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ABSTRACT 
 
Food allergy is an IgE-mediated immunological disease, which affects almost 4% of the 
adult population and up to 6% of children. Proteins from milk, egg, peanuts, soybean, wheat, 
fish and nuts are the main cause of food allergies. A less common allergen is pea protein. The 
National Food Administration analyses undeclared pea protein and contaminations of pea 
protein in foods using rocket immunoelectrophoresis and immunodiffusion. For both 
methods an antiserum against pea protein is needed. The aim of this study has been to 
characterize a newly developed rabbit-antiserum against pea protein. It is important to know 
if the antiserum is specific against peas, the detection as well as the quantification limits 
before it can be taken into use. The results of the study show that the antiserum was not 
absolutely specific, since it cross-reacted with chickpeas, fenugreek and lenses. However 
there is an "in-house" established PCR-method that can distinguish between chickpeas, 
fenugreek and peas and that method can be used as a complement to the rocket 
immunoelectrophoresis. The PCR-method cannot be used alone because it is not quantitative. 
Rocket immunoelectrophoresis detects 0,003% pea protein with purified IgG-antibodies from 
the antiserum.  
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INTRODUKTION 
 
Ordet allergi kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ”förändrat reaktionssätt” [1]. 
Vid allergi reagerar immunförsvaret på ämnen i omgivningen, som till exempel pollen, 
pälsdjur och mat, och kroppens egen vävnad skadas. När det gäller överkänslighetsreaktioner 
mot mat ska inte de icke-immunologiska reaktionerna blandas ihop med livsmedelsallergi. 
Livsmedelsallergi är en IgE-medierad immunologisk reaktion, medan de icke-immuno-
logiska reaktionerna inte är IgE-medierade utan kan bero på bland annat enzymbrister och 
farmakologiska mekanismer. Celiaki är liksom livsmedelsallergi en immunologisk reaktion 
mot livsmedel, men den är inte IgE-medierad och hör därför inte till allergierna [2].  
  
Livsmedelsallergi har på senare tid blivit ett allt mer växande problem, främst i västvärlden. 
Ungefär 3-4% av alla vuxna och 6% av alla barn i USA lider av någon form av 
livsmedelsallergi [3]. Symtomen vid allergi kan vara mycket varierande, allt ifrån mag- och 
tarmproblem i form av diarré och kräkningar, hudproblem i form av eksem till besvär i 
andningsvägarna i form av astma. I vissa fall kan även anafylaktiska reaktioner uppträda, 
men det är relativt ovanligt [3, 4].  
 
Trots att människan äter en så varierad kost, med hundratals olika livsmedel, är det bara en 
mycket liten del av livsmedlen som är allergiframkallande. Mjölk, ägg, jordnötter, soja och 
vete svarar för ungefär 90% av allergireaktionerna hos barn. Hos vuxna är det cirka 85% av 
födoämnesallergikerna som inte tål jordnötter, fisk, skaldjur och/eller nötter [5]. Än så länge 
vet man inte helt säkert varför vissa födoämnen är mer allergena än andra, men att 
exponeringen av allergenet i fråga och den genetiska predisponeringen spelar stor roll är helt 
klart.  
 
När det gäller allergi mot födoämnen är det oftast proteiner eller glykoproteiner som orsakar 
besvären [1]. Allergener brukar delas in i två typer beroende på vilka allergener som orsakar 
allergin i fråga, de kliniska symtom den allergiske får och de underliggande immunologiska 
orsakerna. Allergener av typ 1-varianten ger upphov till sensibilisering i mag- och tarm-
kanalen och är vanligare hos barn än hos vuxna. Hos små barn kan vissa överkänsligheter, 
som till exempel mjölkallergi, växa bort men ibland också ersättas av andra allergier när 
barnen blir större. Allergener av typ 2-varianten utvecklas för det mesta hos vuxna till följd 
av inhalerade allergener, som till exempel pollen. I dessa fall har IgE-antikroppar bildats mot 
pollen, men antikropparna kan sedan korsreagera med liknande proteiner i exempelvis frukt, 
nötter och grönsaker [1, 6].    
  
För att ämnen överhuvudtaget ska kunna ge upphov till allergi måste de på något sätt kunna 
ta sig in i kroppen och dessutom bevara sin struktur tillräckligt länge för att kunna påverka 
immunsystemet. Allergener av typ 1-varianten tål oftast upphettning och är motstånds-
kraftiga mot matsmältningsenzymer. Allergener av typ 2-varianten är lättlösliga i 
fysiologiska buffertar och ofta proteolytiskt aktiva, vilket gör att de lätt kan ta sig igenom 
slemhinnan i andningsorganen [1].   
 
Allergi mot ärtor är något som är relativt ovanligt. Det finns inga siffror på hur många som 
har ärtallergi [7], men av 154 allergiska livsmedelsreaktioner som rapporterats in till 
Livsmedelsverket mellan 1993-2003 orsakades 4% av ärtor [8]. Eftersom det är få som är 
allergiska mot ärtor har det inte forskats så mycket kring ämnet. Uppdelningen av olika 
sorters ärtprotein har under åren inte heller varit helt konsekvent och man har inte varit helt 
säkra på vilka av proteinerna i ärtor som är allergena. Malley med flera delade 1975 upp 
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ärtproteiner i fraktionerna albumin och de två globulinfraktionerna legumin och vicilin [9]. 
Han visade då att det var albuminfraktionen som var allergen. En senare studie har dock delat 
upp proteinerna ytterligare och inte bara haft indelningen globuliner och albuminer utan 
också gruppen gluteliner [10]. I den studien visade man att även glutelin- och globulin-
fraktionerna har betydelse för hur allergena ärtor är.  
 
Ärtor tillhör familjen ärtväxter (Fabaceae). Ärtväxterna kallas även baljväxter och omfattar 
drygt 700 släkten och cirka 20 000 arter.  Familjen ärtväxter är en av de största blommande 
växtfamiljerna. Växterna breder ut sig från regnskog till öken och från lågland till alpina 
habitat. Vissa arter kan till och med leva i akvatiska miljöer. Morfologiskt kan växterna 
variera allt ifrån små örter till stora träd [11]. Många ärtväxter kan fixera kväve med hjälp av 
speciella bakterier i rötterna och detta gör att de ofta är bland de första växterna att slå rot på 
relativt näringsfattiga marker. Ärtväxter anses även vara billig och bra föda och har odlats 
sedan lång tid tillbaka [12]. Nuförtiden nyttjas ungefär 12% av jordens odlingsbara yta till 
odling av ärtväxter, mycket på grund av deras höga proteininnehåll och förmågan att fixera 
kväve [13]. Ungefär 33% av människans proteinbehov tillgodoses av ärtväxter. Ärtor (Pisum 
sativum) är tillsammans med jordnötter (Arachis hypogaea), sojabönor (Glycine max), 
kikärtor (Cicer arietinum), bönor (Phaseolus spp.) och linser (Lens spp.) några av de ärt-
växter som används mest som livsmedel [14].  
 
