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Voedselallergieën

Een probleem voor de volksgezondheid

Voedselallergieën zijn een belangrijk probleem voor de volksgezondheid, dat sinds een aantal jaren steeds ern-
stiger wordt. Het probleem treft 2 tot 3 % van de wereldbevolking en de prevalentie bij kinderen bereikt 6 à 8 %. 
Daarenboven werd in de loop van de laatste tien jaar een verhoging in ernst en frequentie van de allergische re-
acties vastgesteld (Hoge Gezonheidsraad, publicatie N°8513). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden 
voedselallergieën het vierde grootste probleem voor de volksgezondheid zijn.

Voedselallergieën moeten worden onderscheiden van voedselintoleranties, zoals lactose-intolerantie of coeliakie. 
Allergieën zijn abnormale IgE-afhankelijke immunologische reacties tegen een voedingsmiddel. Intoleranties zijn 
ofwel niet-immunologische reacties zoals bijvoorbeeld in geval van lactose-intolerantie (bij personen met lactase 
deficiëntie), ofwel immunologische maar niet IgE-afhankelijke reacties zoals bij gluten intolerantie of coeliakie.

De symptomen zijn uiteenlopend (huiduitslag, diarree, constipatie, enz.) en kunnen ernstig zijn, zoals ademha-
lingsproblemen, cardiovasculaire problemen of anafylactische shock. Overlijdens ten gevolge van allergische 
reacties zijn eveneens beschreven. Minimale hoeveelheden, van een grootteorde van mg proteïnen, kunnen 
reacties uitlokken bij gevoelige patiënten. Enkel het volledig weren van het allergene levensmiddel kan bij pa-
tiënten allergische reacties vermijden. Voor hen is het dus van primordiaal belang over een correcte en volledige 
etikettering van hun voeding te beschikking. De Europese Richtlijn 2007/68/EC verplicht de etikettering van 14 
ingrediënten op voorverpakte producten:
•	 Granen die gluten bevatten (dit zijn tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut en hybride soorten ervan)
•	 schaaldieren
•	 eieren
•	 vissen
•	 pinda
•	 soja
•	 melk
•	 schaalvruchten [ dit zijn amandelen(Amygdalus communis L.), hazelnoten (Corylusavellana), noten  
 (Juglans regia), cashewnoten (Anacardium occidentale), pecannoten [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch],  
 bresilliennenoten (Bertholletia excelsa), pistachenoten (Pistacia vera), macademia noten of Queensland noten  
 (Macadamia ternifolia) ]
•	 selder
•	 mosterd
•	 sesam
•	 weekdieren
•	 lupinen
•	 sulfieten 
 en hiervan afgeleide producten (op enkele uitzonderingen na). 
 Deze wetgeving beoogt allergenen die bewust aan het product zijn toegevoegd. Maar deze allergenen  
 kunnen ook effectief onbedoeld worden toegevoegd door kruiscontaminatie tussen verschillende  
 productielijnen, bijvoorbeeld via de grondstoffen of via het personeel. Deze allergenen vormen een risico  
 voor de allergische consument. Teneinde de aanwezigheid van deze allergenen te kunnen nagaan, is het  
 noodzakelijk over betrouwbare en geldige analytische werktuigen te beschikken.
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De analysemethoden

De twee belangrijkste analytische technieken die op dit ogenblik worden gebruikt voor het opsporen van al-
lergenen zijn: PCR (Polymerase Chain Reaction) en immunochemische methoden zoals ELISA (Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay) of (Lateral Flow Device).Tabel 1 geeft een vergelijking van deze twee technieken. PCR is 
gebaseerd op specifieke DNA-detectie van het allergeen in het geteste product. Het voordeel ervan is dat het 
een techniek is met grote specificiteit. Hierdoor kunnen echter zwaar geraffineerde producten die nog DNA maar 
geen proteïnen van het allergeen bevatten als positief worden gedetecteerd terwijl ze geen risico inhouden voor 
de allergische consument. Daarnaast zijn er producten, zoals melk, eieren en levensmiddelenextracten, die een 
zeer lage hoeveelheid DNA bevatten in verhouding tot proteïnen. Deze zijn bijgevolg niet detecteerbaar door 
middel van PCR.

