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A kép illusztráció / Picture is for illustration only
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1. Összefoglalás

Mivel a túlérzékenységi reakciókat (allergia, cöliákia) kiváltó komponensek általában 
fehérjék, ezért ezek estleges változásainak megismerése élelmiszerbiztonsági szem-
pontból fontos téma. Amennyiben a fehérjék a feldolgozás során különböző szerke-
zeti módosulásokon esnek át, az élelmiszerekből történő meghatározásuk akadá-
lyokba ütközhet. Ha a módosult fehérjék a rendelkezésre álló analitikai módszerekkel 
különböző eredményt adnak, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szervezetben is el-
térően viselkednek. E témával kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolása a 
betegek, a klinikusok és az analitikusok együttműködését igényli.

A végső fogyasztásra szánt élelmiszerek számos feldolgozási folyamaton esnek át 
a nyersanyagtól a végtermékig. Minden olyan hatás, amely megváltoztatja a fehér-
jék szerkezetét, várhatóan befolyásolja azok ellenanyagokhoz történő kötődését is.  
Az élelmiszer-feldolgozási folyamatok számos olyan fizikai, kémiai és biokémiai 
változást okoznak, amelyek hatással lehetnek egy fehérje allergén tulajdonságaira.  
A feldolgozás növelheti, csökkentheti vagy változatlanul hagyhatja a fehérjék aller- 
gén hatását a fehérje tulajdonságaitól, a feldolgozási művelet típusától, időtarta- 
mától és intenzitásától, illetve a mátrixtól függően.

A jelenleg rutin módszerként használt ELISA tesztek eltérő antitesteket alkalmazhat-
nak, így az immunreakciókban megcélzott epitópok is különbözőek lehetnek. A kü-
lönböző epitópok pedig más-más módosulásokon eshetnek át az élelmiszerek fel-
dolgozása során, ezért az antitesthez való affinitásuk is változhat, ami hatással van a 
módszer által szolgáltatott eredményekre. Ez arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy a 
kereskedelmi forgalomban kapható tesztek alkalmazása során részben eltérő eredmé-
nyeket kaphatunk, tehát az immunanalitikai módszerek fejlesztése és harmonizálása 
egyaránt szükségszerű.
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2. Bevezetés 

Az élelmiszerekkel szemben jelentkező túlérzékeny-
ségi reakciók komoly élelmiszer-biztonsági problé-
mát jelentenek. A nem toxikus reakciók legnagyobb 
hányadáért nyolc élelmiszer-összetevő a felelős: a 
glutén (sikér), a rákfélékből előállított alapanyagok, 
a tojás, a halhús-féleségek, a földimogyoró, a szó-
ja, a tej és a diófélékből készített termékek. Emellett 
az EU-ban hat másik túlérzékenységi reakciót kiváltó 
komponens (zeller, mustár, szezám, csillagfürt, pu-
hatestűek, kén-dioxid) jelölése is kötelező az élelmi-

szerek csomagolásán [1].  A rendellenességeket – a 
kén-dioxid kivételével – az adott élelmiszer fehérje-
komponensei váltják ki. Mindegyik élelmiszer-alkotó-
ról elmondható, hogy igen változatos fehérje-össze-
tétellel rendelkezik, és több olyan fehérjét tartalmaz, 
amelyekben megtalálhatók a túlérzékenységi reakci-
ót kiváltó, speciális aminosav-sorrenddel rendelkező 
szakaszok, ún. epitópok is.

Jellemzően élelmiszerek útján kerülnek a szervezetbe 
a reakciókat kiváltó fehérjék, amelyek változatos ösz-
szetételű mátrixok lehetnek, és számos, illetve sokféle 
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feldolgozási folyamaton esnek át. E hatások követ-
keztében a fehérjék denaturálódhatnak, ami a legtöbb 
esetben intra- vagy intermolekuláris kölcsönhatások-
ra vezethető vissza, és amelynek során összetételi és 
szerkezeti változások állnak elő. Mindezek hatással 
lehetnek a fehérjék szerkezetére és viselkedésére, 
valamint a reakciót kiváltó epitópokra is. A jelenlegi 
szakirodalom azonban nem egységes ebben a té-
mában. A reakciót kiváltó fehérjék száma, az egyes 
fehérjék epitóp szekvenciái, valamint a fehérjék visel-
kedése egyaránt a vitatott kérdések körébe tartozik.

Az érintett fogyasztók biztonsága érdekében elenged-
hetetlen a megbízható analitikai módszerek fejlesztése 
és alkalmazása. A fehérjék változásai hatással lehet-
nek az analitikai meghatározást megelőző mintaelő-
készítés – benne az extrakció – hatékonyságára, va-
lamint befolyásolhatják az eredmények pontosságát 
és precizitását. Így szükségszerű a fehérjék mind jobb 
megismerése, mind viselkedésük tanulmányozása.

3. A túlérzékenységi reakciókat kiváltó fehérjék 
és változásaik

A fehérjék reakciókészségét számos tényező befo-
lyásolhatja, melyek közül a legfontosabb az elsőd-
leges szerkezet. Az aminosav összetétel és sorrend 
értelemszerűen meghatározza a reaktív csoportok 

típusát és arányát. A hidrofób aminosavak felelnek a 
fehérje konformációjáért, a hidratációért, befolyásol-
ják az oldhatóságot és a gélképző tulajdonságokat 
is. A töltéssel rendelkező aminosavak képesek elekt-
rosztatikus kölcsönhatások létrehozására, valamint 
hatással vannak a fehérjék vízkötő képességére. A 
kölcsönhatások létrejöttét befolyásolja továbbá a 
fehérje mérete, alakja és töltéseloszlása is. A reak-
ciók kialakulása az élelmiszerek feldolgozása során 
alkalmazott körülmények (hőmérséklet, pH, enzimek 
jelenléte, stb.) között valósulhat meg [2], [3].

A legkritikusabb és a leggyakrabban alkalmazott 
technológiai lépés a különböző intenzitású (idejű, 
hőmérsékletű, dinamikájú) hőkezelés. A hőkezelés 
55-70°C-on a másodlagos szerkezet elvesztését 
eredményezi, 70-80°C-on felhasadnak a diszulfid 
kötések, 80-90°C-nál új intra- és intermolekuláris 
kölcsönhatások alakulnak ki, míg 90-100°C-on kiala-
kulnak a fehérje aggregátumok [4]. A hőkezelés hatá-
sára az adott fehérjemolekulán belül intramolekuláris, 
vagy a fehérjemolekulák között intermolekuláris köl-
csönhatások jöhetnek létre (1. ábra) kovalens vagy 
nem kovalens kötésekkel.

