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Streszczenie. Niepożądane reakcje organizmu człowieka związane ze spożyciem żyw-
ności to nietolerancje pokarmowe lub alergie. Immunologiczna odpowiedź organizmu na 
składniki żywności jest wywoływana przez wiele czynników. Alergia objawia się w postaci 
wielu niespecyfi cznych reakcji. Epitopy białek, odpowiadające za oddziaływania z prze-
ciwciałami dzielimy na liniowe (ciągłe fragmenty łańcucha białkowego) i konformacyjne 
(reszty aminokwasowe sąsiadujące w wyniku tworzenia struktury drugo- i trzeciorzędo-
wej). Białka posiadające epitopy o podobnej budowie mogą wykazywać reakcje krzyżo-
we. Wśród alergii pokarmowych ważne miejsce zajmuje immunologiczna nadwrażliwość 
pokarmowa na białka ryb. Stabilność termiczna białek ryb powoduje, że zachowują one 
właściwości alergenne pomimo stosowanych procesów technologicznych. Molekularne 
aspekty identyfi kacji i charakterystyki alergenów pokarmowych, w tym alergenów ryb, są 
podstawą ich wykorzystania w praktyce klinicznej. W niniejszej pracy scharakteryzowa-
no immunologiczną nadwrażliwość pokarmową na przykładzie białek ryb, molekularne 
aspekty alergennych białek ryb oraz wybrane metody ich identyfi kacji.
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WSTĘP

Niepożądane reakcje wywołane spożyciem określonych składników żywności, tj. nad-
wrażliwość żywieniowa (food hypersensitivities) obejmuje jakiekolwiek nienaturalne 
reakcje będące konsekwencją spożycia żywności i może być traktowana jako efekt nie-
tolerancji żywieniowych (nonallergic food hypersensitivities) lub alergii (food allergy) 
[Sampson 2004]. Nietolerancje żywieniowe (nonallergic food hypersensitivities) obej-
mują niepożądane reakcje jako efekt unikatowej charakterystyki fizjologicznej gospo-
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darza i obejmują np. nietolerancję laktozy. O alergii mówi się wówczas, gdy substancja, 
która sama w sobie nie jest szkodliwa, wywołuje odpowiedź immunologiczną, a reakcja 
ta prowadzi do objawów i choroby tylko u nielicznych predestynowanych osób [Mygind 
i in. 1998]. Alergie wywołane przez składniki żywności można podzielić na związane 
z wydzielaniem przeciwciał IgE i niezwiązane z tym procesem. Choroby związane z na-
głym pojawieniem symptomów i ostrym ich przebiegiem po spożyciu pokarmów zwykle 
związane są z sekrecją przeciwciał IgE, prowadząc do stanu nadwrażliwości. Inną grupę 
chorób związanych z nadwrażliwością na składniki żywności stanowią podostre i chro-
niczne jednostki chorobowe wyzwalane reakcją komórek typu T (np. enteropatia wywo-
ływana przez białka mleka czy pszenicy) [Nomura i in. 2011]. Alergia jest powszechnym 
problemem zdrowotnym dotykającym ludzi na całym świecie. Ostatnie doniesienia na 
temat częstości występowania alergii pokarmowych wskazują, że problem alergii doty-
czy od 1 do 10% całej populacji [Bøgh i Madsen 2015]. Alergia na ryby jest przykładem 
wielości czynników wywołujących nadwrażliwość. Osoba wrażliwa na białka ryb może 
odczuwać symptomy ze strony: układu pokarmowego, np. bóle brzucha, biegunki, nud-
ności, obrzęk jamy ustnej; układu oddechowego, np. nieżyt nosa, duszności astmatyczne, 
ucisk w klatce piersiowej; skóry, np. pokrzywka, świąd skóry [Besler 2001]. Wiadomo, 
że nadwrażliwość ta występuje nawet trzykrotnie częściej u dzieci niż dorosłych. Alergia 
na białka ryb dotyczy do 5% dzieci i do 2% dorosłych [Sharp i Lopata 2014]. Obserwo-
wana duża rozbieżność danych statystycznych wynika ze stosowania różnych metod dia-
gnostycznych w rozpoznaniu tej immunologicznej nadwrażliwości pokarmowej [Rance
i in. 1999]. Ujawniają się one częściej w krajach, gdzie spożycie ryb i owoców morza jest 
największe, np. w krajach skandynawskich czy azjatyckich. W Stanach Zjednoczonych
i Australii alergia na mięso ryb i/lub owoców morza stała się w ostatnich latach naj-
częstszą przyczyną anafilaksji pokarmowej, czyli nagłej, ciężkiej reakcji alergicznej 
lub niealergicznej, która może być przyczyną śmierci [Turner i in. 2011]. W wodach 
całego świata żyje około 20 000 gatunków ryb, jednakże za występowanie alergii  po-
karmowej w Europie odpowiadają głównie: białka dorsza bałtyckiego (Gadus mor-
hua), łososia atlantyckiego (Salmo salar), śledzia (Clupea harengus), tuńczyka (Thun-
nus thynnus) i karpia (Cyprinus carpio) [Lopata i in. 2010]. W tabeli 1 przedstawiono 
wybrane alergeny pochodzące z ryb, które najczęściej powodują występowanie reakcji 
nadwrażliwości. Przedstawione alergeny zostały zatwierdzone przez WHO/IUIS (World 
Health Organization/International Union of Immunological Societies) i odnotowane 
w bazie IUIS Allergen Nomenclature Sub-Committee (http://www.allergen.org, dostęp 
maj 2015). Bardzo często zagadnienia dotyczące reakcji nadwrażliwości na białka ryb 
i skorupiaków są omawiane wspólnie, najprawdopodobniej ze względu na zwyczaje 
kulinarne. Należy mieć jednak na uwadze, że charakterystyka molekularna alergenów 
powodujących występowanie reakcji nadwrażliwości w przypadku tych dwóch grup 
produktów żywnościowych jest odmienna.
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Tabela 1. Wybrane fragmenty alergennych białek ryb odpowiedzialne za ujawnienie reakcji nad-
wrażliwości (alergeny zatwierdzone przez WHO/IUIS) 

