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samenvatting
in onze voeding en leefomgeving komen zeer 
veel verschillende eiwitten voor, waarvan 
sommige in staat zijn allergische sensibilisa-
tie te veroorzaken en bij verdere blootstelling 
een allergische reactie kunnen geven. de ei-
genschappen die een eiwit tot een allergeen 
maken zijn echter niet bekend. hierdoor is op 
voorhand de allergeniciteit van een voedsel- 

eiwit niet te voorspellen. daarnaast bestaat er 
een zeer grote mate van heterogeniteit van al-
lergenen op basis van genetische, posttrans-
lationele en structurele verschillen. de voed-
selmatrix waarin allergenen zich bevinden, 
kan de mate van allergeniciteit moduleren. 
over deze laatste eigenschap van voeding is 
slechts zeer weinig bekend. 
(Ned Tijdschr Allergie 2007;7:160-5)

inleiding
Het immuunsysteem reageert normaliter op scha-
delijke indringers, maar bij een allergie reageert het 
immuunsysteem ook op onschadelijke stoffen in de 
voeding (bijvoorbeeld koemelk of pinda) en in de 
ingeademde lucht (bijvoorbeeld stuifmeel van gras-
sen of berkenbomen en deeltjes van de huisstofmijt). 
De schade in het lichaam wordt dan niet veroorzaakt 
door de binnendringende stof zelf, maar door de veel 
te hevige reactie van het eigen immuunsysteem.
Stoffen die een allergische reactie veroorzaken 
worden allergenen genoemd. Allergenen zijn bijna 
altijd eiwitten. De allergenen zorgen voor de pro-
ductie van allergeenspecifieke IgE-antistoffen in 
het bloed. Deze antistoffen kunnen binden aan re-
ceptoren op mestcellen in het slijmvlies van onder 
andere de darm. Wanneer het lichaam daarna op-
nieuw in aanraking komt met het allergeen, wordt 
er onder andere histamine gevormd en ontstaan al-
lergische klachten, zoals astma, hooikoorts, voed-
selallergie en eczeem.

Alle eiwitten waaraan we via de voeding of inge-
ademde lucht worden blootgesteld, zijn per defini-
tie lichaamsvreemd. Dat betekent dat er hoge eisen 
worden gesteld aan ons afweersysteem. Het dient in 

staat te zijn te bepalen waarop, hoe en waarop niet 
moet worden gereageerd.
Onze darm van 8-10 meter heeft een oppervlak van 
ten minste 300-350 m2 en komt in aanraking met 
een enorme hoeveelheid vreemde componenten uit 
de voeding. Een goede vuistregel is dat we per jaar 
ongeveer 10 keer ons lichaamsgewicht aan voedsel 
gebruiken. Daarmee passeert een enorme hoeveelheid 
antigenen en ook potentiële allergenen onze darmen, 
wat de noodzaak tot een goed werkende tolerantie van 
ons mucosale immuunsysteem in de darm illustreert. 
De basis van een allergische reactie op componenten 
uit de voeding wordt dan ook in toenemende mate 
gezocht bij fouten in het mechanisme van immunolo-
gische tolerantie-inductie. Veel van het moderne im-
munologische onderzoek richt zich vooral hierop. 