En allergiker kan endast genom att helt avstå från det den inte tål undvika allergiska 
reaktioner. Det är därför viktigt att det finns möjlighet att läsa ingrediensförteckningen på 
alla livsmedel. För att underlätta för de som är allergiska har EU kommissionen gjort en lista 
på ämnen som oftast orsakar allergiska reaktioner och som alltid måste deklareras på de 
livsmedel där de ingår. Dessa ämnen är spannmål som innehåller gluten, kräftdjur, ägg, fisk, 
jordnötter, sojabönor, mjölk, nötter, selleri, senap, sesamfrön, svaveldioxid och sulfit, lupin 
och blötdjur och produkter av dessa [15, 16]. I nuläget står inte ärta med på allergilistan och 
det är något som kan orsaka bekymmer för ärtallergiker. 
 
Sedan några år tillbaka har man i bland annat Danmark och Kanada börjat tillverka protein, 
stärkelse och fibrer från ärtor. Dessa används i produkter som magra korvar, blodpudding 
och leverpastej. Oftast ingår de inte i särskilt stora mängder, vanligtvis 1-2% [7], men denna 
koncentration kan vara tillräckligt för att ge problem för den som är allergisk. 
 
Till Livsmedelsverket kommer det in livsmedelsprover i vilka man misstänker att det finns 
odeklarerat ärtprotein eller att ärtprotein har kontaminerat en produkt. Bakgrunden är i regel 
att någon med allergi mot ärta ätit ett livsmedel och fått en allergisk reaktion. Analyserna i 
dessa fall sker med immunodiffusion och raketimmunoelektrofores.  
  
Vid immunodiffusion appliceras ett eller flera livsmedelsprover i brunnar i en ring på en 
agarosgel gjuten på ett objektsglas. I mitten av ringen sätts antiserum i en brunn. Proverna 
och antiserat får passivt diffundera i gelen under ett dygn. Om proverna innehåller antigenet 
som antikropparna reagerar mot bildas ett precipitat, som synliggörs genom färgning. 
Metoden är kvalitativ, men precipitionslinjens tjocklek och avståndet mellan den och prov-
brunnarna kan ge en indikation på koncentrationen av antigen i provet.  
 
Raketimmunoelektrofores är en kvantitativ metod för bestämning av antigenkoncentrationer i 
livsmedel. Till en gel som innehåller antikroppar sätts prover med eventuella antigen i 
brunnar utstansade i nedre kanten av gelen. En ström läggs över gelen och antigenen vandrar 
i det elektriska fältet, medan antikropparna står stilla. Allteftersom antigenen träffar på 
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antikroppar bildas komplex. När mängden antigen och antikroppar är i ekvivalens faller 
komplexen ut i raketliknande former som blir synliga efter färgning. Höjden på raketen 
jämförs med kända standardkoncentrationer och koncentrationen av antigen i proverna kan 
bestämmas. 
 
I både immunodiffusion och raketimmunoelektrofores används serum från en kanin som 
blivit immuniserad med ärtprotein. Antiserat från kaninen konserveras med natriumazid, 
delas upp i små portioner och fryses ner för att tas fram och användas vid behov.  
Antiserat som tidigare använts av Livsmedelsverket började ta slut, så under 2007 
immuniserades en ny kanin för att få fram nytt antiserum (anti-PEA). På grund av att 
immunsvaret inte är exakt likadant hos alla kaniner krävs det att en karaktärisering av varje 
nytt antiserum görs innan det kan börja användas. Antiserum kontrolleras alltid noggrant med 
avseende på eventuell korsreaktion med andra baljväxter, samt vilka detektions- och 
kvantifieringsgränserna är. 
 
Syftet med denna studie var därför att göra en karaktärisering av det nya antiserat mot 
ärtprotein. För att undersöka specificiteten gjordes immunodiffusion med 15 olika baljväxter 
och fyra olika sojafraktioner. I de fall då korsreaktion påvisades adsorberades anti-PEA med 
korsreagerande baljväxter. Antiserat renades även på kolonn med affinitetskromatografi för 
att få fram specifika IgG-antikroppar mot ärtprotein. För att ta reda på vilken mängd anti-
PEA som var lämpligast i gelerna vid analys med raketimmunoelektrofores utfördes 
raketimmunoelektroforeser med olika antiserum-koncentrationer. Dessutom mättes den 
lägsta kvantifieringsmängden i gelerna. Utöver karaktäriseringen av anti-PEA utfördes SDS-
PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) och Western blot på åtta 
baljväxter och på en seriespädning av en standardlösning av ärtprotein. Syftet var att jämföra 
ärtors proteinsammansättning med andra baljväxters proteinsammansättning och kontrollera 
antiserats reaktivitet ytterligare. Allra sist undersöktes 11 olika livsmedel med raketimmuno-
elektrofores för att se möjligheterna till kvantifiering av ärtprotein i livsmedel.  
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MATERIAL OCH METODER 
 
Ärtproteinstandard 
Ärtproteinstandarden som användes under hela studien var sedan tidigare beredd till 
koncentrationen 0,1% och karaktäriserad med avseende på bland annat hållbarhet och 
proteinvärde. Ärtproteinisolatet (Propulse) som utgjorde grunden för standardlösningen kom 
från Nordfalks AB (ringnr 505:3, Livsmedelsverkets Dnr 2206/94).  
 
Antisera   
Ett antiserum mot ärtor togs fram av företaget Agrisera i Vännäs under hösten 2007. Det 
skedde genom fem immuniseringar av en kanin med samma isolat (Propulse) från Nordfalks 
AB som ärtproteinstandarden var iordningställd med. Immuniseringen skedde under en 
period på 26 veckor och serumet som användes under studien kom från sluttappningen vecka 
26 (tappning 6). 
 
Baljväxter   
Femton olika baljväxter och fyra fraktioner av soja användes för karaktärisering av antiserat. 
Baljväxterna som användes var gröna och gula ärtor (Pisum sativum), jordnötter (Arachis 
hypogaea), kikärtor (Cicer arietinum), röda och gröna linser (Lens culinaris), vitlupin 
(Lupinus alba), limabönor (Phaseolus lunatus), tre sorters bönor (Phaseolus vulgaris); 
kidneybönor, små vita bönor och bruna bönor, tamarind (Tamarindus indica), 
bockhornsklöver (Trigonella foenum-graecum), black eye bönor (Vigna unguiculata) och 
sojabönor (Glycine max). De fyra fraktionerna av soja var sojakoncentrat, sojaisolat, 
texturerat soja och avfettat sojamjöl.   
 