Table 1. Selected fragments of allergenic fi sh proteins responsible for the occurence of hypersen-
sitivity reactions (allergens approved by WHO/IUIS)

Źródło alergenu/nazwa 
polska/angielska/łacińska

Nazwa 
alergenu

Kod alergenu 
w bazie Allergome

Grupa białek, do 
której należy alergen Piśmiennictwo

Dorsz atlantycki/Atlantic 
cod/Gadus callarias Gad c 1 357 parwalbuminy Aas, Elsayed 1969

Dorsz atlantycki/Atlantic 
cod/Gadus morhua Gad m 1 358 parwalbuminy Das Dores i in. 2002

Karp/Common carp/Cyp-
rinus carpio Cyp c 1.01 264 parwalbuminy Swoboda i in. 2002

Karp/Common carp/Cyp-
rinus carpio Cyp c 1.02 265 parwalbuminy Swoboda i in. 2002

Śledź atlantycki/Atlantic 
herring/Clupea harengus Clu h 1.0101 6101 parwalbuminy Swoboda i in. 2013

Śledź atlantycki/Atlantic 
herring/Clupea harengus Clu h 1.0201 6102 parwalbuminy Swoboda i in. 2013

Śledź atlantycki/Atlantic 
herring/Clupea harengus Clu h 1.0301 6103 parwalbuminy Swoboda i in. 2013

Łosoś atlantycki/Atlantic 
salmon/Salmo salar Sal s 1 619 parwalbuminy Lindstrom i in. 1996

Tilapia mozambijska/
/Mozambique Tilapia/Ore-

ochromis mossambicus
Ore m 4 10145 tropomiozyny Liu i in. 2013

CHARAKTERYSTYKA ALERGENÓW RYB

Termostabilne, rozpuszczalne w wodzie białka lub ich glikozylowane pochodne po-
chodzące z żywności, które są odporne na działanie enzymów trawiennych układu po-
karmowego człowieka są odpowiedzialne za nadwrażliwość immunologiczną. Ich masa 
cząsteczkowa wynosi zwykle 5 do 70 kDa, aczkolwiek wiele alergenów jest oligomerami 
o masie cząsteczkowej większej niż 200 kDa [Bredehorst i David 2001]. Ujawnienie się 
alergii związane jest z występowaniem reakcji pomiędzy przeciwciałem a fragmentem 
cząsteczki antygenu – epitopem. W jednej cząsteczce antygenu może znajdować się wiele 
epitopów (identycznych lub różnych), jednak nie wszystkie epitopy (liniowe lub nieli-
niowe tzw. konformacyjne) mają identyczną zdolność wywoływania reakcji alergicznej 
[Wróblewska i in. 2007]. Większość alergenów pokarmowych pochodzenia zwierzęcego 
może być zakwalifikowana do jednej z trzech grup białek: kazein, białek EF-hand (głów-
nie parwalbumin) i tropomiozyn [Radauer i in. 2008].

Immunologiczna nadwrażliwość pokarmowa na białka ryb może być swoista (na je-
den gatunek) lub nieswoista (na więcej, niż jeden gatunek). Alergie związane ze spożyciem 
mięsa wielu gatunków ryb ujawniają się u około 50–90% osób [Cianferonii i Muraro 2012]. 
Odpowiedzialna jest za to parwalbumina, termostabilny panalergen mięśni ryb, związana 
z występowaniem reakcji krzyżowych. Panalergeny to występujące powszechnie wspól-
ne substancje o podobnej budowie odpowiedzialne za występowanie reakcji krzyżowych. 
Reakcje takie mają miejsce, gdy przeciwciała klasy IgE powstałe w wyniku kontaktu
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z jednym alergenem rozpoznają i wiążą inne białko lub białka o zbliżonej budowie [Cie-
sielska-Kopacz i Rogala 2005]. 

Pierwszym alergenem zidentyfikowanym w żywności, z dokładnie opisaną sekwen-
cją aminokwasową, był alergen o nazwie Cod M (alergen M, obecnie Gad c 1) pochodzą-
cy z dorsza atlantyckiego [Elsayed i Bennich 1975]. Jest to alergen sklasyfikowany jako 
parwalbumina, zbudowana z 113 reszt aminokwasowych i jednej cząsteczki glukozy. 
Parwalbuminy kontrolują przepływ jonów wapnia do i z komórki [Wróblewska 2002]. 