Fehérjemolekulák között leggyakrabban  inter- és 
intramolekuláris diszulfidkötések jönnek létre a cisz-
teinek szabad tiolcsoportjainak kapcsolódása révén.  
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1. ábra. A fehérjék feldolgozás hatására bekövetkező reakciói [2]
Figure 1. Reactions of proteins due to processing [2]
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A kénatomok közötti kötések nagyban hozzájárulnak 
a fehérjék hőstabilitásához. A lúgos körülmények kö-
zött véghezvitt hőkezelés az aminosavak racemizáci-
ójával járhat, így dehidroproteinek keletkeznek, ame-
lyek rendkívül reaktívak, a cisztein tiol csoportjával, 
valamint a lizin ε-amino csoportjával kapcsolódnak. 
A tirozin aminosavak bizonyos körülmények között 
képesek ditirozin kötések létrehozására. Emellett 
közvetve a polifenol-oxidáz is eredményezhet fehér-
je-kölcsönhatásokat a cisztein, tirozin vagy lizin va-
lamint a fenolok oxidációjából származó reaktív ben-
zokinon között. A hőkezelés és a transzglutamináz 
enzim együttes hatására a glutamin γ-karboxiamid 
csoportja és a lizin ε-amino csoportja között létrejö-
het glutamil-lizin kötés, amely az izopeptid kötések 
egy fajtája. Továbbá kis szénhidrát-tartalmú élelmi-
szerekben hő hatására egyéb izopeptid kötések is 
létrejöhetnek a lizin ε-amino csoportja és az aszpa-
ragin vagy a glutamin amid csoportja között [2], [5].

A fehérje-nem fehérje kölcsönhatások leggyakoribb 
résztvevői a szénhidrátok és a lipidek, ugyanakkor 
kialakulhatnak kölcsönhatások az élelmiszer mátrix 
egyéb makro- és mikro-komponenseivel is. A Mail-
lard-reakció a fehérje egy aminjának és egy karbonil 
csoportnak a reakciója, utóbbi származhat redukáló 
cukorból vagy zsír bomlástermékből. Emellett poli-
szacharidok lokális dipólusainak és a fehérjék töltött 
ionjainak reakciója következtében gyenge komplexek 
jöhetnek létre. Fehérjék és lipidek között számos köl-
csönhatás kialakulása lehetséges: elektrosztatikus 
kölcsönhatások jöhetnek létre egy foszfolipid pozití-

van töltött csoportja és egy fehérje negatívan töltött 
csoportja vagy egy foszfolipid negatívan töltött fosz-
fát csoportja és egy fehérje pozitívan töltött csoport-
ja között; oxidált lipidek és fehérjék között kovalens 
kölcsönhatások kialakulása jellemző, emellett a zsír-
savak hidrogén- és hidrofób kötést is kialakíthatnak 
fehérjékkel [2], [6].

4. A reakciókat kiváltó epitópok

A túlérzékenységi reakciókat kiváltó fehérjék kötődé-
se az immunrendszer ellenanyagaihoz az epitópokon 
keresztül megy végbe. Az epitópok a fehérje rövid 
peptid fragmentumai, amelyeket az antitest felismer. 
A túlérzékenységi reakciókat kiváltó fehérjék szinte 
mindegyikéről elmondható, hogy több epitópot tar-
talmaznak. Bizonyos egyének esetén azonban nem 
mindegyik, illetve nem mindegyik azonos mértékben 
váltja ki az immunválaszt. Azokat az epitópokat, me-
lyeket az immunrendszer a legkönnyebben felismer, 
illetve a legintenzívebb válaszreakciót váltják ki, im-
mundomináns epitópoknak nevezzük. Az epitópok 
szerkezetét tekintve léteznek lineáris (12-18 ami-
nosav hosszúságú) epitópok, amelyeknél a fehér-
je elsődleges szerkezete határozza meg a reaktív 
szakaszt. Ugyanakkor beszélhetünk konformációs 
epitópokról is, amelyek a fehérje másodlagos és har-
madlagos szerkezete révén alakulnak ki. A fehérjék 
térszerkezetéből adódóan az egyes epitópok elhe-
lyezkedhetnek az ellenanyaghoz hozzáférhetően, de 
rejtetten is [7].
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2. ábra. A feldolgozási folyamatok hatása az allergén epitópokra [7] 
Figure 2. The effect of processing steps on allergenic epitopes [7]
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A fehérjékben a feldolgozás hatására bekövetkező 
változások természetszerűleg hatással lehetnek az 
epitópok szerkezetére és hozzáférhetőségére is. A 
lineáris epitópok nagyobb valószínűséggel változnak 
meg hidrolizált állapotban, míg a konformációs epitó-
pok sokkal érzékenyebbek a feldolgozás során előál-
ló változásokra. A denaturáció hatására elveszhetnek 
epitópok, ugyanakkor a rejtett struktúrák elérhetővé 
válhatnak, továbbá a fehérje elsődleges szerkezeté-
ben bekövetkező változások új epitópok létrejöttét 
eredményezhetik (2. ábra) [7], [8].

Az egyes fehérjék, illetve epitópjaik azonosításáról, 
viselkedéséről, allergénaktivitásáról jelenleg rendel-
kezésre álló szakirodalmi információk hiányosak és 
sok esetben ellentmondásosak. A következőkben 
néhány gyakran előforduló rendellenességért felelős 
élelmiszer fehérje (tejfehérjék, tojásfehérjék, szójafe-
hérjék, gliadin) jellemző változásait tekintjük át.

4.1. Az allergiát kiváltó tejfehérjék és stabilitásuk

A tej esetében a túlérzékenységi reakció kiváltásá-
ban az α-laktalbumin (ALA), a β-laktoglobulin (BLG), 
a marha szérum albumin (BSA), a laktoferrin, az im-
munglobulinok és a kazeinek vesznek részt, a leg-
több tanulmány azonban azt mutatja, hogy a fő aller-
gének a kazeinek, a BLG és az ALA [9]. 