Allergene eiwitten
Allergenen zijn meestal versuikerde eiwitten die 
wijdverspreid in onze omgeving voorkomen. Al-
lergenen zijn vaak enzymen (proteases, fosfolipa-
ses, hyaluronidases), enzymremmers (protease- en 
trypsineremmers), structurele eiwitten (profilines, 
tropomyosine), opslageiwitten (viciline, albumine), 
dragereiwitten van hydrofobe liganden (lipocali-
nes), kationbindende eiwitten (uit berkenpollen,  
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kabeljauw, dierlijke huidschilfers) en transporteiwit-
ten (hemoglobine).
Een van de grootste uitdagingen van de allergolo-
gie is te zoeken naar de moleculaire karakteristieken 
van een eiwit die bepalen dat bij contact met een 
atopisch immuunsysteem een allergische respons 
optreedt. Hoewel niet verwacht, blijken de meeste 
voedselallergenen te behoren tot slechts een gering 
aantal families, wat suggereert dat er een gemeen-
schappelijk herkenningsmechanisme is. Veel onder-
zoekers en beleidmakers evalueren de allergeniciteit 
van voedseleiwitten alleen op basis van hun stabili-
teit en door vergelijking van aminozuursequenties. 
Soms zijn echter de biochemische eigenschappen 
van het eiwit zelf van belang, zoals de stabiliteit en 
proteolytische activiteit van het Der p 1-inhalatie-
allergeen van de huisstofmijt. Deze eigenschappen 
kunnen het transport van allergenen door de mu-
cosa bevorderen.
Naast inhalatieallergenen kunnen ook voedingsmid-
delen allergenen bevatten. In totaal zijn ongeveer 
170 voedingsmiddelen in de literatuur beschreven 
die in staat zijn allergische reacties op te wekken. 
Deze voedingsmiddelen bestaan uit vele verschil-
lende eiwitten. Er wordt geschat dat minder dan 
1 op de 100 bekende eiwitten (ongeveer 300.000 
in totaal) een allergische respons kan opwekken. 
Allergene eiwitten zijn dus betrekkelijk zeldzaam. 
Daarnaast zijn deze allergene eiwitten vaak afkom-
stig uit maar een paar families. Bij de indeling van 
voedselallergenen uit planten volgens de Pfam- 
database, waarin eiwitten worden geclassificeerd op 
basis van sequentiehomologie, blijkt dat 65% van 
de allergenen kan worden ingedeeld in 27 van de 
in totaal 8.183 Pfamfamilies. Dit geeft aan dat ge-
conserveerde structuren en biologische activiteiten 
kunnen helpen bij het voorspellen van de allergeni-
citeit van eiwitten. Allergene eiwitten vormen echter 
vaak een groot aandeel van het totale eiwitgehalte in 
de voeding en in de potentieel allergie-opwekkende 
voedingsmiddelen die daar deel van uitmaken. Dit 
kan onder andere invloed hebben op de dosis van 
het allergeen dat de vertering doorstaat en waaraan 
consumenten worden blootgesteld. Samenvattend 
blijken zowel specifieke eigenschappen van allergene 
eiwitten als de blootstelling aan deze eiwitten van 
belang voor het vermogen van allergenen om een 
allergische reactie op te wekken.
Allergene eiwitten hebben diverse epitopen (bindings-
plaatsen voor verschillende IgE-antistoffen) verspreid 
over de gehele aminozuurvolgorde van het molecuul.1 
Er bestaan 2 soorten epitopen, namelijk de lineaire en 

de conformationele. De lineaire, of continue, epito-
pen bestaan uit aaneengesloten aminozuurketens ter-
wijl de conformationele, of discontinue, epitopen af-
hankelijk zijn van de tertiaire structuur van het eiwit. 
Meestal zijn IgE-epitopen lineaire sequenties van 8-
10 aminozuren, waarbij 2 aangrenzende epitopen een 
kenmerkende onderlinge afstand hebben van precies 
6 aminozuren. Daarnaast bevatten deze allergenen 
ook diverse epitopen, bestaande uit lineaire amino-
zuurvolgordes, die preferentieel via antigeenpresente-
rende cellen (APC) aan T-cellen worden aangeboden. 
Deze epitopen worden door MHC klasse II-molecu-
len op het oppervlak van deze APC gepresenteerd.2 
De T-cel- en IgE-epitopen op een allergeen zijn on-
afhankelijke sequenties in de aminozuurvolgorde van 
het eiwitmolecuul.