Parwalbuminy są głównymi alergenami występującymi zarówno w mięśniach ciem-
nych ryb, które są mniej alergenne, jak i bardziej alergennych mięśniach jasnych. Białka 
te są odpowiedzialne za wywoływanie reakcji krzyżowych. Mają masę cząsteczkową 
około 12 kDa i wykazują dużą odporność na działanie wysokiej temperatury, czynni-
ków chemicznych oraz enzymów proteolitycznych [Elsayed i Aas 1971]. Na podstawie 
sekwencji aminokwasowej parwalbuminy podzielić można na dwie linie ewolucyjne. 
Pierwszą grupę stanowią mniej kwaśne parwalbuminy α, charakteryzujące się punktem 
izoelektrycznym (pI) > 5,0, zaś drugą grupę stanowią bardziej kwaśne parwalbuminy β 
z pI ≤ 4,5. Parwalbuminy α ogólnie nie są zaliczane do białek alergennych w przeciwień-
stwie do parwalbumin β [Pérez-Gordo i in. 2011]. Charakterystycznym elementem struk-
tury wtórnej parwalbumin jest motyw „heliks – pętla – heliks” [Grabarek 2006]. Drugo- 
i trzeciorzędowe struktury parwalbumin ryb są wysoce konserwatywne, a ich struktury 
pierwszorzędowe, obejmujące kolejność poszczególnych reszt aminokwasowych w łań-
cuchu białka, różnią się między sobą znacznie. Przeprowadzone badania wykazały, że 
cztery alergenne parwalbuminy pochodzące z dorsza, karpia, makreli i łososia analizo-
wane na poziomie molekularnym wykazują różne determinanty wiążące immunoglobu-
liny E (IgE) [Untersmayr i in. 2006, Lopata i Lehrer 2009]. Znane epitopy parwalbumin 
wykazują strukturę heliksu-α, jak i strukturę nieuporządkowaną.

Drugą grupę białek zaliczaną do alergenów ryb stanowią tropomiozyny. Pierwszą tro-
pomiozyną ryby zidentyfikowaną jako białko alergenne była tropomiozyna Ore m 4.0101 
pochodząca z tilapii mozambijskiej (Oreochromis mossambicus) [Liu i in. 2013]. Tropo-
miozyny wiążą aktynę i pełnią rolę funkcjonalną w czynnościach skurczowych komórek 
mięśniowych [Leung i in. 2014]. Ponieważ należą one do rodziny białek wysoce konser-
watywnych, niektóre z nich zawierają wspólne, liniowe epitopy. Lokalna identyczność 
lub podobieństwo sekwencji może stanowić molekularną podstawę reakcji krzyżowych 
[Minkiewicz i in. 2011, Kanduc 2012]. Na podstawie analizy występowania wspólnych 
fragmentów w sekwencjach aminokwasowych można spodziewać się odkrycia dalszych 
alergennych tropomiozyn ryb [Minkiewicz i in. 2015]. Dominującą strukturą drugorzę-
dową tropomiozyn jest heliks-α. Przewidywana struktura wtórna peptydów będących 
epitopami tych białek jest taka sama [Minkiewicz i in. 2015].

WYSTĘPOWANIE ALERGII NA BIAŁKA RYB I ZMIANY ICH POTENCJAŁU 
IMMUNOAKTYWNEGO

Alergie na białka ryb mogą stanowić poważne zagrożenie zdrowia, a nawet życia lu-
dzi. Struktura linearna i konformacja przestrzenna alergenów białka ryb determinuje trwa-
łość objawów tej alergii. Stąd, w przeciwieństwie do alergii na białka mleka, omawiany 
rodzaj alergii występuje przez całe życie chorego [Lopata i Lehrer 2009]. Występowanie
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i objawy reakcji alergicznych związanych ze spożyciem mięsa ryb zależą od ich gatun-
ku, nawyków żywieniowych osób alergicznych oraz charakteru obróbki technologicz-
nej stosowanej podczas ich przemysłowego przetwarzania [Sharp, Lopata 2014]. Licz-
ne badania potwierdzają nie tylko bardzo wysoką stabilność biochemiczną alergenów 
ryb, ale również ich szybki wychwyt za pośrednictwem układu pokarmowego [Sharp 
i Lopata 2014]. Badania dotyczące nadwrażliwości związanej ze spożyciem np. mięsa 
dorsza wskazują, że do indukowania odpowiedzi immunologicznej i ujawnienia alergii 
pokarmowej wystarczy mniej niż 3 mg białka [Untersmayr i in. 2007]. Możliwość wystą-
pienia reakcji alergicznej na białka ryb nie jest związane tylko ze spożyciem mięsa ryb. 
W przypadku ryb reakcje nadwrażliwości występują również podczas kontaktu chorego 
z aerozolem białek unoszącym się w powietrzu podczas smażenia lub gotowania np. w 
specyficznym środowisku pracy, wywołując natychmiastową reakcję bronchospastyczną 
[Sharp i Lopata 2014]. Nadwrażliwość na ryby w aspekcie środowiska zawodowego zo-
stała po raz pierwszy opisana w 1937 roku u rybaka, który podczas pracy zaobserwował 
u siebie objawy klinicznej nadwrażliwości [Baagøe 1948]. Przypadek ten dotyczył kon-
taktu z dorszem, jednak od tego czasu wiele innych gatunków ryb poddawanych obróbce 
technologicznej, scharakteryzowano jako alergenne (m.in. pstrąg, łosoś, tuńczyk, sardyn-
ki) [Jeebhay i in. 2001]. 