Livsmedel 
Tio livsmedel med någon form av ärta deklarerat på ingrediensförteckningen och ett 
livsmedel med bockhornsklöver (Tab. 1) valdes ut för att undersöka om ärtinnehållet 
och/eller bockhornsklövern kunde detekteras med raketimmunoelektrofores.  
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Tabell 1. Utvalda livsmedel för detektion av ärta/bockhornsklöver med raketimmunoelektrofores. 
Produkt Tillverkare  Innehållsdeklaration 
Redd 
Kycklingsoppa 

Knorr Vetemjöl, salt, stärkelse, grönsaker 10% (morötter, purjolök, lök), 
vegetabiliskt fett, modifierad stärkelse, curry (med bl.a. senapsfrö), 
mjölkprotein, smakförstärkare (mononatriumglutamat, 
dinatriumguanylat, dinatriuminosinat), kycklingfett, kycklingkött 
2,1%, arom (med bl.a. ägg, jästextrakt), socker, mjölksocker, kryddor, 
vitlök, persilja, äpple, ärtprotein, vegetabilisk olja, färgämne (E 
150c), antioxidationsmedel (E 310, E 320). 

Grönsaks & 
Kycklingpuré 

Semper Potatis, vatten, kycklingkött (10%), morot, majs, ärtor, vegetabilisk 
olja (raps), juice av citron, vitpeppar. 

Spaghetti Schär Majsmjöl, rismjöl, isolerat ärtprotein, emulgeringsmedel (E 471). 
Wienerpölser GÖL Griskött (80%), vatten, salt, potatismjöl, ärtmjöl, sojaprotein, kryddor, 

dextros, surhetsreglerande medel (E 331), stabiliseringsmedel (E 451), 
antioxidationsmedel (E 301, E 300), emulgeringsmedel (E 471), 
konserveringsmedel (E 250).  

Vegetariska 
Burgare 

Hälsans 
Kök  

Rehydrerat sojaprotein (60%), rehydrerat veteprotein (17%), lök, 
vegetabilisk olja, äggvitepulver, salt (1,8%), jäst, maltodextrin, 
ärtfiber, stärkelse, aromer, maltextrakt (korn), stabiliseringsmedel 
(natriumalginat, guarkärnmjöl), lökpulver, vitlökspulver, kryddor, 
druvsocker, mineralämne järn, vitamin B12. Kan innehålla spår av 
sesam. 

Vegetariska 
Grytbitar 

Hälsans 
Kök 

Rehydrerat veteprotein (74%), vegetabilisk olja, rehydrerat 
ärtprotein (5%), vetemjöl, äggvitepulver, salt (2%), proteinhydrolysat 
(vete, soja), modifierad stärkelse, fruktsocker, druvsocker, maltextrakt 
(korn), maltodextrin, jäst, aromer, kryddor (selleri), vitlökspulver, 
lökpulver, stabiliseringsmedel (natriumalginat), mineralämne järn, 
vitamin B12. Kan innehålla spår av sesam. 

Vegetariska 
Bullar 

Hälsans kök Rehydrerat sojaprotein (51%), rehydrerat veteprotein (15%), vatten, 
vegetabilisk olja, äggvitepulver, maltodextrin, stärkelse, salt (1,6%), 
lökpulver, ärtfiber, jäst, maltextrakt (korn), aromer, vitlökspulver, 
proteinhydrolysat (vete), stabiliseringsmedel (natriumalginat, 
guarkärnmjöl), kryddor, rödbetspulver, mineralämne järn, vitamin 
B12. Kan innehålla spår av sesam.  

Burgers Quorn Svampprotein (33%), vatten, texturerat grönsaksprotein (veteprotein, 
ärtprotein, vete- och potatisstärkelse, maltmjöl, palmolja, 
maltodextrin, mjölkprotein), lök, smakämnen, torkad äggvita från 
frigående höns, rapsolja, tapiokastärkelse, rostat kornmaltextrakt. 

Örtbiffar Familjen 
Dafgård 

Vitkål, lök, grönkål, palsternacka, ströbröd (vetemjöl, vatten, salt, jäst), 
vegetabilisk olja, potatisflingor (potatis, vegetabiliskt fett), vetegluten, 
emmenthalerost, ärtstärkelse, persilja, körvel, libsticka, salt, kryddor 
(vitpeppar, paprika, vitlök, morot, chili, citronolja, gurkmeja, 
svartpeppar, senapspulver). Grönsaker 62%, örter 2%. 

Morotsbiffar  Familjen 
Dafgård 

Morot (58%), potatisflingor (potatis, vegetabiliskt fett), vegetsbilisk 
olja, ströbröd (vetemjöl, vatten, salt, jäst), lök, vetegluten, 
ärtstärkelse, salt, vitpeppar, muskot, senapspulver. Grönsaker 64%. 

Bredbar 
leverpastej 

Euro 
Shopper 

Fett fläsk, grislever (31%), vatten, potatismjöl, socker, koksalt, gul lök, 
vitpeppar, muskotnöt, curry (bockhornsklöver), mejram, 
antioxidationsmedel (E 300), konserveringsmedel (E 250). 

 
 
Provberedning 
Alla baljväxter och livsmedel maldes och 2g av varje prov vägdes in. Baljväxterna löstes i 
10mL Tris/glycin prov- och gelbuffert, pH 8,7 (0,10M Tris, 0,50M glycin), förutom tamarind 
där endast 1g vägdes upp (på grund av att det inte fanns mer) och löstes i 5mL buffert och 
bockhornsklöver och sojaisolat där 2g löstes i 15mL buffert (på grund av att dessa svällde så 
mycket). Proverna vortexades och fick sedan stå och svälla i cirka 45min innan de vortexades 
igen. Livsmedelsproverna vägdes in som dubbelprover och löstes i cirka 8mL Tris/glycin 
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prov- och gelbuffert, pH 8,7. Sedan placerades de i ultraljudsvattenbad i 2h och 45°C för att 
proteinerna skulle lösas ut bättre. Därefter späddes de upp till 10mL med buffert. Både 
baljväxterna och livsmedelsproverna centrifugerades vid 30600 g i 10min och 5ºC. 
Övervätskan sögs av med pasteurpipett och fördes över till nya provrör som frystes in. I de 
fall där övervätskan var grumlig filtrerades den genom bomull. 
  
Immunodiffusion 
För att undersöka specificiteten hos anti-PEA gjordes immunodiffusion med femton olika 
baljväxter och 4 olika sojafraktioner. Dessutom gjordes immunodiffusion för att fastställa 
vilken den lägsta koncentrationen av ärtproteinstandard som gav positiv reaktion med anti-
PEA. 
   