Algemene eigenschappen van 
voedselallergenen
Allergenen die in voeding worden gevonden en in 
staat zijn allergische sensibilisatie te veroorzaken, lij-
ken over het algemeen 2 eigenschappen te hebben: 
algemeen voorkomen in de voeding en structurele 
stabiliteit in de voedselproductieketen en het maag-
darmkanaal.3 Veel allergenen worden dus gevonden 
in voeding die frequent wordt genuttigd (eieren, 
melk) of veel voorkomende eiwitten in de voeding. 
De ‘major’ allergenen in melk, ei, vis en pinda komen 
vaak voor en vormen 25-50% van het eiwitgehalte 
in de normale voeding. Formeel zouden eiwitten 
die in de voeding aanwezig zijn nooit als allergeen 
kunnen fungeren, wanneer zij volledig tot losse ami-
nozuren zouden worden afgebroken die vervolgens 
door het darmepitheel worden opgenomen. Het im-
muunsysteem herkent immers alleen antigenen (en 
dus ook allergenen) indien deze minstens een mo-
lecuulmassa van 5.000 Dalton hebben, ofwel circa 
45 aminozuren groot zijn. Binnen een uur na het 
eten van eiwithoudende voeding kunnen intacte 
eiwitten in het bloed worden aangetroffen, wel tot 
1% van de in de oorspronkelijke voeding aanwezige 
hoeveelheid eiwit. Daarmee zijn er voldoende mo-
gelijkheden voor het immuunsysteem om dergelijke 
eiwitten te herkennen door B-cellen en op te nemen, 
te bewerken, en aan te bieden aan T-cellen. Op deze 
wijze kan een lokale allergische immuunrespons in 
de darmmucosa worden geïnduceerd.

Veel allergenen zijn bestand tegen verhitting, de-
naturatie en/of proteolyse, bijvoorbeeld cupine-
allergenen, leden van de familie van prolamines 
(zoals ‘lipid transfer proteins’ (LTP’s), koemelk-β- 
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lactoglobuline, kabeljauwparvalbumine en ovomu-
coïde uit ei). Caseïne komt veel voor in de voeding, 
maar is proteolytisch labiel, terwijl LTP niet veelvul-
dig voorkomt maar wel zeer stabiel is. Om mensen 
via de darmmucosa te sensibiliseren moeten deze ei-
witten dus intact blijven (grote fragmenten moeten 
nog aanwezig zijn), ondanks de lage zuurgraad, pro-
teolyse door spijsverteringsenzymen en denaturatie 
door oppervlakteactieve galzouten. Als sensibilisatie 
eenmaal heeft plaatsgevonden, kunnen ook kleinere 
fragmenten zorgen voor persistentie van de ziekte. 
Dit bleek uit onderzoek naar het bindingspatroon 
van IgE-antistoffen aan peptiden (lineaire epitopen) 
of intacte melkeiwitten (conformationele epitopen). 
Daarbij bleek ook dat patiënten met een blijvende 
koemelkallergie een grotere binding van IgE aan li-
neaire peptiden liet zien in tegenstelling tot mensen 
die over hun koemelkallergie heengroeiden.

Er zijn geen gemeenschappelijke structurele karak-
teristieken bekend van lineaire T-cel- of B-celepi-
topen op een allergeen die de allergeniciteit kun-
nen voorspellen. Evenzo is weinig bekend over de 
structurele karakteristieken van conformationele 
IgE-bindende epitopen. Het is wel duidelijk dat 
slechts bepaalde delen van een allergeen belangrijk 
zijn voor IgE-binding en dan vooral die delen die 
bijdragen aan een bolvormige driedimensionale 
structuur van het allergeen. Bovendien blijkt glyco-
sylering van het allergeen geen voorwaarde voor de 
allergeniciteit te zijn. Allergenen komen namelijk 
zowel geglycosyleerd als niet-geglycosyleerd voor. 
Proteolytisch actieve allergenen blijken volgens re-
cente inzichten in staat de mucosa te prikkelen en 
daarmee hun transmucosale opname te versnellen 
en IgE-productie te induceren. De functionele ac-
tiviteit van allergenen blijkt dus mede een rol te 
spelen in het vermogen tot allergische sensibilisatie 
of uitlokking van allergische klachten.
Multivalentie van allergenen is een voorwaarde om 
aan mestcellen gebonden specifieke IgE-antistoffen 
te kunnen crosslinken en histamineafgifte te be-
werkstelligen, dat verantwoordelijk is voor de klini-
sche effecten van de allergische reactie. IgE-binding 
op zichzelf is niet indicatief voor de allergeniciteit 
van een eiwit. Zo hebben patiënten met een pinda-
allergie IgE-antistoffen die kruisreageren met soja-
eiwitten, maar deze patiënten reageren meestal niet 
allergisch op blootstelling aan soja. Waarschijnlijk 
wordt slechts een enkel geïsoleerd epitoop door spe-
cifieke IgE-antistoffen gebonden, waardoor geen 
crosslinking van mestcelgebonden IgE-antistoffen 

