISA módszerek teljesítményjellemzőinek 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 gliadin 

koncentrációjú 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. 

4.2. A referenciaanyag jelölt mintamátrixok előállítására alkalmas módszertan 

(izolálás) kidolgozása, a módszerek ismételhetőségének vizsgálata és az RM jelölt 

mintamátrixok előállítása 

Ahhoz, hogy a referenciaanyag formáit (liszt, fehérje izolátum, IRM), alkalmazásuk 

előnyeit, hátrányait értékelni lehessen, meg kell oldani a reprodukálható előállításukat, 

mert erre vonatkozó tudományos alaposságú információ nem érhető el. Mivel az RM 

előállításnál alapvető szempont, hogy a széleskörű elérhetőség érdekében nagy 

mennyiségben álljon rendelkezésre homogén, stabil anyag, ezért az előállítás 

léptéknövelésének hatását is vizsgálni kell.  

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 bizonyult az RM fejlesztéshez és a 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 kitűzött célok eléréséhez a módszer alkalmas a kísérleti gliadin izolátumok 

előállítására.  
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Az öt fajtaazonos búzából és keverékükből az előállított RM jelöltek és ezek 

felhasználásával az IRM jelölt mintamátrixok előzetes minőségi vizsgálatából arra 

következtettünk, hogy a mátrixok alkalmasak lehetnek a célkitűzéseimben 

megfogalmazott, referenciaanyagot érintő legfontosabb kérdések tanulmányozására. 

4.3. Az RM jelölt mátrixok átfogó jellemzése 

Az előzőekben ismertetett eredmények alapján, vagyis az ELISA módszerek 

teljesítőképességének és az RM jelölt minták előállítására vonatkozó módszerek 

megbízhatóságának ismeretében már lehetségessé válik 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 

jellemzésével. 

4.3.1. Fajta és fajtakeverék analitikai eredményekre gyakorolt hatásának 

összehasonlító vizsgálata 

A sikérfehérjék összetétele és annak genetikai és környezeti tényezőktől függő 

nagyfokú változékonysága miatt a cöliákiát kiváltó és/vagy az immunanalitikai 

reakciókban megcélzott epitópok mennyisége is széles határok között mozog a 

mintákban. Ahhoz, hogy egy referenciaként alkalmazott anyag esetében a legnagyobb 

mértékben csökkentsük a GxE változékonyságból fakadó bizonytalanságot, 

mérlegelnünk kell az egyedi fajtából vagy fajtakeverékből előállított RM alkalmazásának 

előnyeit, és hatásának mértékét az ELISA módszerek alkalmazása során jelentkező 

módszertani bizonytalanságokhoz képest. Ennek vizsgálatára és az egy liszt kontra 

fajtakeverék indokoltságának vagy elvetésének tudományos igényű bizonyítására a 

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 glutén referenciaanyag fejlesztésre alkalmas fajták genetikai változékonysága 

értelemszerűen megjelent a fehérjék kromatográfiás módszerekkel jellemzett 

összetételében és ez 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 megállapítottuk8, 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. A keverék összetételének részletes vizsgálatával továbbá 

azt is igazoltuk, hogy az előállítására alkalmazott laboratóriumi módszerünk alkalmas, 

több búzafajtából álló homogén keverék előállítására. 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 nagyobb, mint az ELISA 

módszer elvégzéséből származó hibák mértéke, ezért mértéküket csökkenteni kell. Erre 

méréseink alapján most már bizonyított módon a leginkább alkalmas megoldás a 

fajtakeverék előállítása.  

A fejlesztésünk végső célja olyan megfelelő RM jelölt kiválasztása és kidolgozása, 

ami elegendő mennyiségben áll rendelkezésre széles körben való felhasználásra is. Ezért 

a lisztelőállítást nagylaboratóriumban is megvalósítottuk. Az előállítás léptéknövelése 

hatással volt a fehérje tartalomra és az összetételre, viszont az ELISA módszer 

bizonytalanságához képest a léptéknövelésnek célepitóptól függően kisebb volt, vagy 
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nem volt hatása az immunanalitikai eredményekre. A fajták közötti változékonyság a 

nagylaboratóriumi minták esetében is minden paraméterre, így az ELISA módszer 

eredményeire is szignifikáns hatással volt. A nagylaboratóriumi keverék liszt az öt fajta 

átlagához nagyon hasonló összetételi és ELISA értékekkel rendelkezett, vagyis a 

léptéknöveléssel is jól reprezentálja az lisztek átlagát. Ez azt is mutatja, hogy 

nagylaboratóriumi szinten is sikerült olyan eljárást alkalmaznunk a keverék minta 

előállítására, ami homogén és a laboratóriumi eljárással előállított mintához hasonló 

összetételű lisztet eredményez. 

4.3.2. 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 liszt és ebből előállított izolátumok összehasonlító értékelésére nincs elérhető 

irodalmi adat, vagyis mindeddig nem tudtuk, hogy az izolálásnak milyen hatása van (ha 

egyáltalán van) az immunanalitikai eredményekre és ez hogyan viszonyul az ELISA 

módszer egyéb hibaforrásaiból eredő bizonytalanságok mértékéhez.  