Hőkezelés hatására a tejfehérjék oldhatósága csök-
ken a kialakuló aggregátumok következtében. A sa-
vófehérjék globuláris szerkezetűek, érzékenyek a 
hőre, denaturálódnak, majd peptidjeikre esnek szét, 
amit aggregátumok képződése követ. A β-laktoglo-
bulin és az α-laktalbumin a κ-kazeinnel is képes ko-

valens kötés létrehozására. A szérum albumin csak 
korlátozottan aggregálódik, azonban hő hatására gli-
kolizálódik, ami konformáció változást eredményez. 
A kazeinek hőstabilitása lényegesen magasabb – az 
αS és β-kazeinek a legstabilabbak – ugyanakkor pro-
teáz enzimek gyorsan képesek lebontani azokat. A 
kazeinek jelenléte gátolja továbbá más fehérjék agg-
regációját [10], [11].

A főzés szignifikánsan csökkenti vagy akár meg is 
szünteti a β-laktoglobulin és a szérum albumin aller-
génaktivitását, csökkenti továbbá az ALA és a kazei-
nek IgE-kötő képességét is. Több tanulmány bebizo-
nyította azonban már, hogy a kazeinek nem veszítik 
el antigenitásukat hő hatására. A savófehérjék képe-
sek szénhidrátokkal konjugálódni, ami csökkenti az 
α-laktalbumin és a β-laktoglobulin allergenitását [10].

4.2. Tojásfehérje-allergének és jellemző változásaik

A tojásallergiát kiváltó fehérjék a tojásfehérjében 
(ovomukoid, ovalbumin, ovotranszferrin, lizozim, 
ovomucin) és a tojássárgájában (lipovitellinek, fosz-
vitin, α-livetin, apovitellenin I, apovitellenin VI) egya-
ránt találhatók, a fő allergének azonban a tojásfehérje 
összetevői [12].

Az ovalbumin (OVA) kevéssé hőstabil fehérje, hő 
hatására denaturálódik, majd aggregálódik. Az agg-
regátumokat diszulfid kötések tartják össze, dimer, 
oligomer és polimer formában is előfordulnak, mo-
nomer OVA kevés marad. Az ovalbumin képes a si-
kérfehérjékkel komplexet kialakítani, valamint szén-
hidrátokkal – redukáló cukrokkal a Maillard-reakción 
keresztül – konjugálódni. Utóbbi hatása vitatott, bizo-

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
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nyos tanulmányok szerint a konjugálódás növeli, míg 
mások szerint csökkenti az ovalbumin denaturációs 
hőmérsékletét. Ezzel szemben az ovomukoid (OM) 
hőtűrő fehérje, melyet kén-kén kötések stabilizálnak. 
Koagulációra nem hajlamos, valamint a denaturá-
ló ágenseknek is ellenáll, ugyanakkor hő hatására 
intermolekuláris kötések létrehozására képes, pél-
dául komplex mátrixok esetén a tej szérum albumin 
fehérjéjével. Az ovotranszferrin igen hőlabilis, a má-
sodlagos szerkezet módosulása már 80°C-on bekö-
vetkezik, dimer formájú aggregátumok képződnek. A 
vastranszportban szerepet játszó fehérje ugyanakkor 
hőtűrő komplexet képez a szállított fémionokkal. A 
hőkezelés mértékével és idejével oldhatósága irre-
verzibilisen csökken [13], [14].

A tojásfehérjék allergenitásának hőhatásra bekövet-
kező változását illetően még sok a bizonytalanság, a 
tudomány egyelőre adós a téma részletes kutatásá-
val. Az ovalbuminról és az ovomukoidról megállapí-
tották, hogy poliszacharidokkal komplexet képeznek, 
amelyet nem kovalens kötőerők tartanak össze. Eb-
ben a komplexált állapotban az IgE-kötő képességük 
növekedést mutat a natív fehérjékhez képest. Ugyan-
akkor az ovomukoid esetében tojás és búza együttes 
jelenlétében csökkent allergenitás figyelhető meg, 
melyet az OM és a búzafehérjék intermolekuláris 
diszulfid hidak által stabilizált komplexének tulajdo-
nítanak [14].

4.3. Allergén szójafehérjék és változásaik

A szója allergén fehérjéit taglaló irodalmak tartal-
mukban sok helyen eltérő véleményt fogalmaznak 
meg. Összességében 16 és 33 közöttire tehető az 
allergénként azonosított szójafehérjék száma, a leg-
fontosabb allergén frakciók – glicinin, β-konglicinin, 
profilin, P34, Kunitz tripszin inhibitor (KTI) – azonban 
jól ismertek [15].

A szójafehérjék denaturációs hőmérséklete erősen 
függ a pH-tól és az ionerősségtől. Hőkezelés so-
rán a glicinin több lépésben aggregálódik, elsőként 
alegységeire bomlik, majd a savas és bázikus pep- 
tideket összetartó kén-kén kötések szakadnak fel. 
Ezt követően oldható aggregátumok keletkeznek, sa-
vas polipetidek azonban változatlanok maradnak. A 
β-konglicinin különböző alegységei különböző hőtűrő 
képességgel bírnak, az α’ és a β alegység a stabi-
labb. Hő hatására a másodlagos szerkezet módosul, 
oldható aggregátumok képződnek, amelyeket nem 
kovalens kötőerők tartanak össze. Emellett a glicinin 
és a β-konglicinin egymással is képes aggregátumok 
létrehozására. A profilin, a P34 és a KTI hőlabilis fe-
hérjék. A profilin másodlagos szerkezete módosul, 
aggregátumok képződnek, ugyanakkor a pH csök-
kentésével a stabilitás nő. A P34 fehérje kénhidakkal 
kötődik a 7S globulinokhoz. A Kunitz tripszin inhibi-
tor 90°C-on már irreverzibilisen denaturálódik, majd 
diszulfid hidakkal és/vagy nem kovalens kötésekkel 
aggregálódik [16], [17].

A hőközlés immunaktivitásra gyakorolt hatásáról ke-
vés információ áll rendelkezésre. Elmondható azon-
ban, hogy a Maillard-reakció általi glikolízis csökkenti 
a szójafehérjék antigenitását [18].

4.4. A túlérzékenységi reakciókat kiváltó búzafe-
hérjék és stabilitásuk

A búza fehérjéi a klasszikus allergia mellett kivált-
hatnak ún. búzafüggő mozgás indukálta analfilaxiát, 
amely a búzafehérjéket tartalmazó étel elfogyasztása 
és az azt követő intenzív mozgás együttese esetén 
jelentkezik. Továbbá egyes búzafehérjék cöliákiát 
(lisztérzékenység) kiváltó szekvenciákat is tartalmaz-
nak. A cöliákia genetikai alapon provokációra kiala-
kuló autoimmun entheropátia, amely a vékonybél 
bolyhainak pusztulásával, a kripták hiperpláziájával, 
limfocitás beszűrődéssel jár [19], [20].