Tre och en halv milliliter varm 1% agaroslösning pipetterades över på objektsglas som låg på 
ett nivåbord. Glasen med gel fick kallna och stelna innan de lades in i en fuktkammare i 
kylskåp. Efter minst 30min stansades hål ut på varje gel i form av två ringar bestående av sex 
perifera hål och ett hål i mitten. Hålen hade en diameter på 2,5-3mm och avståndet mellan de 
yttre hålens mitt var 8,5mm och mellan de yttre hålens mitt och mitthålets mitt var 10mm. 
Fyra och en halv mikroliter av varje provextrakt applicerades i ett perifiert hål. Ärtprotein-
standard (0,1%) användes som positiv kontroll. Till mittenhålen applicerades 9µL anti-PEA. 
Glasen lämnades i fuktkammare i kylskåp över natt. 
  
Dagen efter lakades icke-precipterade proteiner ur gelerna med 0,9% NaCl-lösning i 60min. 
Gelerna pressades under ett filterpapper fuktat med avjoniserat vatten, pappershandukar och 
tyngd i 30min, innan de lades i avjoniserat vatten i 60min. Därefter pressades de ytterligare i 
30min och torkades till sist med hårtork. Färgning av gelerna skedde med 0,1% amidosvart 
löst i ättiksyra:metanol:vatten (10:70:20) i 10min. Avfärgningen gjordes med 
ättiksyra:metanol:vatten (10:70:20) och gelerna torkades med hårtork.  
 
SDS-PAGE  
Separation av proteiner i åtta olika baljväxter; kidneybönor, kikärtor, bockhornsklöver, gula 
ärtor, gröna linser, sojabönor, jordnötter och lupin utfördes med SDS-PAGE. Ytterligare en 
SDS-PAGE utfördes på en 2-stegs-spädningsserie utgående från ärtsproteintandarden med 
koncentrationen 0,1%. 
 
Baljväxtextrakten späddes 8 gånger med Tris/glycin prov- och gelbuffert, pH 8,7. Ärtprotein-
standarden späddes i en 2-stegs-spädningsserie med samma buffert. Sextiofem mikroliter av 
de nya spädningarna blandades med 25µL NuPage® LDS Sample Buffer (Invitrogen) och 
10µL ’reducing agent’ (2,0µM ditiotreitol (DTT), Amersham Biosciences). ’Reducing agent’ 
tillsattes sist, just innan proverna ställdes ner i ett 70ºC vattenbad i 10min. Tjogo mikroliter 
prov sattes till varje brunn på gelen (NuPage® 4-12% Bis-Tris Gel, 1,0mm×10 well, 
Invitrogen). I första och sista brunnen sattes en storleksmarkör med kända proteinstorlekar 
mellan 3 och 188kDa (SeeBlue® Prestained, Invitrogen). Elektroforesen kördes vid 140V och 
80mA under en timme tills de blå banden på Sample bufferten nått botten av gelen. Gelen 
färgades med brukslösning (0,15M (NH4)2SO4, 90% 10%-ig ättiksyra, 10% stamlösning (en 
tablett PhastGelTM Blue R (Pharmacia) löst i ca 5mL vatten och spädd med 80mL metanol)) 
och avfärgningen gjordes med metanol:ättiksyra:vatten (3:1:6). Vid immunoblottingen 
överfördes proteinerna direkt till ett nitrocellulosamembran utan att först färgas. 
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Adsorbtion av antiserat  
Anti-PEA adsorberades med gröna linser, kidneybönor, kikärtor och bockhornsklöver. Först 
adsorberades antiserat med alla fyra baljväxterna tillsammans och sedan med baljväxterna 
var för sig.     
  
När adsorbtion med alla fyra baljväxterna gjordes samtidigt vägdes 125mg av vardera 
baljväxt upp och löstes tillsammans i 2500µL anti-PEA. Vid adsorbtion av arterna var för sig 
vägdes 25mg av varje baljväxt upp och löstes var för sig i 500µL anti-PEA. Proverna fick stå 
i kylen över natt och centrifugerades därefter i 10min och 5ºC vid 30600 g. Övervätskan 
fördes över till nya provrör och frystes in. 
 
Rening av specifika antikroppar 
Tjugofem milligram ärtprotein löstes i 5mL kopplingsbuffert (0,2M NaHCO3, pH 8,3, 0,5M 
NaCl). Lösningen placerades sedan i ultraljudsbad i 30min.  
  
Längst upp på en HiTrapTM NHS-activated HP kolonn (GE Healthcare) applicerades en 
droppe iskall 1mM HCl. Detta för att förhindra att luft skulle kunna komma in i systemet. 
Pumpslangarna fylldes med 1mM iskall HCl och isopropanolen i kolonnen tvättades ur med 
5mL 1mM HCl. Flödeshastigheten justerades till cirka 0,5mL/min.  
  
Ungefär 2mL av ärtproteinlösningen pumpades in i slangarna och kolonnen. Lösningen fick 
recirkulera i ca 30min så att ärtproteinerna skulle kunna binda till kolonnen. Kolonnen 
tvättades därefter i omgångar med tvättbuffert A (0,5M etanolamin, pH 8,5, 0,5M NaCl) och 
tvättbuffert B (0,1M natriumacetat, pH 4, 0,5M NaCl) enligt följande; 2mL A, 2mL B, 
recirkulation 20min med 2mL A, 2mL B, 2mL A och slutligen 2mL B. Fyra milliliter 
10xkörbuffert (20mM Tris/HCl, pH 7,8, 0,15M NaCl, 0,1% Tween-20) användes för att 
jämvikta kolonnen innan den tvättades med 2mL elueringsbuffert (10mM glycin, pH 2, 
0,15M NaCl). Därefter jämviktades kolonnen igen med 3mL 10xkörbuffert. Efter det 
fortsatte inpumpningen av 10xkörbuffert och 0,5mL-fraktioner samlades upp. Proteinhalten i 
dessa fraktioner mättes med en spektrofotometer vid 280nm tills absorbansen var lägre än 
0,05. Ytterligare 3mL körbuffert kördes igenom systemet.  
 
För att isolera specifika antikroppar från anti-PEA blandades 1mL anti-PEA med 0,8mL 
vatten och 0,2mL 10xkörbuffert och lösningen applicerades på kolonnen och fick recirkulera 
i ca 30min. Kolonnen tvättades med 10xkörbuffert tills absorbansen sjunkit till mindre än 
0,01. Därefter applicerades elueringsbuffert för att lösgöra antikropparna från ärtproteinen i 
kolonnen och 0,5mL-fraktioner började samlas upp. I varje rör som fraktionerna samlades 
upp i var 50µL neutraliseringsbuffert (1M Tris) tillsatt. Absorbansen mättes på de åtta första 
rören och de tre rör som hade en absorbans över 0,4 poolades. På den poolade fraktionen 
uppmättes absorbansen vid 280nm till 1,008 och koncentrationen på antikropparna i 
lösningen räknades med Lambert-Beers lag ut till 0,67mg/mL, där ε var satt till 1,5.   
  