Immunochemische methoden zijn gebaseerd op de interactie tussen antilichamen en hun antigenen, in dit geval 
de proteïnen van het allergene voedingsmiddel. ELISA is tegenwoordig de meest gebruikte methode voor de 
detectie van allergenen. Het is een eenvoudige, snelle, gevoelige (in de grootteorde van mg/kg) en specifieke 
techniek. Er zijn verschillende benaderingen gekozen bij de ontwikkeling van ELISA technieken voor allergeen-
detectie. De antilichamen zijn ofwel gericht tegen specifieke proteïnen, al dan niet met een allergeen potentieel, 
ofwel tegen extracten van oplosbare proteïnen. In tegenstelling tot detectie van DNA, kan detectie van proteïnen 
interpretatie geven over het potentieel risico voor de allergische consument. Maar er zijn proteïnen die gevoelig 
zijn aan productiebehandelingen (koken, sterilisatie, fermentatie) en die kunnen gedeeltelijk gedegradeerd of 
omgezet zijn. Ze kunnen daardoor niet meer detecteerbaar zijn door het antilichaam van de test, terwijl hun aller-
gene karakter blijft of zelfs toeneemt. Neo-allergenen kunnen eveneens gevormd worden door transformatie van 
levensmiddelen zoals beschreven ten gevolge van het roosteren van pinda’s. Een ander probleem met immuno-
chemische methodes is de mogelijkheid van de antilichamen om proteïnestructuren te herkennen die gelijkaar-
dig zijn aan de bedoelde proteïnen. Men spreekt in dit geval van kruisreactiviteit wat aanleiding kan geven tot vals 
positieve resultaten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen binnen de familie van de schaalvruchten, die gelijkaardige 
proteïnen bezitten. 
LFD zijn snelle testen (5-10 min). Wanneer het allergeen aanwezig is in het staal, zal een gekleurde streep verschij-
nen op de dipstick. Deze testen vertonen wel nog problemen bij controle van allergenen in voedingsmiddelen 
ten gevolge van talrijke vals positieve resultaten en een gebrek aan reproduceerbaarheid. 

Massaspectrometrie (MS) wordt meer en meer beschreven in de literatuur als methode om een oplossing te 
bieden ten aanzien van de nadelen van de andere twee methoden: o.a. specificiteit, doelgerichtheid op allergene 
proteïnen en mogelijkheid om meerdere allergenen simultaan te analyseren. Na extractie worden de proteïnen 
geknipt door een enzym (voornamelijk trypsine) ter vorming van peptiden. Deze worden vervolgens chromato-
grafisch gescheiden en geïdentificeerd met behulp van een massaspectrometer. De effectiviteit van de extractie 
en matrixinterferenties zijn de twee voornaamste parameters die de gevoeligheid van deze techniek beperken. 
Daarenboven behoeft deze methode kostelijk materiaal en zeer bekwaam personeel. Ze wordt bijgevolg nog niet 
in routine toegepast. 

Het tekort aan gegevens

Op dit ogenblik zijn er erg weinig validatiegegevens beschikbaar om de resultaten bekomen met deze methoden 
te vergelijken. Dit is zeer zeker te wijten aan het gebrek op internationaal niveau van geharmoniseerde valida-
tieprotocols en het gebrek aan erkend referentiemateriaal. Standaarden worden inderdaad door de onderzoeks-
teams specifiek voor de gebruikte test ontwikkeld. Een protocol voor geharmoniseerde validatie werd gepubli-
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ceerd voor methoden voor detectie van allergenen met behulp van ELISA (Abbott et al., 2010). Het gebruik van 
referentiestandaarden en geaddeerde referentiematerialen wordt aanbevolen. Maar een perfect representatief 
materiaal is zeldzaam. Het eiwitprofiel van allergene voedingsmiddelen varieert o.a. afhankelijk van de soort, de 
klimatologische condities, de plaats van kweek en het transformatieproces. Daarenboven kan, afhankelijk van de 
matrix, het allergeen ruw (melkpoeder in sojamelkpoeder) of getransformeerd (melkpoeder in brooddeeg voor 
het bakken) teruggevonden worden. Verschillende internationale projecten (MoniQA, Europrevall) hebben het 
ontwikkelen van voorbeeldmateriaal, representatief voor kruiscontaminaties die kunnen plaatsvinden, als doel 
(Dumont et al., 2010). Resultaten van interlaboratoriumvalidaties op basis van het geharmoniseerd protocol zou-
den moeten worden gepubliceerd teneinde de gebruikte ELISA methoden te kunnen vergelijken. 

Conclusies

De laatste jaren is er belangrijke vooruitgang geboekt binnen het veld van voedselallergieën, zowel op klinisch 
gebied, als op gebied van evaluatie aan de hand van analytische hulpmiddelen, en beheer van het risico op kruis-
contaminaties in de levensmiddelenindustrie. 
Talrijke zaken moeten nog onderzocht worden, waaronder de bepaling van detectielimieten voor analytische 
methoden in functie van drempelwaarden voor klinische gevoeligheid, en de interpretatie en correlatie tussen 
verschillen analytische meettechnieken. 
Daarom heeft het FAVV de CER groep en het ILVO-T&V aangesteld als Nationaal Referentie Laboratorium, met als 
belangrijkste taken antwoorden te vinden op deze vragen. 

Tabel 1: Vergelijking van de twee belangrijkste analysetechnieken voor allergenen. (Kerbach et al., 2009)

Immunochemisch PCR

Detectie Proteïnen DNA

Specificiteit Kruisreactiviteit mogelijk Zeer specifiek

Gevoeligheid Grootteorde van 1 mg/kg Grootteorde van 10 mg/kg

Gebruiksgemak Eenvoudig en snel Meer arbeidsintensief

Beïnvloeding van het signaal Biologische variatie
Klimatologische variatie
Effectiviteit van de extractie
Wijzigingen (glycosylatie, 
fosforylatie, etc.) ten gevolge van 
behandelingen tijdens de productie
Matrix effect

Stabiel genotype

Effectiviteit van de extractie
DNA stabiel bij hoge temperaturen 
maar fragmenteert mogelijk bij lage 
pH
Matrix effect – PCR-inhibitors in de 
matrix
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