Búzaallergénként azonosítottak az α-amiláz inhibítor 
családba tartozó fehérjéket, a QQQPP szekvenciával 
rendelkező LMW glutenin alegységet, α- és β-gliad-
inokat, lipid transzfer proteineket, profilin fehérjéket 
valamint az albumin/globulin frakció egyes fehérjéit. A 
cöliákia kialakulásáért elsősorban a gliadin és glute-
nin fehérjék felelősek, immundomináns epitópként az 
α2-gliadinban található 33 aminosavból álló szekvenci-
át (57-89) azonosították. Emellett azonban számos más 
fehérje epitóp is kiválthatja a rendellenességet [5], [20].

A búza albumin és globulin fehérjéi néhány kivétel-
től eltekintve hőlabilisak, másodlagos szerkezetük 
módosul hőkezelés hatására. Ezzel szemben a tar-
talékfehérjék, illetve az α-amiláz inhibitor hőstabilak. 
Az α-, β- és γ-gliadinok oldhatósága a hőmérséklet 
növelésével csökken, mivel a cisztein aminosavak 
révén diszulfid kötések létrehozására képesek egy-
mással és a glutenin fehérjékkel, mely változatos 
méretű aggregátumokat eredményez. A gluteninek 
emellett egyéb intermolekuláris kölcsönhatásokban 
is részt vehetnek (pl. izopeptid kötések, β-elimináció). 
Elmondható továbbá, hogy az izopeptid kötések szá-
ma a hőkezelés idejével nő [21], [22].  

Sütés hatására az α-amiláz inhibitor IgE-kötő aktivi-
tása megszűnik, míg a prolaminoké nem. A legtöbb 
allergén epitóp stabil marad a kenyérsütés során, sőt 
néhány fehérjéről kimutatatták, hogy hőkezelés hatá-
sára ellenállóbbá válik a pepszinnel történő emész-
téssel szemben [5]. 

5. A fehérjék kémiai és szerkezeti változásának ha-
tása az immunanalitikai eredmények alakulására

A számos rendelkezésre álló analitikai módszer kö-
zül élelmiszerallergének kimutatására és mennyisé-
gi meghatározására leggyakrabban immunanalitikai 
módszereket (ELISA: Enzyme Linked Immuno Sor-
bent Assay, LFD: Lateral Flow Devices) alkalmaznak 
nagyfokú specifitásuk és érzékenységük miatt. A 
mátrix-komponensekkel kialakuló reakciók valamint 
az élelmiszer-feldolgozás hatására bekövetkező ké-
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miai változások befolyásolhatják a fehérjék szerkeze-
tét, így az analitikai módszerek eredményeire is ha-
tással lehetnek [23].

Kutatásaink során vizsgáltuk a feldolgozási folya-
matok hatását az analitikai eredményre tej-, tojás-, 
szója- és búzafehérjék esetében. A kísérletekhez is-
mert adott allergéntartalmú, de részben különböző 
összetevőket tartalmazó modellmátrixokat (porke-
veréket, tésztát és sütött terméket) dolgoztunk ki, és 
vizsgáltuk, hogy a feldolgozás egyes lépései milyen 
mértékben befolyásolják az analitikai eredménye-
ket. A jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható 
ELISA tesztek különböző vagy részben különböző 
mintaelőkészítési módszertant alkalmaznak, valamint 
a célfehérje is különböző lehet, így az alkalmazott 
antitest más és más. Ez okokból kifolyólag kerestük 
a választ arra a kérdésre is, hogy a különböző kitek 
alkalmazása hatással van-e az analitikai eredmény-
re. Így az ELISA méréseket két gyártó tesztjeivel vé-
geztük el mind a négy vizsgált komponens esetében: 
az R-Biopharmtól a Ridascreen Fast Milk, Fast Egg, 
Fast Soya, Gliadin kiteket, a Romerlabs-tól pedig az 
AgraQuant Casein, Egg white, Soy, Gluten teszteket 
használtuk a kísérleteinkben. (Mivel nem célunk a 
gyártók minősítése, az egyes gyártók tesztjeire A és 
B jelzéssel hivatkozunk.)

A feldolgozási folyamatok ELISA eredményekre gya-
korolt hatásairól általánosságban elmondható, hogy 
a porkeverékhez képest csak kis csökkenés tapasz-
talható a nyers tészták esetében, ezzel szemben a 
hőkezelés után nagyon nagymértékű csökkenés fi-
gyelhető meg a mérhető koncentrációban (3. ábra). 

A tapasztalt különbségek szinte minden esetben 
szignifikánsak.

A nyers tészta esetén mérhető koncentrációcsökke-
nés mértéke a legtöbb esetben magyarázható a hoz-
záadott víz és margarin hígító hatásával, ám néhány 
esetben (például a szója tartalmú modelltermékek B 
kittel történő mérése esetén) ennél nagyobb mértékű 
csökkenés tapasztalható. Megfigyelhető továbbá, 
hogy a tej, tojás és szója tartalmú modelltermékek-
nél a sütött termékben visszamérhető allergén fehér-
jetartalom 60% alatt van, és több esetben az adott 
ELISA teszt kimutatási határát sem éri el. 

A két ELISA kit egyidejű alkalmazása a feldolgozási 
lépések mellett lehetőséget biztosított a választott 
módszer analitikai eredményt befolyásoló hatásá-
nak vizsgálatára is. Mind a négy vizsgált komponens 
esetén megfigyelhető, hogy a „B” gyártó tesztjei által 
szolgáltatott eredmények meghaladták az „A” kitek 
eredményeit, és a tapasztalt különbség a legtöbb 
esetben szignifikáns. Ugyanakkor az elméleti kon-
centrációtól való eltérést vizsgálva megállapítható, 
hogy az „A” tesztek által kapott visszanyerés szá-
zalékok közelebb esnek a 100%-hoz, ám attól álta-
lában még így is szignifikánsan eltérnek. Az eltérés 
irányára azonban tendencia nem állítható fel egyik 
gyártó tesztje esetében sem. 