Western blot 
För att se hur specifika de framrenade IgG-antikropparna blivit efter affinitetsreningen 
kontrollerades de med Western blot mot kidneybönor, kikärtor, bockhornsklöver, gula ärtor, 
gröna linser, sojabönor, jordnötter och lupin. Dessutom utfördes Western blot på en 2-stegs 
spädningsserie utgående från 0,1% ärtproteinstandard för att se hur låga koncentrationer som 
kunde detekteras med anti-PEA.  
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Först utfördes en SDS-PAGE på samma sätt som ovan, sedan genomfördes blottingen. De 
geler som blottades lades tillsammans med nitrocellulosamembran (NC-membran, HybondTM 
C Extra, Amersham Life Science), blottingsvampar och filterpapper ner i katodboxen 
tillhörande elektroforesapparaten enligt figur 1. 
 
 

 
Figur 1. Blottingsandwich.  
 
 
NC-membranet, blottingsvampar, filterpapper och gelen blöttes med transferbuffer (5% 
NuPage® Transfer buffer (invitrogen), 0,1% NuPage® Antioxidant (Invitrogen), 10% 
metanol) innan de lades samman i boxen. När anodsidan lagts på och boxen monterats i 
elektroforesapparaten fylldes transferbuffert på i boxen och destillerat vatten fylldes på 
utanför. Blottingen skedde i ca 1h vid 25V och 190mA.  
 
NC-membranet färgades med Ponceau S lösning (Sigma-Aldrich) i 10min för att kontrollera 
att proteinbanden gått över till NC-membranet. Därefter tvättades membranet två gånger med 
avjoniserat vatten i ca 5min. Efter avfärgning med 0,9% NaCl lades NC-membranet i 
blockeringsbuffert (0,05% gelatin i spädningsbuffert PBST, pH 7,0 (7,2mM 
Na2HPO4×2H2O, 2,8mM NaH2PO4×2H2O, 0,15M NaCl, 0,3% Tween-20) i kylskåp över 
natten. Dagen därpå fortsatte färgningen för att se hur de framrenade IgG-antikropparna band 
till antigenen på NC-papperet.  
 
NC-membranet lades i en petriskål med 10µL av den renade IgG-fraktionen och 10mL 
spädningsbuffert i 30min, sedan tvättades det i PBST 4×5min. Tio mikroliter get-antikanin 
IgG (Sigma) tillsattes tillsammans med 10mL PBST och allt fick ligga på skak i 
rumstemperatur i 30min. Efter det skedde ytterligare en tvätt med PBST 4×5min. Fem 
mikroliter kanin-PAP-komplex (Dako) och 10mL PBST tillsattes i 30min, sedan tvättades 
NC-membranet med substratbuffert (0,01M Tris(hydroxymethyl-)aminomethan, pH 7,6) i 
4×5min. Därefter tillsattes substrat (25mg 4-kloro-1-naftol i 5mL etanol, 45mL substrat-
buffert och 0,2% H2O2) tills banden på NC-membranet blev synliga (ca 5-10min). Slutligen 
tvättades NC-membranet med substratbuffert i 5min.    
 
Raketimmunoelektrofores 
Med raketimmunoelektrofores kan proteinhalten i prover bestämmas. För att mängden 
antigen i proverna ska kunna beräknas krävs att en standardkurva med kända koncentrationer 
körs samtidigt som proverna. Höjden på standardkurvans raketer mäts och värdena förs in i 
ett dataprogram som ritar upp en kurva med avseende på rakethöjd och standard-
koncentration. Provens rakethöjder mäts, förs in i dataprogrammet och deras antigen-
koncentrationer avläses på kurvan. Helst ska standardkurvan vara rätlinjig, men den planar i 
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regel ut vid högre koncentrationer. Provresultaten bör ligga inom det rätlinjiga området för 
ett korrekt analyssvar.  
 
I denna studie bestämdes vilken anti-PEA-koncentration som gav de skarpaste och mest 
lättavlästa raketerna i gelerna. Raketimmunoelektroforeser kördes med 10, 15 och 20μL anti-
PEA i gelerna med kända koncentrationer på ärtproteinstandarden (6 2-stegs spädningar från 
0,1% standardlösning). En gel med 15μL av IgG-fraktionen, som renats på affinitetskolonn, 
testades också mot ärtproteinstandarden. Dessutom undersöktes om halten ärtprotein i olika 
livsmedel med deklarerat ärtinnehåll kunde detekteras med raketimmunoelektrofores. 
Dubbelprover av livsmedlen vägdes in och kördes på geler med 15μL anti-PEA. 
   
Av en 2,0% agaroslösning innehållande 0,6g agaros IEF (GE Healthcare) löst i 30mL 
Tris/glycin stripsbuffert, pH 8,7 (0,25M Tris, 1,25M glycin) göts buffertstrips i buffertstrips-
formar á 2,5mL. Lösningen värmdes först tills den klarnat och fick sedan svalna till 
70ºC±1ºC innan den hälldes upp i formarna. De färdiga stripsen (10 stycken) lades in i 
fuktkammare i kylskåp.  
  
Agarosgeler till elektroforesen göts på Gelbond® film (0,2mm, FMC BioProducts). Fyra bitar 
av Gelbond® film skars till storleken 45x52mm och lades ut med den hydrofila sidan uppåt 
på en vågrät glasskiva som värmts upp till 60ºC±2ºC. Hundratjugo milligram Pronarose 
Agarose LE (AB Kemila) löstes i 10mL Tris/glycin prov- och gelbuffert, pH 8,7 och 
värmdes tills den klarnat. Till 2,2mL 60ºC±2ºC-ig pronaroselösning sattes antiserum. 
Lösningarna blandades och hälldes ut på varsin gelbondfilm och fördelades jämt över ytan. 
Gelerna fick svalna och förvarades sedan i fuktkammare i kylskåp. Nya buffertstrips och 
geler gjöts allteftersom de behövdes. 
 
På två av gelerna stansades på den nedre kanten nio brunnar med diametern 2mm ut. På 
kylplattan i PhastSystem Separation Unit (GE Healthcare) droppades Kerosene för att 
gelerna skulle få bättre kontakt med kylplattan. Buffertstrips sattes fast i hållaren, som fälldes 
ner över gelerna. Därefter applicerades 1,5µL prov i alla brunnar och elektroforesen kördes 
igång. Elektroforesen skedde vid 100V, 25mA, 7W, 15ºC och pågick tills 100AVh hade 
uppnåtts, vilket tog ca 1 timme. 
  
