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Käännä

Eurofins on ensimmäinen laboratorio, joka pystyy tarjoamaan 7 allergeenin  
samanaikaisen määrittämisen näytteestä käyttäen LC-MS/MS-tekniikkaa

Eurofins on tarjonnut laajan valikoiman allergeenitestejä 
eri menetelmillä sekä asiantuntevalla asiakaspalvelulla 
jo usean vuoden ajan. Tällä hetkellä tarjoamme ainoana 
laboratoriona yhtäaikaisesti jopa 7 allergeenin määri-
tyksen 14 allergeenistä, jotka elintarvikkeiden pakka-
usmerkinnöissä on ilmoitettava (EC/2007/682). LC-MS/
MS-menetelmä useiden allergeenien samanaikaiseen 
skriinaukseen1 (=multi-skriinaus) on kehitetty Eurofins 
Analytik GmbH – Wiertz-Eggert-Jörissen–laboratorios-
samme. 

7 allergeenin analysointi samalla kertaa  
ELISA- ja PCR-menetelmillä analysoidaan yksi allergeeni 
kerrallaan, kun taas LC-MS/MS-menetelmällä voidaan 
analysoida seuraavat 7 allergeeniä yhdellä määrityksellä:

	 Maito
	 Kananmuna
	 Soija
	 Maapähkinä
	 Hasselpähkinä
	 Manteli
	 Saksanpähkinä

Kustannussyistä elintarvikkeiden tuotantolinjoilta analy-
soidaan usein vain todennäköisin allergeeni. LC-MS/MS 
-menetelmä mahdollistaa useiden allergeenien skriinaa-
misen nopeasti ja samanaikaisesti esimerkiksi elintarvik-
keiden raaka-aineista, valmiista tuotteista tai puhtaus-
näytteistä.

Tämä uusi analysointistrategia mahdollistaa  elintarvike-
yrityksille kokonaisvaltaisemman allergeeniriskien hal-
linnan ja siten myös entistä turvallisemmat tuotteet.

Menetelmä
Proteiinit uutetaan elintarvikematriisista erilleen ja pil-
kotaan entsymaattisesti. Muodostuneet peptidit ero-
tetaan kromatografisesti HPLC:llä ja identifioidaan tan-
dem-massaspektrometrillä. 

Allergeenien toteamisrajat LC-MS/MS–menetelmällä 
ovat samat kuin muiden tällä hetkellä allergeenien mää-
rittämiseen käytettyjen menetelmien toteamisrajat.
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Menetelmän edut
Spesifinen ja luotettava  

ELISA- ja PCR-tekniikoilla voidaan määrittää yksi aller-
geeni kerrallaan mittaamalla yhtä kohdeproteiinia tai 
DNA-sekvenssiä. LC-MS/MS -menetelmällä voidaan mi-
tata jopa 4 peptidiä kustakin allergeenistä. Tämä paran-
taa määrityksen tarkkuutta ja luotettavuutta.

Allergeeniproteiinin suora mittaus  
LC-MS/MS-menetelmällä mitataan suoraan allergiaa ai-
heuttavien elintarvikkeiden proteiinien osia (peptidejä), 
kun taas PCR-menetelmä tunnistaa allergeeneja epäsuo-
rasti niiden DNA-sekvenssien perusteella.

Soveltuu prosessoiduille elintarvikkeille 
Elintarvikkeiden valmistusprosessit, kuten paistaminen 
korkeassa lämpötilassa, voivat muuttaa kohdeproteiinin 
rakennetta. Proteiinin rakenteella taas on olennainen 
merkitys esimerkiksi ELISA-määrityksissä. LC-MS/MS 
mittaa peptidin aminohapposekvenssiä ja soveltuu siksi 
ELISA-tekniikkaa paremmin prosessoitujen elintarvikkei-
den  analysointiin.3 

Palvelumme
Eurofins tarjoaa näiden 7 allergeenin skriinauksen LC-
MS/MS -menetelmällä: maito, kananmuna, soija, maa-
pähkinä, hasselpähkinä, manteli ja saksanpähkinä. Rää-
tälöimme mielellämme tästä valikoimasta juuri teille 
sopivan paketin tarpeenne huomioiden. 

Eurofins kehittää jatkuvasti LC-MS/MS-menetelmää al-
lergeenien analysointia varten mm. toteamisrajojen ja 
määritettävien allergeenien suhteen. Tavoitteemme on 
laajentaa menetelmän soveltuvuutta yhä useammille 
näytematriiseille.  Muiden allergeenien analysoimiseksi 
meiltä löytyy kattava valikoima ELISA- ja PCR-määrityk-
siä.

Allergeenilaboratoriomme on DAkkS-akkreditointipal-
velun akkreditoima testauslaboratorio (DIN EN ISO/IEC 
17025). Yhteistyössä Eurofinsin laajan asiantuntijaver-
koston kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 
parhaan palvelun ja testikokonaisuuden kulloiseenkin 
tarpeeseen. 

Tähän julkaisuun sisältyvät tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja ne on tarkistettu. Tietojen ajantasaisuudesta, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei kuitenkaan 
ole mitään takeita. Eurofins ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka liittyvät näiden tietojen käyttöön. Erityisesti oikeudellisten yksityiskohtien vahvistaminen 
on käyttäjän vastuulla.