Az élelmiszer-feldolgozási folyamat ELISA ered-
ményt befolyásoló hatásai lényegében mindenütt 
tapasztalhatók, ám a vizsgált fehérjeforrások hősta- 
bilitásának függvényében a hatás más és más. A 
feldolgozási folyamatok esetében értelemszerűen a 

3. ábra. A feldolgozási folyamatok ELISA eredményekre gyakorolt hatása 
Figure 3. Effects of processing operations on ELISA results
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hőkezelésnek van nagyobb hatása és elsősorban a 
mérés pontosságát (visszanyerési százalékot) befo-
lyásolja szignifikánsan és egyértelműen. A jelenség 
hátterében döntően – részben a gliadin kivételével 
– nem (csak) fehérje-fehérje kölcsönhatások, hanem 
fehérje-nem fehérje komponensek közötti reakciók 
állnak, amelyek alapvetően a célfehérjék oldhatósá-
gát változtatják meg. Tehát elsősorban a lejátszódó 
reakciókat, képződő termékeket kell azonosítanunk, 
és ezt követően kell megoldást találni a hőkezelt min-
tamátrixok hatékony fehérje-extrakciójára. Sajnos 
azt kell megállapítanunk, hogy a jelenleg alkalmazott 
mintaelőkészítő lépések mellett a forgalomban lévő 
egyes ELISA kitek csak jelentős mértékű hibával ké-
pesek hőkezelt termékek esetében analitikai ered-
mény szolgáltatására. Minden vizsgált komponens 
esetében megfigyelhető, hogy a különböző ELISA 
kitek más-más eredményeket szolgáltatnak. Ugyan-
azon minta vizsgálata során nagymértékű különbsé-
gek tapasztalhatók már a natív fehérjéket tartalmazó 
modell-termékek visszanyerés-értékeiben is, ugyan-
akkor precizitásuk kielégítőnek mondható. Az egyes 
gyártók ELISA tesztjeinek mintaelőkészítési proto-
kolljai, célfehérjéi és analitikai teljesítményjellemzői 
között jelentős eltérések lehetnek. A mérés pontos-
ságát befolyásoló tényezők statisztikai értékelése 
alapján megállapítható, hogy a használt ELISA kit és 
a feldolgozottság szintje van a legnagyobb hatással 
a mérhető eredményre mind a négy vizsgált kompo-
nens esetében.

Mindezen eredmények felhívják a figyelmet a mátrix-
hatás jelentőségére, az e mögött álló jelenségek tisz-
tázásának fontosságára, és ezek felhasználásával az 
immunanalitikai módszerek továbbfejlesztésének és 
harmonizálásának szükségszerűségére.

6. Következtetések

Minden vizsgált túlérzékenységi reakciót kiváltó 
komponens esetében azonosíthatóak a feldolgozási 
folyamat analitikai eredményekre gyakorolt hatásai. 
Munkánk során a pontosság és a precizitás, mint 

teljesítményjellemző változását tanulmányoztuk. A 
vizsgált fehérjeforrások esetében azonos mátrixokat 
használva eltérő mértékű változást azonosítottunk, 
de az alkalmazott technológiai lépések kedvezőtlen 
hatása minden célfehérje csoport esetében tetten 
érhető volt. A feldolgozási folyamatok esetében érte-
lemszerűen a hőkezelésnek van nagyobb hatása, és 
elsősorban a mérés pontosságát befolyásolja szig-
nifikánsan és egyértelműen. A jelenség hátterében 
döntően nem (csak) fehérje-fehérje kölcsönhatások, 
hanem fehérje-nem fehérje komponensek közötti 
reakciók is állnak, amelyek valószínűleg elsősorban 
a célfehérjék oldhatóságát változtatják meg. Tehát 
elsősorban a lejátszódó reakciókat, képződő termé-
keket kell azonosítanunk, és ezt követően kell meg-
oldást találni a hőkezelt mintamátrixok fehérje-ext-
rakciójára. A jelenleg alkalmazott redukáló szeres 
mintaelőkészítés, illetve detergensek alkalmazása 
nem minden esetben tűnik kielégítőnek. Ez alól rész-
ben kivételt képeznek a kevésbé hőérzékeny glutén 
fehérjék, amelyek esetében a kénhidak képződése 
meghatározó kísérő jelensége a hőkezelésnek. A je-
lenleg hozzáférhető ELISA módszerek alkalmazása 
tehát feldolgozott termékek esetén analitikai hibával 
terhelt eredményeket szolgáltathat, amit mind a sza-
bályozás, mind az allergén menedzsmentben történő 
alkalmazás esetében figyelembe kell venni. A megol-
dást a célfehérjék, epitópok és a többi mátrixalkotó, 
az analitikai módszerek szempontjából meghatározó 
fizikai-kémiai folyamatok megismerése és ezek alap-
ján a módszertan pontosítása jelentheti.

7. Köszönetnyilvánítás

A kutatómunka kapcsolódik a „Minőségorientált, 
összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint 
működési modell kidolgozása a Műegyetemen” c. 
projekt (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002) és 
„Gluténmentes tészta minőségének javítása hemicel-
lulóz hálózat kialakításával” c. OTKA kutatási prog-
ram (OTKA ANN 114554) szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához.

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
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1. Summary

Since the components causing hypersensitivity reactions (allergies, celiac disease) 
are usually proteins, therefore, learning about their potential changes is important 
from the food safety point of view. If the proteins undergo various structural modifi-
cations during processing, their determination in foods could be problematic. Nev-
ertheless, the fact that these altered proteins cannot be detected using analytical 
methods does not necessarily mean that they cannot cause adverse reactions in the 
human body. Answering the questions that arise in connection with this topic re-
quires the cooperation of patients, clinicians and analysts as well.

Foods intended for final consumption undergo several processing steps while going 
from raw material to final product. Each process that alters the structure of proteins 
is also expected to have an effect on their binding to antibodies. Food processing 
procedures cause a number of physical, chemical and biochemical changes that can 
affect the allergenic properties of a protein. Depending on the properties of the pro-
tein, the type, length and intensity of the processing operation, or the matrix, the 
allergenic effect of a protein can be increased, decreased, or left unchanged by pro-
cessing.

ELISA tests, which are currently used in routine methods, employ various antibodies, 
so the epitopes targeted in the immune responses can also be different. The various 
epitopes can undergo different modifications during food processing, therefore, their 
affinity to the antibody can also change, which can affect the results provided by the 
method. This phenomenon calls attention to the fact that the accuracy of commer-
cially available methods is questionable, and so both the improvement and harmoni-
zation of immunoanalytical methods is necessary.

2. Introduction

Hypersensitivity reactions to foods present a severe 
food safety problem. For the majority of non-toxic 
reactions, eight food ingredients are responsible: 
gluten, raw materials made from crustaceans, eggs, 
fish, peanuts, soy, milk and products made of nuts. 
In addition to these, six other components that cause 
hypersensitivity reactions (celery, mustard, sesame 
seeds, lupine, mollusks, sulfur dioxide) also have to 
be indicated on food packaging in the EU [1]. With 
the exception of sulfur dioxide, disorders are caused 
by the protein components of the given food. It can 

be said about each food ingredient that they have 
very diverse protein compositions, and they contain 
a number of proteins in which the hypersensitivity re-
action triggering special amino acid sequences, the 
so-called epitopes can be found.