Icke-precipiterade antikroppar lakades ur gelerna genom att gelerna först lades i 0,9% NaCl i 
30min, sedan under press med filterpapper fuktat med avjoniserat vatten, pappershanddukar 
och en tyngd i 10min, sedan i vattenbad i 30min och slutligen press som ovan 10min. Innan 
färgning i PhastSystem Development Unit (GE Healthcare) torkades gelerna med hårtork. 
Färgningen skedde enligt ett förprogrammerat program; 10min färgning med brukslösning, 
1min tvätt med metanol:ättiksyra:vatten (3:1:6), 5min tvätt med 10% ättiksyra och 5min tvätt 
med 10% ättiksyra igen. Gelerna torkades med hårtork och topparnas höjd på raketerna 
mättes med millimeterpapper.   
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RESULTAT 
 
Immunodiffusion 
Specificiteten hos anti-PEA testades med immunodiffusion mot extrakt av 15 olika baljväxter 
och fyra olika sojafraktioner.  
  
Immunodiffusionen resulterade i tydliga precipitat med gula och gröna ärtor, röda och gröna 
linser, kikärtor och bockhornsklöver. Alla fyra Phaseolus-arter (limabönor, kidneybönor, 
små vita bönor och bruna bönor) och black eye bönor gav svaga positiva reaktioner med 
antiserat. De svaga reaktionerna var dock i vissa fall så svaga att det var tveksamt om de 
egentligen var positiva reaktioner (Fig. 2). 
 
 

 
Figur 2. Immunodiffusion med anti-PEA och extrakt av 15 baljväxter och fyra olika sojafraktioner. I 
mittbrunnarna (1 och 8) sattes 9µL anti-PEA. I de perifera brunnarna (2-7 och 9-14) sattes 4,5µL prov. Ett (+) 
indikerar positiv reaktion. 
A.                                        B. 
2. ärtstandard 0,1% (+)  9. ärtstandard 0,1% (+)   2. ärtstandard 0,1% (+) 9. ärtstandard 0,1% (+)           
3. röda linser (+) 10. sojaisolat 3. sojaböna 10. små vita bönor (svagt +) 
4. gröna linser (+) 11. avfettat sojamjöl 4. jordnöt 11. bruna bönor (svagt +) 
5. grön ärta (+) 12. sojakoncentrat 5. kidneyböna (svagt +) 12. tamarind 
6. gul ärta (+) 13. texturerad soja  6. lupin 13. black eye böna (svagt +) 
7. bockhornsklöver (+)  14. tomt  7. limaböna (svagt +) 14. kikärta (+) 
                 
                                                         
För att ta bort ospecifikt bindande antikroppar från anti-PEA adsorberades det med kikärta, 
bockhornsklöver, kidneyböna och gröna linser. Adsorbtionen resulterade i att alla 
antikroppar, inklusive de som var specifika mot ärtprotein, försvann och att inga precipitat 
erhölls vid immunodiffusion (Tab. 2).  
  
Nya immunodiffusioner gjordes med sera som adsorberats med de fyra baljväxterna var för 
sig. Adsorbtion med gröna linser gav inga precipitat alls, varken med extrakt av gula eller 
gröna ärtor, inte heller med ärtstandarden. Serumet som blivit adsorberat med kikärta gav 
svagt positiva reaktioner med röda och gröna linser och gröna och gula ärtor. Adsorbtion 
med bockhornsklöver gav tydligt positiva reaktioner med röda och gröna linser, gröna och 
gula ärtor och kikärtor. Serat adsorberat med kidneyböna gav samma resultat som serat 
adsorberat med bockhornsklöver och dessutom positiv reaktion med bockhornsklöver och 
ärtstandarden (Tab. 2). Svaga precipitat var svåra att urskilja.   
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Tabell 2. Resultat från immunodiffusion med icke-adsorberat antisera och med fem varianter av adsorberat 
antisera. 

Anti-PEA adsorbetat med:  
Livsmedel: 

 
Icke 
adsorberat 
anti-PEA 

kikärta, 
bockhorns-
klöver, 
kidneyböna 
samt gröna 
linser 

kikärta bockhorns-
klöver 

kidneyböna gröna linser 

Standard 0,1% + - - - + - 
Sojabönor - - - - - - 
Jordnötter - - - - - - 
Kidneybönor svagt + - - - - - 
Lupin - - - - - - 
Limabönor svagt + - - - - - 
Små vita bönor svagt + - - - - - 
Bruna bönor svagt + - - - - - 
Tamarind - - - - - - 
Black eye bönor svagt + - - - - - 
Kikärtor + - - + + - 
Röda linser + - svagt + + + - 
Gröna linser + - svagt + + + - 
Gröna ärtor + - svagt + + + - 
Gula ärtor + - svagt + + + - 
Bockhornsklöver + - - - + - 
Sojaisolat - - - - - - 
Avfettat sojamjöl - - - - - - 
Sojakoncentrat - - - - - - 
Texturerat soja - - - - - - 
 
 
Immunodiffusionen gjord på en 2-stegs spädningsserie av ärtproteinstandarden visade att det 
var svårt att detektera små mängder ärtprotein med immunodiffusion. Endast mycket svaga 
precipitat kunde urskiljas i brunnarna med 1,0 och 0,5 samt 0,25mg ärtprotein/mL lösning. 
 
SDS-PAGE 
För att kunna jämföra ärtors proteinprofil med andra baljväxters proteinprofiler gjordes en 
SDS-PAGE med kidneybönor, kikärtor, bockhornsklöver, gula ärtor, gröna linser, sojabönor, 
jordnötter och lupin.  
  
Proteinseparation av baljväxterna visade många proteinband med storlek mellan 6 och drygt 
90kDa. Mest likartad proteinprofil med ärta hade gröna linser och kikärtor. De mest 
dominerande banden hos gul ärta låg på 99, 62, 46, 40, 35, 25, 20 och 5kDa. Gröna linser 
hade i likhet med gul ärta tydliga band på 99, 46, 35 och 20kDa plus tre svagare band på 62, 
25 och 5kDa. Bockhornsklöver hade dominerande band på 62, 46 och 20kDa och två diffusa 
band på 99 och 6kDa som också liknade ärtans proteinband. Förutom tre mer diffusa band på 
6, 25 och 35kDa hade kikärta två tydliga band på 20 och 90kDa. Från sojabönor, jordnötter 
och kidneybönor erhölls färre band. Vissa av proteinbanden liknade ärtans men deras totala 
proteinprofiler stämde inte överens med ärtans. Det gjorde inte heller bockhornsklöverns 
proteinprofil, som hade få tydliga band under 46kDa. Även lupin hade en annorlunda 
proteinprofil jämfört med ärta. Mängden protein i lupinprovet var dock hög, vilket gjorde att 
enskilda band var svåra att urskilja (Fig. 3). 
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Figur 3. SDS-PAGE på åtta olika baljväxter med Coomassie-färgning. 20μL prov är satt till varje brunn.  
1: kidneybönor, 2: kikärtor, 3: bockhornsklöver, 4: gula ärtor, 5: gröna linser, 6: sojabönor, 7: jordnötter,  
8: lupin. M är storleksmarkör Sea Blue.    
 