door het allergeen optreedt. Daarnaast kent men het 
fenomeen van kruissensibilisatie vanwege gelijkende 
epitopen. Dit treedt bijvoorbeeld op bij een sterke 
sensibilisatie voor pinda, maar een zwakke sensibi-
lisatie voor soja. Provocatie met soja geeft dan geen 
reactie. Daarmee is het dus geen echte allergie.

isovormen
De exacte identificatie van de genen die coderen 
voor een allergeen, en dus betrokken zijn bij de al-
lergeniciteit van bijvoorbeeld voedingscomponen-
ten, blijkt bijzonder lastig te zijn. Enerzijds komt 
dit omdat er meerdere allergenen in een dergelijk 
voedingsmiddel voorkomen en omdat voor elk al-
lergeen meerdere genen (isoallergenen) en allelen 
(varianten) aanwezig kunnen zijn. Verder is het wel 
of niet tot expressie komen van genen afhankelijk 
van diverse factoren, zoals stress veroorzaakt door 
plantpathogenen, en het rijpingsproces. Anderzijds 
kunnen patiënten onderling verschillen in hun ge-
voeligheid voor deze allergenen, isoallergenen en va-
rianten. Dit alles maakt een nauwkeurige vaststel-
ling van de allergeniciteit van voedingsproducten 
niet eenvoudig. 
Geïsoleerde, natuurlijk voorkomende allergenen be-
staan dus vaak uit meerdere nauwverwante isovor-
men: producten van verschillende genen met vaak 
meer dan 90% sequentiehomologie op aminozuurni-
veau. Deze isovormen zijn sterk gelijkend in primaire 
aminozuurvolgorde, maar gedragen zich desondanks 
anders in IgE-antistofbinding en in hun vermogen 
om antigeenspecifieke T-cellen te stimuleren. Zo blij-
ken er in de berk 29 Bet v 1 homologe genen voor 
te komen, verspreid in families over 5 chromosomen. 
LTP- en profilinegenen komen ook voor. 
Voor de appel zijn ten minste 4 groepen allergenen 
geïdentificeerd die allergische reacties kunnen ver-
oorzaken: Mal d 1 tot en met 4. Er zijn minstens 
26 genen gevonden die voor deze eiwitten coderen. 
Patiënten in Noord-West-Europa reageren vooral op 
Mal d 1. Voor dit eiwit liggen op zijn minst 9 genen 
op chromosoom 16, waarvan één bepaald gen een 
sterke associatie heeft met de allergeniciteit van de 
meeste patiënten.
Diverse isovormen hebben vaak één of meerdere 
varianten. Deze sequenties lijken veel meer op el-
kaar dan de isovormen, maar hebben vaak mutaties 
die geringe veranderingen in structuur en IgE-bin-
dingscapaciteit geven. De hoeveelheid aan bepaalde 
allergeenvarianten is bij patiënten met een appelal-
lergie blijkbaar belangrijker dan de totale hoeveel-
heid Mal d 1-eiwit.
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Kruisreacties
Veel hooikoortspatiënten (50% of meer) reageren 
niet alleen op pollen van bomen en/of grassen, maar 
ook op bepaalde voedingsmiddelen. Het lichaam 
herkent met IgE-antistoffen per abuis de eiwitten die 
in deze voedingsmiddelen voorkomen op basis van 
hun driedimensionale configuratie. Eén soort IgE-
antistoffen herkent dus meerdere eiwitten die van 
verschillende bronnen afkomstig kunnen zijn. Dit 
verschijnsel heet een kruisreactie. Een kruisreactie 
is gebaseerd op vergelijkbare structuren van eiwit-
ten of eiwitdomeinen in het uitlokkende allergeen 
en het allergeen dat een allergische reactie veroor-
zaakt. Het immuunsysteem van patiënten herkent 
kleine stukjes op deze eiwitten (epitopen). Sensibili-
satie tegen één van deze epitopen op een allergeen ei-
wit resulteert in de vorming van IgE-antistoffen die 
vervolgens epitopen op andere allergeeneiwitten met 
een overeenkomstige ruimtelijke structuur binden.4