Proteins that trigger the reactions usually enter the 
body with foods which can be matrices with differ-
ent compositions and these undergo many and vari-
ous processing steps of different nature. As a result 
of these effects, the proteins might denature, which 
is due to intra- or intermolecular interactions in most 
cases, and during which changes in composition and 
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structure can occur. All of these can have an effect 
on the structure and behavior of the protein, and also 
on the epitopes that trigger the reaction. However, 
there is no consensus in the current literature on the 
topic. The number of proteins triggering the reaction, 
the epitope sequences of the individual proteins, as 
well as the behavior of the proteins are all subjects to 
discussion.

To ensure the safety of the consumers concerned, it 
is essential to develop and apply reliable analytical 
methods. Changes of proteins might have an effect 
on the efficiency of the sample preparation – includ-
ing the extraction – prior to the analytical determina-
tion, and they can also influence the accuracy and 
the precision of the results. For this reason, a better 
understanding of proteins and studying their behav-
ior is absolutely necessary.

3. Proteins causing hypersensitivity reactions and 
their changes

The reactivity of proteins can be influenced by sever-
al factors, the most important of which is the primary 
structure. The type and ratio of reactive groups are 
obviously determined by the amino acid composition 
and sequence. Hydrophobic amino acids are respon-
sible for the conformation of the protein, for hydra-
tion, and they also affect solubility and gel-forming 
properties. Charged amino acids are capable of cre-
ating electrostatic interactions, and they also affect 
the water-binding capacity of proteins. The forma-
tion of interactions is also affected by the size, shape 
and charge distribution of the protein. Reactions can 
take place under the conditions applied during food 
processing (temperature, pH, presence of enzymes, 
etc.) [2], [3].

The most critical and most frequently used techno-
logical step is heat treatment with varying intensity 
(time, temperature, dynamics). Heat treatment at 55-
70 °C results the loss of the secondary structure, 
disulfide bonds break at 70-80 °C, new intra- and 
intermolecular interactions are formed at 80-90 °C, 
and at 90-100 °C protein aggregates are formed [4]. 
As a result of heat treatment, intramolecular interac-
tions within a given protein molecule or intermolecu-
lar ones between proteins may form (Figure 1), by 
covalent or non-covalent bonds.

The most common protein-protein interaction is the 
creation of intra- or intermolecular disulfide bridg-
es, which are formed between two cysteine moie-
ties through the oxidative coupling of the free thiol 
groups. The bonds between the sulfur atoms con-
tribute greatly to the heat stability of proteins. Heat 
treatment under alkaline conditions can lead to the 
racemization of amino acids, dehydroproteins are 
formed this way, and they are very reactive, and can 
be coupled to the thiol group of cysteine or ε-amino 
group of lysine. Tyrosine amino acids, under certain 
conditions, are capable of forming dityrosine bonds. 

In addition, polyphenol oxidase can also be an indi-
rect source of protein interactions between cysteine, 
tyrosine or lysine, and the reactive benzoquinone that 
comes from the oxidation of phenols. As the com-
bined effect of heat treatment and the transglutami-
nase enzyme, a glutamyl-lysine bond can be formed 
between the γ-carboxamide group of glutamine and 
the ε-amino group of lysine, which is a type of iso-
peptide bonds. Furthermore, in low carbohydrate-
content foods, other isopeptide bonds can also form 
as a result of heat treatment between the ε-amino 
group of lysine and the amide groups of asparagine 
and glutamine [2], [5].

The most common participants of protein-non-
protein interactions are carbohydrates and lipids, 
however, interactions can also form with other mac-
ro- and microcomponents of the food matrix. The 
Maillard reaction is a reaction of an amine of the pro-
tein and a carbonyl group, where the latter can come 
from a reducing sugar or a fat decomposition prod-
uct. In addition, due to the reactions of local dipoles 
of polysaccharides and charged ions of the proteins, 
weak complexes may form. A number of interactions 
are possible between proteins and lipids: electro-
static interactions may form between the positively 
charged group of a phospholipid and the negatively 
charged group of a protein, or the negatively charged 
phosphate group of a phospholipid and the positively 
charged group of a protein; the formation of covalent 
interactions is typical between oxidized lipids and 
proteins, and fatty acids can also form hydrogen and 
hydrophobic bonds with proteins [2], [6].

4. Epitopes that trigger the reactions

The binding of the proteins that trigger hypersensitiv-
ity reactions to the antibodies of the immune system 
occurs through the epitopes. Epitopes are short pep-
tide fragments of the protein, which are recognized 
by the antibody. It can be said about almost all of the 
proteins that trigger hypersensitivity reactions that 
they contain several epitopes. However, in the case of 
a certain individual,  not all of them trigger the immune 
response, or not to the same extent. Epitopes that are 
most easily recognized by the immune system, or the 
ones that trigger the most intense response, are called 
immunodominant epitopes. In terms of epitope struc-
ture, there exist linear epitopes (with a length of 12 to 
18 amino acids), in which case the reactive section 
is determined by the primary structure of the protein. 
At the same time, we can talk about conformational 
epitopes as well, which are formed as a result of the 
secondary and tertiary structures of the protein. Due 
to the spatial structure of proteins, the location of an 
epitope can be accessible to antibodies, but other 
epitopes can be hidden [7].

Naturally, changes that occur in proteins due to pro-
cessing can influence epitope structure and their 
availability as well. Linear epitopes are more likely to 
change in the hydrolyzed state, while conformational 
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epitopes are much more sensitive to changes that 
occur during processing. As a result of denaturation, 
epitopes may be lost, but hidden structures may also 
become available, and changes in the primary struc-
ture of the protein may result in the formation of new 
epitopes (Figure 2) [7], [8].

The current available scientific literature regarding to 
the identification, behavior and allergenic activity of 
certain proteins and their epitopes is incomplete and, 
in many cases, contradictory. In the following sections, 
characteristic changes of certain food proteins (milk 
proteins, egg proteins, soy proteins, gliadin), respon-
sible for frequently occurring disorders are reviewed.