 
Western blot 
Specificiteten hos IgG-antikropparna som renats fram med affinitetskromatografi  
kontrollerades med Western blot. Kidneybönor, kikärtor, bockhornsklöver, gula ärtor, gröna 
linser, sojabönor, jordnötter och lupin separerades först med SDS-PAGE och proteinerna 
överfördes sedan till ett NC-membran. För att se om proteinerna överförts färgades NC-
membranet med Ponceau S lösning. Färgningen visade att alla proteinband hade gått över till 
NC-membranet (Fig. 4A). Därefter avfärgades NC-membranet och infärgades med specifika 
IgG-antikroppar (Fig. 4B). Antiserat band inte bara till ärtprotein, utan även till kikärtor, 
bockhornsklöver och gröna linser. Antiserat reagerade tydligast hos alla fyra baljväxterna 
med ett protein med molmassan 20kDa och med proteiner i regionerna kring 46kDa och 
62kDa. 
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Figur 4. Western blot på åtta baljväxter. A: NC-membranet färgat med Ponceau S lösning för att kontrollera att 
proteinbanden gått över från akrylamidgelen. B. Immunofärgning med renade IgG-antikroppar. 
I brunnarna finns; 1: kidneybönor, 2: kikärtor, 3: bockhornsklöver, 4: gula ärtor, 5: gröna linser, 6: soja bönor, 
7: jordnötter, 8: lupin. M är storleksmarkör Sea Blue.     
 
 
En SDS-PAGE och Western blot gjordes på en spädningsserie av ärtproteinstandarden. Den 
högsta koncentrationen som applicerades var 0,1%. Kontroll visade att proteinbanden gått 
över till membranet. Infärgning med antiserum blev tydlig (Fig. 5). Den lägsta detekterbara 
koncentrationen ärtprotein var 0,031mg/mL (brunn 6 i Fig. 5). Färgningen var tydligare 
innan membranet blev scannat.     
 
 

 
Figur 5. Immunoblott med anti-PEA på 2-stegs spädning av ärtproteinstandarden. Brunn 1: 1mg/mL,  
2: 0,5mg/mL, 3: 0,25mg/mL, 4: 0,125mg/mL, 5: 0,063mg/mL, 6: 0,031mg/mL, 7: 0,016mg/mL, 
8:0,008mg/mL.   
 
 
Raketimmunoelektrofores 
Vid utprövning av bästa koncentration av antiserum i gelerna blev raketerna tydligast med 
15μL anti-PEA (Fig. 6A). Raketerna fick en bra höjd och var dessutom skarpa i kanterna så 
att de var lätta att läsa av. Införda i ett diagram låg punkterna från standardkurvan på en rät 
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linje fram till rakethöjden 15mm, vilket motsvarade koncentrationen 0,05%. Därefter planade 
kurvan ut (Fig. 6B). Korrelationskoefficienten var 0,9923. Med antiserumkoncentrationen på 
20μL i gelerna erhölls låga raketer och 10μL antiserum gav en något otydlig topp på raketen 
med den starkaste ärtstandard koncentrationen (0,1%).  
 
 

 
Figur 6A. Ärtproteinstandardkurva på en gel Figur 6B. Standardkurva av ärtprotein med rakethöjden  
med 15μL anti-PEA. I brunnarna är det satt plottad på y-axeln och koncentrationen på x-axeln.    
1,5μL prov. Provet i brunn 1 har en koncentra-  Kurvans korrelationskoefficient är 0,9923. 
tion på 0,1% och därefter halveras koncentra- 
tionen i varje brunn för att i sista brunnen 
ligga på cirka 0,0004%.  
     
 
Den lägsta avläsningsbara raketen är 2mm i brunn 5 (Fig. 6A), vilket motsvarar ärtstandard-
koncentrationen 0,006% och metodens kvantifieringsgräns med anti-PEA.  
Med 15μL av den affinitets renade IgG-fraktionen i gelen kunde något lägre halter antigen 
detekteras. Den lägsta raketen mättes i brunn 6 till 3mm och motsvarade ärtstandard- 
koncentrationen 0,003% (Fig. 7).  
 
 

      
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Ärtproteinstandardkurva på en gel  
med 15μL av IgG-fraktionen, renad på  
affinitetskolonn. I alla brunnar har 1,5μL  
prov applicerats. Brunn 1 har en koncentration  
på 0,1%, 2: 0,05%, 3: 0,025%, 4: 0,013%,   
5: 0,006 och 6: 0,003%.  
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Analys av livsmedel 
Tio livsmedel med deklarerat ärtinnehåll och ett livsmedel innehållande bockhornsklöver 
analyserades för att undersöka om ärtinnehållet och/eller bockhornsklövern kunde detekteras 
med raketimmunoelektrofores. Vid analysen av livsmedelsproverna erhölls positivt utslag i 
fyra av de 11 analyserade produkterna. Raketimmunoelektroforesen visade att redd kyckling-
soppa innehöll 0,04% ärtprotein och glutenfri spagetti lika mycket. I Wienerpölse återfanns 
0,13% ärtprotein och i vegetariska grytbitar 0,07%. I de övriga sju proverna kunde ärtprotein 
inte påvisas (Tab. 3).  
 
  
Tabell 3.  Detekterade mängder ärtprotein (%) med raketimmunoelektrofores i 11 olika livsmedel.   

Produkt Tillverkare Ärtinnehåll/ 
bockhornsklöver 

Detekterad mängd 
ärtprotein (%) 

Redd kyckling soppa Knorr Ärtprotein 0,04 
Grönsaks och 
kycklingpuré  Semper Ärtor - 

Spaghetti Schär Isolerat ärtprotein 0,04 
Wienerpölser GÖL Ärtmjöl 0,13 
Vegetariska burgare Hälsans kök Ärtfiber - 

Vegetariska grytbitar Hälsans kök Rehydrerat 
ärtprotein 0,07 

Vegetariska bullar Hälsans kök Ärtfiber - 
Burgers Quorn Ärtprotein - 
Örtbiffar Familjen Dafgård Ärtstärkelse - 
Morotsbiffar Familjen Dafgård Ärtstärkelse - 
Bredbar leverpastej Euro Shopper Bockhornsklöver - 
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DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att göra en karaktärisering av ett antiserum mot ärtprotein (anti-
PEA). Detta för att anti-PEA i framtiden ska kunna användas för att detektera förekomst av 
odeklarerat ärtprotein och påvisa kontamination av ärtprotein i livsmedel med hjälp av 
immunodiffusion och raketimmunoelektrofores. Syftet med studien var även att med SDS-
PAGE och Western blot undersöka likheter och olikheter i proteinprofilerna mellan ärta och 
andra baljväxter och att se hur specifikt anti-PEA binder till de olika proteinfragmenten från 
baljväxterna.  
 