Bij kruisreacties van pollenspecifiek-IgE met plant-
aardige voedingsmiddelen zijn diverse uitlokkende 
allergenen te onderscheiden.5,6 Bet v 1 is het allergeen 
in berkenpollen waarop de meeste patiënten met een 
berkenpollenallergie reageren. Het eiwit speelt een rol 
in de bescherming van de plant tegen diverse stress- 
factoren, zoals infectie met bacteriën, een tekort aan 
voeding en vraat door insecten. Wanneer patiën-
ten met een sensibilisatie voor berkenpollen worden 
blootgesteld aan appel of noot blijkt wel 50% of meer 
allergisch te reageren op appel of noten. Zij hebben 
dan vaak een branderig gevoel in de mond. Het IgE-
bindende epitoop op het Bet v 1 lijkt op IgE-binden-
de epitopen die onder andere aanwezig zijn in appel, 
peer, perzik, kers, aardappel, kiwi, selderij, wortel, 
paprika, soja en diverse noten. Blootstelling zal dus 
in veel gevallen leiden tot klinische effecten. Het ei-
wit is echter vaak gevoelig voor hoge temperaturen en 
enzymatische afbraak en zal zelden aanleiding geven 
tot algemene reacties in het gehele lichaam.
Kruisreagerende allergenen hebben dus de eerder 
genoemde eigenschappen (stabiel bij verhitting, de-
naturatie en/of proteolyse) niet nodig, maar dienen 
juist goed oplosbaar te zijn in fysiologische buffers, 
net als inhalatieallergenen. Deze allergenen kunnen 
wel een allergische reactie veroorzaken bij gesensi-
biliseerde individuen, maar zelf niet sensibiliseren. 
Zo kunnen op Bet v 1 gelijkende allergenen in het 
pollen-fruitsyndroom zelf geen IgE-respons indu-
ceren, maar wel de histamineafgifte verzorgen van 
mestcellen die Bet v 1-specifieke IgE-antistoffen op 
hun oppervlak dragen.

LTP’s zijn kleine eiwitten die planten aanmaken ter 
verdediging tegen blootstelling aan pathogene bacte-
riën en virussen. Het eiwit zit dan ook meestal in de 
schil van vruchten en kan een sterk voedselallergeen 
zijn. Omdat deze eiwitten ongevoelig zijn voor hoge 
temperaturen en enzymatische vertering geven zij 
soms aanleiding tot ernstige algemene reacties (inclu-
sief een anafylactische shock). Hun ongevoeligheid 
maakt dat deze LTP’s voorkomen in voorbehandelde 
voedingsmiddelen, zoals vruchtensappen, bier en 
wijn of zelfs geroosterde hazelnoten. LTP-sensibilisa-
tie komt in Nederland nauwelijks voor maar is vooral 
een probleem in het Middellandse Zeegebied.

Ongeveer 20% van de de patiënten met een ber-
kenpollenallergie heeft ook profilinespecifieke IgE- 
antistoffen (de berkenversie van dit eiwit heet Bet v 
2). Profilines zijn actinebindende eiwitten die een 
rol spelen bij de vorming van het cytoskelet van een 
plantencel. Profilinespecifieke IgE-antistoffen ko-
men vaak voor zonder dat er sprake is van de kli-
nische symptomen van een voedselallergie. Deze 
IgE-antistoffen zijn gericht tegen banaan, avocado, 
kastanje, kiwi, aardappel, tomaat, passievrucht, 
mango, vijg en ananas. 