4.1. Allergy-triggering milk proteins and their sta-
bility

In the case of milk, α-lactalbumin (ALA), β-lactoglobulin 
(BLG), bovine serum albumin (BSA), lactoferrin, im-
munoglobulins and caseins participate in triggering 
the hypersensitivity reaction, however, most stud-
ies demonstrate that the main allergens are caseins, 
BLG and ALA [9].

Due to heat treatment, the solubility of milk proteins 
decreases, as a result of aggregate formation. Whey 
proteins have a globular structure, they are sensi-
tive to heat, they denature and then disintegrate into 
their peptides, followed by the formation of aggre-
gates. β-Lactoglobulin and α-lactalbumin are capable 
of forming covalent bonds with κ-casein. Aggregate 
formation is limited in the case of serum albumin, 
however, it is glycolized due to heat, which results in 
a conformation change. The thermal stability of ca-
seins is significantly higher – αS and β-caseins being 
the most stable – , however, protease enzymes can 
break them down quickly. The presence of caseins 
inhibits the aggregation of other proteins [10], [11].

Cooking significantly reduces, or even completely 
eliminates the allergenic activity of β-lactoglobulin 
and serum albumin, and it also decreases the IgE-
binding ability of ALA and caseins. However, it was 
proven by several studies that caseins do not lose 
their antigenicity due to heat. Whey proteins are 
capable of conjugation with carbohydrates, which 
decreases the allergenicity of α-lactalbumin and 
β-lactoglobulin [10].

4.2. Egg protein allergens and their characteristic 
changes

Proteins that trigger egg allergy can be found both in 
the egg white (ovomucoid, ovalbumin, ovotransfer-
rin, lysozyme, ovomucin) and the egg yolk (lipovitel-
lins, phosvitin, α-livetin, apovitellenin I, apovitellenin 
VI), but the main allergens are egg white components 
[12].

Ovalbumin (OVA) is a thermally not very stable pro-
tein, it denatures due to heat, and then aggregates 

are formed. Aggregates are held together by disulfide 
bonds, dimeric, oligomeric and polymeric forms all 
occur, with very little monomeric OVA remaining. 
Ovalbumin can form complexes with cereal proteins, 
and can also conjugate with carbohydrates – with re-
ducing sugars through the Maillard reaction. The ef-
fect of the latter is controversial, according to some 
studies, the denaturation temperature of ovalbumin 
is increased by conjugation, while according to oth-
ers it is decreased. In contrast, ovomucoid (OM) is 
a heat resistant protein, stabilized by sulfur-sulfur 
bonds. It is not prone to coagulation, and is resistant 
to denaturing agents, but it can form intermolecular 
bonds as a result of heat, for example, with the serum 
albumin proteins of milk in case of complex matri-
ces. Ovotransferrin is very thermolabile, changes in 
the secondary structure occur already at 80 °C, and 
dimeric aggregates are formed. However, this pro-
tein that plays a role in iron transport, forms thermally 
stable complexes with the metal ions transported. Its 
solubility is irreversibly reduced with increasing heat 
treatment intensity and time [13], [14].

There is a lot of uncertainty regarding to the change 
in the allergenicity of egg proteins due to heat treat-
ment, detailed scientific research of the topic is still 
to be performed. It was determined about ovalbumin 
and ovomucoid that they form complexes with poly-
saccharides, held together by non-covalent forces. 
In this complex state, their IgE-binding capacity is 
increased, compared to the native proteins. At the 
same time, in case of ovomucoid, a decreased al-
lergenicity can be observed in the combined pres-
ence of eggs and wheat, and this is attributed to the 
complex of OM and wheat proteins, stabilized by in-
termolecular disulfide bridges [14].

4.3. Allergenic soy proteins and their changes

Very different opinions are formulated in the litera-
ture discussing the allergenic proteins of soy. Over-
all, the number of soy proteins identified as allergenic 
is estimated to be between 16 and 33, however, 
the most important allergenic fractions – glycinin, 
β-conglycinin, profilin, P34, Kunitz trypsin inhibitor 
(KTI) – are well known [15].

The denaturation temperature of soy proteins is 
strongly dependent on pH and ionic strength. During 
heat treatment, glycinin aggregates in several stag-
es: first, it decomposes into its subunits, and then 
sulfur-sulfur bonds holding together acidic and basic 
peptides break. Following this, soluble aggregates 
are formed, however, acidic polypeptides remain un-
changed. Different subunits of β-conglycinin possess 
different heat tolerance, with the α’ and β subunits 
being more stable. Heat causes the secondary struc-
ture to change, soluble aggregates form, which are 
held together by non-covalent binding forces. In ad-
dition, glycinin and β-conglycinin are also capable of 
forming aggregates with each other. Profilin, P34 and 
KTI are thermally labile proteins. As a result of heat 
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treatment, the secondary structure of profilin chang-
es, aggregates form, but the stability increases with 
decreasing pH. The P34 protein is linked to 7S globu-
lins via sulfur bridges. The Kunitz trypsin inhibitor is 
already irreversibly denatured at 90 °C, and then it 
forms aggregates with disulfide bridges and/or non-
covalent bonds [16], [17].

There is limited information available about the effect 
of heat transfer on the immune activity. However, it 
can be said that glycolysis by the Maillard reaction 
reduces the antigenicity of soy proteins [18].

4.4. Wheat proteins triggering hypersensitivity re-
actions and their stability

In addition to classic allergy, wheat proteins can also 
trigger so-called wheat-dependent exercise-induced 
anaphylaxis, which occurs when the consumption 
of a food containing wheat proteins is followed by 
vigorous exercise. Furthermore, certain wheat pro-
teins contain sequences that trigger celiac disease. 
Celiac disease is a genetics-based autoimmune en-
teropathy that develops upon provocation, and it is 
accompanied by destruction of the villi of the small 
intestine, crypt hyperplasia and lymphocytic infiltra-
tion [19], [20].

Proteins that belong to the α-amylase inhibitor family 
have been identified as wheat allergens, as well as 
the LMW glutenin subunit with a QQQPP sequence, 
α- and β-gliadins, lipid transfer proteins, profilin pro-
teins, and certain proteins of the albumin/globulin 
fraction. For the development of celiac disease, main-
ly gliadin and glutenin proteins are responsible, and a 
sequence of α2-gliadin, consisting of 33 amino acids 
(57-89), has been identified as the immunodominant 
epitope. However, this disorder can be triggered by 
several other protein epitopes as well [5], [20].