Wiele czynników stosowanych w czasie produkcji oraz przetwarzania żywności może 
zmieniać jej alergenność. Do czynników, które mogą powodować zmianę alergenności 
żywności, można zaliczyć procesy produkcyjne związane z: przygotowaniem surow-
ców, np. mycie, obieranie, magazynowanie, krojenie; obróbką termiczną, np. suszenie, 
ogrzewanie, chłodzenie, zamrażanie; obróbkę biochemiczną, np. procesy fermentacji; 
izolowaniem i oczyszczaniem poszczególnych składników żywności, np. wirowanie, 
przesiewanie, ekstrakcja, destylacja; przedłużaniem trwałości żywności, np. przez do-
datek alkoholu, soli, cukru. W czasie zabiegów technologicznych związanych z prze-
twarzaniem żywności potencjał immunoaktywny składników może ulec zmianie. Ob-
serwowane obniżenie immunogenności jest związane ze zniszczeniem struktury epitopu 
(np. struktury heliksu-α w parwalbuminach). Wzrost immunogenności może być efektem 
ułatwionego dostępu do epitopów ukrytych wewnątrz drugo- i trzeciorzędowej struktury 
białka alergennego.

Stosowanie obróbki technologicznej może w istotny sposób wpływać na zmianę  aler-
genności białek ryb. Białka ryb ze względu na stabilną strukturę zachowują swoją aler-
genność po hydrolizie pepsyną i stosowaniu obróbki termicznej (gotowanie i smażenie) 
[Mondal 2007]. Podczas badań u pacjentów z udokumentowaną alergią na białka dorsza 
[Hansen i in. 1992] wykazano bardzo dużą stabilność alergenów dorsza, śledzia i flądry 
poddanych gotowaniu trwającemu do 4 h. Griesmeier i inni [2010] wykazali, że główny 
alergen smuklicy (Lepidorhombus whiffiagonis) w wyniku ogrzewania w temperaturze 
100°C przez 10 min tworzył dimeryczne agregaty, które będąc odporne na proces tra-
wienia, były też bardziej alergenne niż ich forma nieprzetworzona. W wyniku działania 
ekstremalnych temperatur i ciśnienia podczas konserwowania tuńczyka i łososia aktyw-
ność wiązania IgE została zmniejszona od 100- do 200-krotnie w porównaniu do ryb 
poddanych gotowaniu [Bernhisel-Broadbent i in. 1992a, b]. Z kolei gotowanie na pa-
rze przy jednoczesnym zastosowaniu wysokiego ciśnienia (ang. high pressure steaming) 
jest wymieniane jako najskuteczniejsza metoda przyspieszenia trawienia tropomiozyny 
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w przewodzie pokarmowym [Kosti i in. 2013]. Stosowanie hydrolizy przy użyciu enzy-
mów proteolitycznych może powodować zmniejszenie alergenności białek ryb. Zastoso-
wanie hydrolizy kolejno trypsyną, pepsyną, subtylizyną i pronazą (48 h, 37°C) powoduje 
redukcję alergenności białek ryb potwierdzoną po wykonaniu testów skórnych u osób 
cierpiących na alergię [Aas i Elsayed 1969]. Zmiany potencjału immunogennego białek 
ryb są bardziej zależne od stosowanego procesu niż od gatunku ryby [Sletten i in. 2010].

METODY IDENTYFIKACJI ALERGENNYCH BIAŁEK 

Prawidłowa identyfikacja alergenu warunkuje jego późniejszą, prawidłową charak-
terystykę biochemiczną i immunologiczną i stanowi podstawę wyjaśnienia mechanizmu 
wywoływania alergii. Konieczność zachowania białka alergenu w natywnej formie jest 
kryterium wyboru metodyki izolowania i oczyszczania alergenu. Proces ten nie jest ła-
twym zadaniem z uwagi na zwykle niewielkie ilości białka alergenu obecne w spożywa-
nych pokarmach lub obecność utrudniających ekstrakcję lipidów czy fenoli. Z uwagi na 
występowanie powyższych problemów stale istnieje potrzeba doskonalenia istniejących
i opracowania nowych metod identyfikacji alergenów [Besler 2001]. 

Do identyfikacji alergenów są stosowane metody immunologiczne, do których zali-
czyć można m.in.: metody elektroforetyczne i immunoblotingu, testy immunoenzyma-
tyczne (test ELISA). Standardową metodą analizy alergenów obejmującą zdolność wią-
zania przeciwciał IgE są metody elektroforezy w żelu poliakrylamidowym oraz techniki 
immunoblotingu. Techniki immunoblotingu wykorzystuje się do wykrywania białek. 
Metodą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym następuje rozdział białek według ich 
struktury przestrzennej. Następnie białka są przenoszone na membranę (nitrocelulozową 
lub z polifluorku wynylidenu). Obecność odpowiednich białek sprawdza się za pomocą 
barwników, np. błękit brylantowy Coomassie (ang. Coomassie brilliant blue) lub prze-
ciwciał przyłączających się do ich epitopów. Przed dodaniem przeciwciał membrana zo-
staje zablokowana przez zanurzenie w roztworze innego białka, np. żelatyny, albuminy 
surowicy krwi bydlęcej (BSA) w celu uniemożliwienia niespecyficznego łączenia się 
przeciwciał z membraną. W immunoblotingu można używać jednego przeciwciała zwią-
zanego ze znacznikiem (metoda bezpośrednia) lub dwóch rodzajów przeciwciał: niezna-
kowanego przeciwko wykrywanemu białku (przeciwciała pierwszorzędowe) oraz zna-
kowanego przeciwko danemu izotypowi immunoglobulin (przeciwciała drugorzędowe; 
metoda pośrednia). Metoda ta pozwala na identyfikację nowych alergenów pochodzą-
cych z żywności tradycyjnej, jak również z nowych źródeł pożywienia [Sánchez-Monge 
i Salcedo 2005]. W testach ELISA przeciwciała poliklonalne lub monoklonalne są zaad-
sorbowane na fazie stałej (wychwytywanie przeciwciała) w celu związania antygenu. W 
pierwszym etapie faza stała, np. płytka jest pokrywana specyficznymi przeciwciałami 
oraz dodawana jest próbka badana. Jeśli w badanej próbce jest obecny antygen, wiąże 
się on ze  specyficznymi przeciwciałami i jest wyodrębniony z mieszaniny. W kolejnym 
etapie dodaje się przeciwciała wykrywające oraz drugorzędowe przeciwciała wyznako-
wane enzymem i wiążące przeciwciała wykrywające. Następnie dodawany jest substrat, 
który jest konwertowany do wykrywalnej formy przez enzym na przeciwciałach drugo-
rzędowych. Po dodaniu substratu odpowiedniego dla danego enzymu pojawi się reakcja 
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barwna, a jej intensywność świadczy o ilości badanego białka w próbce. Najczęściej 
stosowane enzymy to fosfataza alkaliczna (substrat: fosforan p-nitrofenolu), peroksydaza 
chrzanowa (substrat: tetrametylobenzydyna). W testach ELISA antygenem do identyfi-
kowania alergenów pochodzących z ryb mogą być parwalbuminy. Do wykrywania spe-
cyficznych dla danego alergenu przeciwciał IgE w ludzkiej surowicy wykorzystuje się 
również takie testy immunoenzymatyczne, jak: test radioalergosorpcji (RAST) oraz test 
alergosorpcji enzymu (EAST) [Besler 2001]. 