Sommige allergenen bevatten een variabele hoeveel-
heid suikerketens, die belangrijk zijn voor het op 
correcte wijze vouwen van het eiwit. Tegen deze sui-
kerketens, ‘crossreactive carbohydrate determinants’ 
(CCD’s) genoemd, kunnen IgE-antistoffen worden 
opgewekt. CCD’s zijn sterk geconserveerd en ko-
men wijdverspreid voor in plantaardige voedings-
middelen, latex, huisstofmijten, slakken, mosselen, 
garnalen, bepaalde vissoorten, koemelk, geitenmelk 
en rundvlees. De gevonden IgE-antistoffen tegen 
CCD’s zijn echter vrijwel nooit klinisch relevant. 
CCD’s kunnen bijvoorbeeld bij hooikoortspatiën-
ten veel licht-positieve resultaten geven bij het testen 
met voedselallergenen, zonder dat het eten van die 
voedingsmiddelen klachten veroorzaakt. Kruisreac-
ties kunnen in dit geval hinderlijk storen bij de diag-
nostiek. Positieve allergietests op voedselallergenen 
mogen daarom niet zonder meer geïnterpreteerd 
worden als een klinisch relevante voedselallergie. 
Het is wel van belang bij klinische tests na te gaan 
of patiënten IgE-antistoffen tegen CCD’s hebben. 
Bij positieve IgE-tests met een beperkte klinische 
relevantie kan dan bepaald worden of deze positi-
viteit te herleiden is tot anti-CCD-reactiviteit. Of-
schoon het onderliggende mechanisme grotendeels 
onbekend is, wordt gesuggereerd dat deze CCD-
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specifieke IgE-antistoffen niet gecrosslinkt kunnen 
worden op het oppervlak van de mestcel doordat ze 
een (te) lage affiniteit en een beperkte epitoopher-
kenning hebben. 
Ook CCD-specifieke sensibilisatie komt in het 
Middellandse Zeegebied voor en net als profili- 
nespecifieke sensibilisatie worden deze allergieën 
gevonden in gebieden waar van nature geen ber-
kenbomen voorkomen.

Allergeniciteit van (voedsel)eiwitten
Onder allergeniciteit wordt de mogelijkheid verstaan 
dat blootstelling aan specifieke eiwitcomponenten 
leidt tot een toename van allergische klachten van-
wege een bepaalde sequentie of structuur die het 
mogelijk maakt te binden aan specifieke, tegen deze 
eiwitcomponenten opgewekte, IgE-antistoffen. De 
uiteindelijke allergische reactie die volgt op bloot-
stelling aan allergenen, is afhankelijk van de dosis en 
timing van de blootstelling, optredende verterings- 
effecten en de interactie met matrixcomponenten. 
Behalve het bereiken en stimuleren van immuun-
cellen om te kunnen sensibiliseren, zijn er nog geen 
definitieve karakteristieken van voedselallergenen 
geïdentificeerd. Gesuggereerd wordt dat deze beide 
eigenschappen door de voedselmatrix beïnvloed 
kunnen worden.7,8 Op dit moment zijn er nog weinig 
artikelen gepubliceerd aangaande het effect van ma-
trices op de allergeniciteit van voedseleiwitten. Wel 
zijn verschillen gevonden in uitkomsten van voed-
selprovocatietests die uitgevoerd werden bij verschil-
lende testcentra. Naast geografische en genetische 
verschillen, zouden variaties in de matrices die wor-
den gebruikt om de allergenen in te verbergen, deze 
verschillen kunnen verklaren. De voedselmatrix be-
staat, naast het te bestuderen allergeen, uit alle andere 
componenten van het voedingsmiddel en bevat dus 
voornamelijk vetten, koolhydraten, micronutriënten 
en andere eiwitten.9 Deze matrix zou op diverse ma-
nieren een rol kunnen spelen bij de beïnvloeding van 
de mate van allergeniciteit van eiwitten. Bepaalde 
voedingsstoffen uit de matrix zouden een immuun-
modulerende werking kunnen hebben (bijvoorbeeld 
lecitinen en fytochemicaliën) en bovendien zou de 
aanwezigheid van bepaalde voedingsstoffen van in-
vloed kunnen zijn op de mate van de vertering en/of 
immuunpresentatie van eiwitten. 