With a few exceptions, albumin and globulin pro-
teins of wheat are thermally labile, their secondary 
structure is altered due to heat treatment. In contrast, 
storage proteins and α-amylase are heat stable. The 
solubility of α-, β- and γ-gliadins decreases with in-
creasing temperature, because they are capable of 
forming disulfide bonds with each other and with glu-
tenin proteins through their cysteine amino acids, and 
this results in aggregates of different sizes. Glutenins 
can also participate in other intermolecular interac-
tions (e.g., isopeptide bonds, β-elimination). Further-
more, it can be said that the number of isopeptide 
bonds increases with increasing heat treatment 
length [21], [22].

As a result of baking, the IgE-binding activity of 
α-amylase disappears, while that of prolamins does 
not. Most of the allergenic epitopes remain stable 
during the baking of bread, and it was even demon-
strated that some proteins become more resistant to 
pepsin digestion due to heat treatment [5].

5. The effect of chemical and structural changes 
in proteins on immunoanalytical results

Of the number of analytical methods available for 
the detection and quantification of food allergens, 
the most often used are immunoanalytical methods 
(ELISA: Enzyme-linked Immunosorbent Assay, LFD: 
Lateral Flow Devices), because of their high degree 
of specificity and sensitivity. The structure of proteins 
can be influenced by reactions with matrix compo-
nents and chemical changes due to food processing, 
and so these can also affect the results of analytical 
methods [23].

In our research, the effects of processing operations 
on the analytical results were investigated in case of 
milk, egg, soy and wheat proteins. For the experi-
ments, model matrices (powder mixture, dough and 
baked cookies) of known allergen content, but of 
partly different composition were developed, and 
then we tested how the analytical results were influ-
enced by the individual steps of processing. Different 
or partly different sample preparation methodologies 
are used by the currently commercially available ELI-
SA tests, and the target protein can also be different, 
therefore, the antibody employed is also different. 
For this reason, we sought to answer the question 
whether the analytical results was also affected by 
the application of different kits. So ELISA measure-
ments were performed using the kits of two manu-
facturers for all four components tested: Ridascreen 
Fast Milk, Fast Egg, Fast Soya and Gliadin kits from 
R-Biopharm and AgraQuant Casein, Egg White, Soy 
and Gluten tests from Romerlabs were used in our 
experiments. (Since it was not our goal to grade the 
manufacturers, tests of the individual manufacturers 
are referred to by the letters A and B.)

In general, it can be said about the effects of process-
ing operations on ELISA results that, compared to 
the powder mixture, only a slight decrease could be 
observed in the case of raw doughs, but a great de-
crease in the measurable concentration could be ob-
served after heat treatment (Figure 3). The observed 
differences were significant in almost all cases.

The extent of concentration decrease which could 
be measured in the raw dough can be explained in 
most cases by the diluting effect of the added water 
and margarine, but in some cases (for example, when 
measuring the soy-containing model product using 
kit B) a stronger decrease was experienced. It could 
also be observed that, for model products contain-
ing milk, eggs and soy, the allergenic protein content 
that could be measured in the baked product was 
less than 60%, and in several cases it was below the 
detection limit of the given ELISA test.

Simultaneous application of two ELISA kits allowed 
for the examination of the influence of the selected 
method on the analytical results, in addition to that 
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of the processing operations. It could be observed 
in case of all four measured components that the re-
sults afforded by the tests of manufacturer “B” were 
higher than the results of the “A” kits, and the differ-
ences were significant in most cases. At the same 
time, when analyzing the deviation from the theoreti-
cal concentration, it can be stated that the recovery 
percentages of tests „A” are closer to 100%, but still 
differ from it significantly. However, a tendency for 
the direction of the deviation cannot be established 
for the tests of either manufacturer.

Effects of food processing operations on ELISA re-
sults can be experienced practically everywhere, but 
the extent of the effects differ as a function of the 
thermal stability of the protein sources tested. Natu-
rally, in the case of processing operations, heat treat-
ment has a greater effect, and it influences mainly the 
accuracy of the measurement (recovery percentage) 
significantly and decisively. The phenomenon is ex-
plained mainly – partly with the exception of gliadin 
– not (only) by protein-protein interactions, but reac-
tions between protein and non-protein components, 
basically changing the solubilities of target proteins. 
Therefore, mainly the reactions and the formed prod-
ucts have to be identified and, following this, a solu-
tion has to be found for the efficient protein extraction 
from heat-treated sample matrices. Unfortunately, it 
must be noted that, using current sample preparation 
steps, certain commercially available ELISA kits can 
provide analytical results in the case of heat-treated 
products only with significant errors. It could be ob-
served for all components analyzed that different re-
sults were obtained using different ELISA kits. When 
testing the same sample, large differences were al-
ready observed in the recovery values of model prod-
ucts containing native proteins, however, their pre-
cisions were satisfactory. There could be significant 
differences in the sample preparation protocols, in 
the target proteins and in the analytical performance 
of the ELISA tests of different manufacturers as well. 
Based on the statistical evaluation of the factors in-
fluencing measurement accuracy it can be stated 
that in case of all four tested components the used 
ELISA kit and the processing stage have the greatest 
influence on the measurable result.

These results draw attention to the significance of 
the matrix effect, to the importance of clarifying the 
phenomena behind it, and, by using them, to the ne-
cessity for further development and harmonization of 
immunoanalytical methods.

6. Conclusions

Effects of the processing operations on the analytical 
results can be identified in the case of all hypersen-
sitivity-triggering components analyzed. In our work, 
changes in accuracy and precision as performance 
characteristics were studied. In case of the examined 
protein sources using the same matrices different ex-
tent of changes could be identified but the negative 

impact of the applied technological steps could be 
detected in all target protein group. Among the inves-
tigated technological steps, heat treatment has the 
greatest impact on the accuracy of measurements. 
The background of this phenonmenon can be ex-
plained not (only) by protein-protein intercations but 
also by reactions between protein and non-protein 
components which supposedly modify the solubil-
ity of target proteins. Therefore, mainly the occuring 
reactions and the formed products have to be iden-
tified and thereafter a solution should be found for 
the protein extraction from heat-treated sample ma-
trices. The reducing agents and detegents currently 
applied for sample preparation do not seem to be 
satisfactory. Partially exempt from this are thermally 
less sensitive gluten proteins, where the formation 
of sulfur bridges is a major accompanying phenom-
enon of heat treatment. The application of currently 
available ELISA tests can lead to partly different and 
erroneous analytical results which has to be taken 
into consideration both in regulation and in allergen 
management.  The identification of target proteins, 
epitopes, other matrix components and the physico-
chemical reactions which affect the analytical meth-
ods and based on this knowledge the improvement 
of the methodology can lead to the solutions.
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