Coraz częściej w identyfikacji alergennych białek jest wykorzystywana również spek-
trometria mas w połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC) i elektro-
forezą kapilarną (CE). Spektrometria mas jest szczególnie polecana w analizie peptydów
i białek żywności ze względu na bardzo dużą czułość i wydajność [Koeberl i in. 2014].

Użytecznym narzędziem w analizie alergennych białek i peptydów są metody bioin-
formatyczne [Tong i Ren 2009, Tomar i De 2010, Darewicz i in. 2011]. Dają one możli-
wość typowania i identyfikacji fragmentów odpowiedzialnych za występowanie reakcji 
alergicznej w przypadku białek o znanych sekwencjach aminokwasowych. Przykładem 
zastosowania metod bioinformatycznych w analizie białek i peptydów jest baza BIO-
PEP (http://uwm.edu.pl/biochemia/index.php/pl/biopep, dostęp maj 2015) [Dziuba i in. 
2013]. W bazie tej dostępne są narzędzia wykorzystywane m.in. do analizy alergennych 
białek żywności. Obecnie (8.05.2015) w bazie BIOPEP zamieszczone są informacje do-
tyczące 135 białek alergennych oraz ich epitopów. Każde z zamieszczonych w bazie 
białek alergennych opisane jest za pomocą następujących informacji: numer identyfika-
cyjny, nazwa, źródło pochodzenia, masa chemiczna, masa monoizotopowa, liczba reszt 
aminokwasowych, sekwencja aminokwasowa oraz struktury znanych wyznaczonych 
epitopów (epitopy przewidywane i eksperymentalne) wraz z ich lokalizacją w łańcuchu 
białkowym. Ponadto w bazie można znaleźć również dodatkowe informacje dotyczące 
wprowadzonych białek alergennych, m.in.: źródła literaturowe o alergennych białkach, 
odnośniki do innych internetowych baz danych wraz z numer identyfikacyjnym (np. 
baza UniProt; http://www.uniprot.org/uniprot, dostęp maj 2015, The UniProt Consorti-
um [2015] i Allergome (http://www.allergome.org, dostęp maj 2015, Mari i in. [2009]), 
informacje o wspólnych epitopach alergennych zamieszczone w zakładce Homology. 
Z kolei baza danych Allergome zawiera informacje na temat przewidywanych i ekspery-
mentalnie wyznaczonych alergenów. Dotyczą one m.in. struktury alergenu, jego nazwy, 
źródła pochodzenia. Wyszukanie alergenu w bazie jest możliwe na podstawie nazwy biał-
ka, nazwy organizmu, sekwencji aminokwasowej lub specjalnego kodu. Systematyczna 
nomenklatura alergenów została zamieszczona na stronie zatwierdzonej przez Światową 
Organizację Zdrowia i Komisję do spraw Nomenklatury Alergenów Międzynarodowej 
Unii Towarzystw Immunologicznych (WHO/IUIS). Na stronie WHO/IUIS znajdują się 
dane na temat alergenów uznanych i zatwierdzonych przez tę organizację. Metody bioin-
formatyczne stosowane są do celów badawczych. 

Spektrometria mas jest stosowana wspólnie z metodami bioinformatycznymi [Koeberl 
i in. 2014]. Przykładem łączenia tych metod w celu zidentyfikowania fragmentów po-
chodzących z alergennych białek ryb są badania przeprowadzone w ostatnich czterech 
latach przez zespół Katedry Biochemii Żywności UWM w Olsztynie. Badania obejmo-
wały wyznaczenia biomarkerów obecności alergennych białek karpia i śledzia. Pierwszy 
etap badań dotyczył analizy bioinformatycznej – wykorzystania baz danych i programów 
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komputerowych celem wytypowania fragmentów białek – markerów molekularnych ich 
obecności w żywności. Weryfikacja wyników uzyskanych metodami in silico polegała 
na przeprowadzeniu badań obejmujących hydrolizę enzymatyczną badanych białek oraz 
identyfikację produktów proteolizy przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczo-
wej z odwróconymi fazami w połączeniu ze spektrometrią mas [RP-HPLC-MS/MS]. 
Rezultatem przeprowadzonych badań było wytypowanie 17 peptydowych markerów 
obecności alergennych białek ryb. Występujące w mięśniach karpia i śledzia peptydowe 
fragmenty wyznaczone jako markery obecności alergennych białek mogą być unikatowe 
dla danego gatunku ryb lub mogą być wykorzystane jako markery grupowe występujące 
w więcej niż jednym organizmie [Michalska i in. 2011].