Uit een recent artikel blijkt dat bij het voorspellen van 
de allergeniciteit van pinda-eiwitten, de interacties 
met andere voedingscomponenten van invloed zijn.10 

In een muizenmodel werd aangetoond dat pinda- 

allergenen van zichzelf niet immunogeen zijn, maar 
na blootstelling aan een pinda-extract (het allergeen 
in combinatie met een voedingsmatrix) werden wel 
allergeengeïnduceerde cytokinereacties gemeten. In 
deze tests leek de voedingsmatrix een adjuvantwer-
king te hebben op immuunresponsen tegen eiwitten, 
waarschijnlijk door het activeren van dendritische 
cellen (DC). Het maakte niet uit of er een vet of 
ontvet extract werd gebruikt, wat suggereert dat vet-
ten niet de belangrijkste adjuverende componenten 
zijn. Verder werd in een allergiemodel gezien dat zo-
wel het pinda-extract als de geteste pinda-allergenen 
stabiel genoeg zijn om uiteindelijk een IgE-respons 
op te wekken en dat ze hiervoor geen beschermende 
voedingsmatrix nodig hebben.
Een onderzoek uit 2002 toonde aan dat de voedsel-
matrix ook de biobeschikbaarheid van het allergeen 
kan beïnvloeden. Een hoog-vet voedselmatrix zou 
vroege, orale waarschuwingssymptomen kunnen 
uitstellen doordat de allergene epitopen worden 
afgeschermd door deze matrix en alleen worden 
gedetecteerd na vertering van het vet. Deze verte-
ring vindt pas plaats in de maag en de dunne darm. 
Door het uitblijven van de vroege, orale waarschu-
wingssymptomen zullen er pas na consumptie van 
een hogere dosis van het allergeen symptomen op-
treden. Door deze hogere consumptiedosis zal de 
reactie die nu optreedt echter ernstiger zijn. De 
verminderde beschikbaarheid van het allergeen in 
de hoog-vet matrix geeft aan dat de vetinhoud van 
provocatierecepten de reactie van de persoon die de 
provocatie ondergaat, beïnvloedt. In andere studies 
zijn vetzuren beschreven als stoffen met immuun-
moduleerde eigenschappen, waarbij ze een rol spelen 
in verhoogde activering van immuuncellen. Tevens 
zijn er aanwijzingen dat de aanwezigheid van vetten 
de absorptie van bepaalde allergenen in het maag-
darmkanaal zou kunnen vergroten.

Bovenstaande voorbeelden suggereren effecten van 
niet-enzymatisch actieve voedselmatrixcompo-
nenten, zoals vet, op de allergeniciteit van eiwit-
ten. Effecten van andere matrixcomponenten zijn 
ook bekend. Zo kunnen eiwithydratatiestatus, de 
interactie tussen eiwitten, fytochemicaliën, prote-
aseremmers et cetera, van invloed zijn op de mate 
waarin een eiwit in staat is de plaats te bereiken in 
de mucosa van het maag-darmkanaal waar actieve 
immuunsampling plaatsvindt. Beïnvloeding kan 
bijvoorbeeld optreden door verandering van de sta-
biliteit van de eiwitten en/of door verandering van 
het immuunmilieu. Aan de andere kant kunnen 
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voedselbewerking en interactie tussen allergenen en 
andere voedselingrediënten uit de matrix (met name 
vetten en eiwitten) de potentie van allergenen voor 
proteolyse beïnvloeden en kunnen proteolytische en 
oxidatieve enzymen ook een effect uitoefenen op de 
allergeniciteit.

conclusie
Er is nog veel onderzoek nodig om de mate van al-
lergeniciteit van een eiwit te kunnen voorspellen. 
Er zijn geen eigenschappen bekend die een derge-
lijke voorspelling mogelijk maken. De genetische en 
structurele heterogeniteit, de stabiliteit tegen verte-
ring en de aanwezigheid in een voedselmatrix com-
pliceren dergelijke voorspellingen enorm.
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1. de allergeniciteit van een eiwit kan op basis van structuur, aminozuursequentie of stabiliteit tegen 
vertering niet van te voren worden voorspeld. 

2. de heterogeniteit in typen eiwitten die als allergeen in de voeding kunnen optreden, maakt het 
beheersen van voedselallergeniciteit bijzonder moeilijk.

3. de voedselmatrix kan de allergeniciteit van een eiwit in de voeding moduleren, waardoor de ernst 
van de allergische reactie kan worden vergroot of juist verminderd.

Aanwijzingen voor de praktijk
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