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 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. 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, mely 28 európai búzafajta 

keverékéből készült és 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. 

4.3.3. Különböző gliadin forrásokat tartalmazó élelmiszer modellek összehasonlítása 

IRM fejlesztés céljából 

A mindennapi gyakorlatban vizsgált élelmiszerek túlnyomó többsége feldolgozott 

termék, melyben 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. A kutatócsoportunkban korábban az IRM fejlesztésre 

vonatkozó eredményekre építve munkámban a gliadin forrás jellegétől (liszt, glutén vagy 

gliadin izolátum) függő, ELISA eredményekben azonosítható hatását tanulmányoztam, 

melyre vonatkozó összehasonlító irodalom mindeddig egyáltalán nem állt rendelkezésre.  

A különböző gliadin források fehérje összetételére hatással voltak a feldolgozási 

folyamatok, ami az ELISA módszer eredményeiben is megmutatkozott. Az IRM 

fejlesztésnél mérlegelni kell a gliadin forrás megválasztását, ugyanis a feldolgozás eltérő 
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mértékben van 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 

információvesztés 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 információvesztés 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).  

4.3.4. A liszt és izolátum RM jelöltek stabilitása - elővizsgálatok 

A referenciaanyag előállítás fejlesztésének fent bemutatott feltételei mellett fontos, 

hogy információkkal rendelkezzünk a kidolgozott RM jelölt anyagok stabilitásáról is, 

hiszen ez alapvetően meghatározza annak használati értékét. A fehér liszt és 

sikérizolátum RM anyagként történő alkalmazása szempontjából fontos paraméterek 

időbeli változásával kapcsolatban, így az immunanalitikai eredményeket befolyásoló 

hatások mértékéről és jellegéről nem áll rendelkezésre információ. A gliadin izolátum 

esetében más a helyzet, mivel a PWG gliadin közel tizenöt éve létezik, és összetételét 

folyamatosan ellenőrzik, ezért úgy tűnik, fagyasztva tárolással stabilitása hosszútávon is 

biztosítható. A kérdés, hogy a többi, általunk előállított RM jelölt mátrix hogy viselkedik, 

ezért megkezdtük az RM jelölt mintáink stabilitására vonatkozó vizsgálatokat is. 

A jelenleg rendelkezésre álló eredmények alapján megállapítottam, hogy a lisztek és 

glutén izolátumok stabilitása hűtés mellett (kb. 17 °C) megfelelő, az ELISA módszerrel 

megállapított értékeik ingadozása valószínűsíthetően nem a tárolás során bekövetkező 

esetleges összetételbeli változásokból fakad, hanem sokkal inkább az ELISA módszer 

bizonytalanságából. Ezt azt jelenti, hogy a vizsgált, közel három éves időtartam alatt a 

különböző anyagi mátrixokban - legyen az liszt, vagy izolátum - tárolás során nem 

indulnak meg olyan folyamatok, ami hatással lennének a mért gluténtartalmukra. 

Azonban a különböző anyagok stabilitásának további monitorozása szükséges annak 

egyértelmű eldöntésére, hogy hosszútávú eltarthatóság szempontjából az egyes mátrixok 

fehérje tulajdonságai hogyan alakulnak. 

5. Tézisek 

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 
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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) 

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. 

6. Alkalmazások 

Az előzetes szelekció alapján kiválasztott öt búzafajtából álló keverék részletes 

jellemzésével, előnyének, vagyis a genetika és évjárat változékonyságból eredő 

bizonytalanság csökkentésének kísérleti eredményekkel alátámasztott bizonyításával és 

előállításának léptéknövelésével kialakítottuk a világ első, búzaalapú liszt 

referenciaanyag jelöltjét. Az RM jelöltünk a szakmai közvélemény érdeklődését is 

felkeltette, és anyagunk a MoniQA Association ajánlásával hasznosítási megállapodás 

stádiumába került. Az RM sikeres bevezetése és terjesztése esetén megvalósulhat a 

gluténanalitikai eredmények bizonytalanságáért felelős tényezők azonosítása és ezek 

felhasználásával a módszerek fejlesztése és érvényesítése.  

A laboratóriumi izolálási módszerek fejlesztésével és a különböző búzafajtákból 

előállított sikér és gliadin izolátumok részletes jellemzésével kapott eredmények és 

kritikus pontok azonosítása segíthet a reprodukálható módszerek kialakításában, a 

léptéknövelésében, protokollok kidolgozásában. 

A kutatócsoportunkban folytatott többéves, reális élelmiszereket modellező IRM 

fejlesztés, és a jelen munka eredményeként előállított mátrixok segítségével a módszerek 

érvényesítésének támogatása lehetséges. Továbbá az IRM-ek hasznosítása 

megmutatkozhat a kulcs technológiák (hőkezelés, hidrolízis, pH változás, stb.) analitikai 

eredményekre gyakorolt hatásainak vizsgálatában és értelmezésében. Tehát az élelmiszer 

modellmátrixok nem csak referenciaanyag, hanem tudományos kutatási célokra 

alkalmazható standardizált vizsgálati anyag szerepét is betölthetik. 
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