Z kolei zastosowanie proteomiki porównawczej polegającej na wykorzystaniu frag-
mentów znanych białek jako markerów występowania białek o nieznanych sekwencjach 
[Shevchenko i in. 2009] stwarza możliwość identyfikowania peptydów jako markerów 
białek o nieznanych sekwencjach. 

PODSUMOWANIE 

Stabilna struktura białek ryb sprawia, że zachowują one właściwości alergenne pomi-
mo stosowania procesów technologicznych. W przypadku ryb najefektywniejszym sposo-
bem postępowania technologicznego pozwalającym na ograniczenie zdolności wiązania 
przeciwciał IgE jest zastosowanie gotowania na parze przy jednoczesnym zastosowaniu 
wysokiego ciśnienia. Osoby cierpiące na immunologiczną nadwrażliwość pokarmową na 
białka ryb mogą wówczas spożywać konserwy z łososia i tuńczyka.

Większość reakcji alergicznych na białka ryb jest wywołana przez parwalbuminę. 
Metody izolowania, oczyszczania i identyfikacji fragmentów odpowiedzialnych za wy-
stępowanie alergii są ciągle modyfikowane i udoskonalane. Zastosowanie metod bioin-
formatycznych w połączeniu z najnowszymi metodami analitycznymi stwarza dodatkowe 
możliwości identyfikacji i wykrywania markerów białek alergennych odpowiedzialnych 
za immunologiczną nadwrażliwość pokarmową. Zrozumienie mechanizmów leżących
u podłoża reakcji alergicznych oraz pełna charakterystyka molekularna wywołujących ją 
alergenów leżą u podstaw ich diagnostyki i postępowania terapeutycznego oraz profilak-
tycznego.

Podziękowania

Praca finansowana w ramach grantu UWM nr 17.620.014-300 przeznaczonego na 
rozwój młodej kadry.

LITERATURA

Aas K., Elsayed S.M., 1969. Characterization of a major allergen (cod). Effect of enzymic hydroly-
sis on the allergenic activity. J. Allergy 44, 333-343.

Baagøe K.H., 1948. First Northern Congress of Allergy. Allergy, 1, 123-126.



Nadwrażliwość pokarmowa białek ryb 31

nr 583, 2015

Bernhisel-Broadbent J., Scanlon S.M., Sampson H.A., 1992a. Fish hypersensitivity. I: In vitro and 
oral challenge results in fish-allergic patients. J. Allergy Clin. Immunol. 89, 730-737.

Bernhisel-Broadbent J., Strause D., Sampson H.A., 1992b. Fish hypersensitivity. II: Clinical 
revelance of altered fish allergenicity caused by various preparation methods. J. Allergy 
Clin. Immunol. 90, 622-629.

Besler M., 2001. Determination of allergens in foods. Trends Anal. Chem. 20(11), 662-672.
Bøgh K.L., Madsen Ch.B., 2015. Food allergens: Is there a correlation beetwen stability to diges-

tion and allergenicity? Crit. Rev. Food Sci. Nutr., DOI: 10.1080/10408398.2-13.779569.
Bredehorst R., David K., 2001. What establishes a protein as an allergen?; J. Chromatogr. B 756, 

33-40.
Cianferoni A., Muraro A., 2012. Food-induced anaphylaxis. Immunol. Allergy Clin. North Am. 32, 

165-195. 
Ciesielska-Kopacz N., Rogala B., 2005. Alergia na ryby. Przegl. Alergol. 1, 27-29.
Darewicz M., Dziuba B., Minkiewicz P., Dziuba J., 2011. The preventive potential of milk and 

colostrum proteins and protein fragments. Food Rev. Int. 27, 357-388.
Das Dores S., Chopin C., Villaume C., Fleurence J., Gueant J.L., 2002. A new oligomeric parval-

bumin allergen of Atlantic cod (Gad m I) encoded by a gene distinct from that of Gad c I. 
Allergy 57(0), 79-83.

Dziuba M., Minkiewicz P., Dąbek M., 2013. Peptides, specific proteolysis products as molecular 
markers of allergenic proteins – in silico studies; Acta Sci. Polon. Technol. Aliment. 12, 
101-112.

Elsayed S., Bennich H., 1975. The primary structure of allergen M from cod. Scand. J. Immunol. 
4, 203-208.

Elsayed S., Aas K., 1971. Characterisation of a major allergen (cod): observation on effect of dena-
turation on the allergenic activity. J. Allergy Clin. Immunol. 47, 283-291.

Grabarek Z., 2006. Structural basis for diversity of the EF-hand calcium-binding proteins. J. Mol. 
Biol. 359, 509-525.

Griesmeier U., Bublin M., Radauer C., Vázquez-Cortes S., Ma Y., Fernández-Rivas M., Breite-
neder H., 2010. Physicochemical properties and thermal stability of Lep w1, the major 
allergen of whiff. Mol. Nutr. Food Res. 54, 861-869.

Hansen T.K., Bindslev-Jensen C., 1992. Codfish allergy in adults. Identification and diagnosis. 
Allergy 47, 610-617.

Jeebhay M.F., Robins T.G., Lehrer S.B., Lopata A.L., 2001. Occupational seafood allergy: a review. 
Occup. Environ. Med. 58, 553-562.

Jędrychowski L., Wróblewska B., Szymkiewicz A., 2008. State of the art on food allergens – a 
review. Pol. J. Food Nutr. Sci. 58, 165-175.

Kanduc D., 2012. Homology, similarity, and identity in peptide epitope immunodefi nition. J. Pept. 
Sci. 18, 487-494.

Koeberl M., Clarke D., Lopata A.L., 2014. Next generation of food allergen quantification using 
mass spectrometric systems. J. Proteome Res. 13, 3499-3509.

Kosti R.I., Triga M., Tsabouri S., Priftis K.N., 2013. Food allergen selective thermal processing re-
gimens may change oral tolerance in infancy. Allergol Immunopathol. 41 (6), 407-417. 

Leung N.Y., Wai C.Y., Shu S., Wang J., Kenny T.P., Chu K.H., Leung P.S., 2014. Current im-
munological and molecular biological perspectives on seafood allergy: a comprehensive 
review. Clin. Rev. Allergy Immunol. 46(3), 180-197.

Lindstrom C.D., van Do T., Hordvik I., Endresen C., Elsayed S., 1996. Cloning of two distinct 
cDNAs encoding parvalbumin, the major allergen of Atlantic salmon (Salmo salar). 
Scand. J. Immunol. 44(4), 335-344. 



32                                                                                                    J. Bucholska, M. Darewicz, P. Minkiewicz, P. Starowicz

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Liu G.M., Wang N., Cai QF, Li T., Sun L.C., Su W.J., Cao MJ., 2010. Purification and characteriza-
tion of parvalbumins from silver carp (Hypophthalmichthy molitrix). J. Sci. Food Agric. 
90(6), 1034-1040. 

Liu R., Holck A.L., Yang E., Liu C., Xue W., 2013. Tropomyosin from tilapia (Oreochromis mos-
sambicus) as an allergen. Clin. Exp. Allergy 43, 365-377.

Lopata A.L., Lehrer S.B., 2009. New insights into seafood allergy; Curr. Opin. Allergy Clin. Im-
munol. 9, 270-277.

Lopata A.L., O’Hehir R.E., Lehrer S.B., 2010. Shellfih allergy. Clin. Exp. Allergy. 40, 850-858.
Mari A., Rasi C., Palazzo P., Scala E., 2009. Allergen databases: current status and perspectives. 

Curr. Allergy Asthma Rep. 9, 376-383.
Michalska J., Minkiewicz P., Dziuba J., 2011. Fragmenty miozyn karpia i śledzia jako biomarkery 

występowania alergenów ryb. XL Konferencja Komitetu Nauk o Żywności PAN w War-
szawie, Tradycja i Nowoczesność w Żywności i Żywieniu, 149.

Minkiewicz P., Dziuba J., Gładkowska-Balewicz I., 2011. Update of the list of allergenic proteins 
from milk based on local amino acid sequence identity with known epitopes from bovine 
milk proteins – a short report. Pol. J. Food Nutr. Sci. 61, 153-158.

Minkiewicz P., Sokołowska J., Darewicz M., 2015; The occurrence of sequences identical with 
epitopes from the Allergen Pen a 1.0102 among food and non-food proteins. Pol. J. Food 
Nutr. Sci. 65 (1), 21-29.

Mondal G., Chatterjee U., Samanta S., Chatterjee B.P., 2007. Role of pepsin in modifying the aller-
genicity of bhetki (Lates calcarifer) and mackerel (Rastrelliger kanagurta) fish. Indian 
J. Biochem. Biophys. 44, 94-100.

Mygind N., Dahl R., Pedersen S., Thestrup-Pederdsen K., 1998. Alergologia. Wyd. Medyczne Ur-
ban & Partner.

Nomura I., Morita H., Hosokawa S., Hoshina H., Fukuie T., Watanabe M., Ohtsuka Y., Shoda T., 
Terada A., Takamasu T., Arai K., Ito Y., Ohya Y., Saito H., Matsumoto K., 2011. Four dis-
tinct subtypes of non-IgE-mediated gastrointestinal food allergies in neonates and infants, 
distinguished by their initial symptoms. J. Allergy Clin. Immunol. 127(3), 685-688.

Pérez-Gordo M., Cuesta-Herranz J., Maroto A.S., Cases B., Ibáňez D., Vivanco F., Pastor-Vargas 
C. 2011. Identification of sole parvalbumin as a major allergen: study of cross-reactivity be-
tween parvalbumins in a Spanish fish-allergic population. Clin. Exp. Allergy 41, 750-758.

Radauer C., Bublin M., Wagner S., Mari A., Breiteneder H., 2008. Allergens are distributed into 
few protein families and posses a restricted number of biochemical functions. J. Allergy 
Clin. Immunol. 121, 847-852.

Rance F., Kanny G., Dutau G., Moneret-Vautrin D.A., 1999. Food hypersensitivity in children: 
clinical aspects and distribution of allergens. Pediatr. Allergy Immunol. 10, 33-38.

Sampson H.A. 2004. Upadate on food allergy. J. Allergy Clin. Immunol. 113, 805-819.
Sánchez-Monge R., Salcedo G., 2005. Analytical methodology for assessment of food allergens: 

Opportunities and challenges. Biotechnol. Adv. 23, 415-422.
Sharp M.F., Lopata A.L., 2014. Fish allergy – in review. Clin. Rev. Allergy Immunol. 46, 258-271. 
Shevchenko A., Valcu C.M., Junqueira M., 2009. Tools for exploring the proteomosphere. J. Pro-

teomics 72, 137-144.
Shibahara Y., Uesaka Y., Wang J., Yamada S., Shiomi K., 2013. A sensitive enzyme-linked immu-

nosorbent assay for the determination of fish protein in processed foods; Food Chem. 
136(2), 675-681. 

Sletten G., Van Do T., Lindvik H., Egaas E., Florvaag E., 2010. Effects of industrial processing on 
the immunogenicity of commonly ingested fish species. Int. Arch. Allergy Immunol. 151, 
223-236.



Nadwrażliwość pokarmowa białek ryb 33

nr 583, 2015

Swoboda I., Bugajska-Schretter A., Verdino P., Keller W., Sperr W.R., Valent P., Valenta R., Spit-
zauer S., 2002. Recombinant carp parvalbumin, the major cross-reactive fish allergen:
a tool for diagnosis and therapy of fish allergy. J. Immunol. 168(9), 4576-4584.

Swoboda I., Balic N., Klug C., Focke M., Weber M., Spitzauer S., Neubauer A., Quirce S., Dou-
ladiris N., Papadopoulos N.G., Valenta R., 2013. A general strategy for the generation 
of hypoallergenic molecules for the immunotherapy of fish allergy. J. Allergy Clin. Im-
munol. 132(4), 979-981.

The UniProt Consortium, 2015. UniProt: a hub for protein information. Nucl. Acids Res. 43, D204–
D212.

Tomar N., De R.K., 2010. Immunoinformatics: An integrated scenario. Immunology 131, 153-168.
Tong J.C., Ren E.C., 2009. Immunoinformatics: current trends and future directions. Drug Discov. 

Today 14, 684-689.
Turner P., Ng I., Kemp A., Campbell D., 2011. Seafood allergy in children: a descriptive study. Ann. 

Allergy Asthma Immunol. 106, 494-501.
Untersmayr E., Vestergaard H., Malling H.-J., Jensen LB, Platzer MH, Boltz-Nitulescu G, Scheiner 

O., Skov P.S., Jensen-Jarolim E., Poulsen L.K., 2007. Incomplete digestion of codfish 
represents a risk factor for anaphylaxis in patients with allergy. J. Allergy Clin. Immunol. 
119, 711-717.

Untersmayr E., Szalai K., Riemer A.B., Hemmer W., Swoboda I., Hantusch B., Schöll I., Spitzau-
er S., Scheiner O., Jarisch R., Boltz-Nitulescu G., Jensen-Jarolim E., 2006. Mimotopes 
identify conformational epitopes on parvalbumin, the major fish allergen; Mol. Immunol. 
43, 1454-1461.

Wróblewska B., 2002. Wielka ósemka alergenów pokarmowych. Alergia 4/15, 1-7.
Wróblewska B., Szymkiewicz A., Jędrychowski L., 2007. Wpływ procesów technologicznych na 

zmiany alergenności żywności. ŻNTJ 6(55), 7-19. 

FISH PROTEINS AS AN EXAMPLE OF IMMUNOLOGICAL FOOD 

HYPERSENSITIVITY

Summary. Food allergy concerns about 1–10% of the population. Adverse reactions of 
human organism, associated with food consumption, include nonallergic food hypersensi-
tivities and food allergy. Many factors cause the human organism immunological response 
to food ingredients. Epitopes can be divided into linear and conformational. Proteins that 
are structurally related epitopes may exhibit cross-reactions. Allergy is manifested as many 
nonspecifi c reactions, for example: associated with the secretion of IgE and not associated 
with this process. Abdominal pain, diarrhoea, nausea, rhinitis, dyspnoeic attacks, tightness 
of the chest, angioedema, rash, urticaria are the examples of the symptoms of food allergy. 
Many factors associated with the foods processing can change food proteins allergenicity. 
These processes are related to: preparation of raw materials (e.g. washing, storage, slicing); 
thermal processing (e.g. drying, heating, cooling, freezing); biochemical treatment (e.g. fer-
mentations); isolation and purifi cation of food ingredients (e.g. centrifugation, extraction, 
distillation); extended expiration date (e.g. by the addition of alcohol, salt, sugar). The al-
lergy to fi sh take an important place among food allergies. The prevalence of fi sh allergy is 
lower for children (up to 2% of affected children) than adults (5%). The thermal stability of 
fi sh proteins causes that they retain the allergenic properties despite the use of technologi-
cal processes. The use of hydrolysis with proteolytic enzymes may reduce the allergenicity of 
fi sh proteins. For fi sh High Pressure Steaming (HPS) are the most effective method to reduce 
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the possibility of binding of IgE antibodies. Then some patients with immunological fi sh 
hypersensitivity can consume canned salmon and tuna. Molecular aspects of the identifi ca-
tion and characterization of food allergens, including fi sh allergens, are the basis for their 
use in clinical practice. Isolation, purifi cation and identifi cation of fragments responsible 
for allergies are continuously modifi ed and improved. Bioinformatics and new analytical 
methods are important tools used for identifi cation of food allergens. Combination of these 
methods creates additional opportunities for the identifi cation and detection of markers of 
allergenic proteins responsible for immunological food hypersensitivity. Understanding the 
mechanisms of allergic reactions and molecular characterization of allergens are important 
to their diagnosis, therapeutic and prophylactic treatment. In our study we characterized 
immunological food hypersensitivities exemplifi ed by fi sh protein, molecular aspects of 
allergenic fi sh proteins and selected methods of their identifi cation.
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