Immunodiffusion av 15 olika baljväxter och fyra sojafraktioner visade att förutom med gul 
och grön ärta reagerade anti-PEA starkt med röda och gröna linser, bockhornsklöver och 
kikärta. Kidneybönor, limabönor, små vita bönor, bruna bönor och black eye bönor reagerade 
svagt med anti-PEA. Det gick inte att adsorbera antiserat så att det endast reagerade med 
ärtprotein. Western blot visade att det inte heller gick att få fram specifika IgG-antikroppar 
mot ärtprotein genom affinitetskromatografi. Detta tyder på att proteinerna i ärtor, kikärtor, 
linser och bockhornsklöver är mycket lika och/eller att kaninen som immuniserats med 
ärtprotein bildat antikroppar som reagerar med dessa snarlika proteiner, det vill säga 
ospecifikt. Antiserat som användes tidigare på Livsmedelsverket korsreagerade också, men i 
huvudsak mot bockhornsklöver. Ett annat ärtantisera producerat i Norge mot proteiner från 
gula ärtor korsreagerade likadant som anti-PEA, men inte lika starkt (opublicerat resultat).  
 
Proteinseparationen av kidneybönor, kikärtor, bockhornsklöver, gula ärtor, gröna linser, 
sojabönor, jordnötter och lupin visade att alla baljväxterna hade ett flertal proteinband mellan 
6 och 99kDa. Gul ärta hade dominerande proteiner i storlekarna 99, 62, 46, 40, 35, 25, 20 
och 6kDa. Gröna linser och kikärtor uppvisade mest likheter i sina proteinprofiler jämfört 
med gula ärtor. Tidigare gjorda proteinseparationer visar också att ärtor innehåller många 
proteiner med molmassorna mellan cirka 5 och upp till 100kDa [17, 18].  
 
Western blot på kidneybönor, kikärtor, bockhornsklöver, gula ärtor, gröna linser, sojabönor, 
jordnötter och lupin visade att den renade IgG-fraktionen från anti-PEA reagerade med 
proteinband från kikärtor, bockhornsklöver, gula ärtor och gröna linser. Proteinerna som 
antikropparna band till hade molmassorna 62, 46 och 20kDa. Resultatet överensstämde med 
tidigare studier. Sanchez-Monge med flera [18] har visat att serum med IgE-antikroppar från 
patienter med ärtallergi binder starkast till proteiner med molmassan 63, 44, 36, 32, 16 och 
13kDa i immunoblotting. Alla patientsera i studien reagerade inte på alla proteinerna, men 
drygt 70% reagerade på proteiner av storleken 63 och/eller 44kDa [18]. Dessa proteiner är 
convicilin och vicilin. Samma resultat erhölls med den renade IgG-fraktionen från kanin i vår 
studie.   
  
Convicilin är ett protein som har stora likheter med vicilin [19] och sammanförs därför 
ibland med den gruppen av proteiner [20], men numera räknas de båda dock som separata 
livsmedelsallergener [18]. Det finns två varianter av vicilin; Pis s 1.0101 och Pis s 1.0102, 
som båda är sekvenserade. Pis s 1.0102 uppvisar 90% homologi med Len c 1.01, som är ett 
sekvenserat vicilin-allergen från linser. Detta kan förklara likheten mellan linsers och gula 
ärtors proteinprofiler liksom korsreaktionen med linser i både immunodiffusion och Western 
blot.    
  
Viciliner är också viktiga allergener i jordnötter (Ara h 1) och sojabönor [18] och 
korsreaktioner kan förekomma. Patienter med jordnötsallergi har även reagerat mot 
sojabönor, lupin och ärtor. Ara h 1 uppvisar drygt 60% homologi med vicilinproteinerna i 
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ärta [17]. I vår studie av anti-PEA uppvisades inga korsreaktioner mellan jordnötter och 
sojabönor, varken i Western blot eller i immunodiffusion. 
 
Analysen av livsmedelsproverna visade att raketimmunoelektrofores är en bra metod att 
analysera ärtprotein med. Analysen gav positivt utslag på redd kycklingsoppa, glutenfri 
spagetti, Wienerpölser och vegetariska grytbitar, vilka alla till viss del bestod av ärtprotein 
eller ärtmjöl. Några av de matvaror som inte gav positivt utslag innehöll ärtfibrer eller 
ärtstärkelse, men varken fibrer eller stärkelse innehåller stora mängder protein. Ärtfibrer 
innehåller 4,5% protein och ärtstärkelse innehåller 0,13% protein. Sannolikt blir innehållet i 
den slutliga produkten för låg för att detta ska kunna detekteras med raketimmuno-
elektrofores. Barnmatsburken med grönsaks- & kycklingpuré innehöll hela ärtor, men också 
mycket vatten, vilket gör att mängden ärtprotein blev för liten för att den skulle kunna 
detekteras. Detsamma gällde för leverpastejen med bockhornsklöver. Bockhornsklöver gav 
som rent extrakt tydliga utslag i både i immunodiffusion och i raketelektrofores, men i 
extraktet av leverpastejen påvisades inget ärtprotein. I leverpastejen ingick bockhornsklöver i 
curry, som fanns långt ner på ingrediensförteckningen och troligtvis i mycket låg halt. När 
det gäller ärtproteinet i Quorn burgarna borde det ha kunnat detekteras. Ärtproteinet ingick 
dock tillsammans med bland annat veteprotein i texturerat grönsaksprotein, vilket innebär att 
ärtproteinet kan ha blivit så utblandat med veteproteinet att koncentrationen även där blev för 
låg för att kunna detekteras. 
 
Det finns flera olika metoder som används för att detektera allergener i mat. Vilken metod 
som används beror på vad det är som ska detekteras och om det finns användbara antikroppar 
eller DNA primrar/prober. Dessutom bör detektionsgränsen vara tillräckligt låg [21] och 
helst ska metoden också vara kvantitativ. 
  
I de fall av reaktioner mot ärtor i livsmedel som Livsmedelverket har dokumenterat har 
koncentrationen av ärta legat på 1%, 10% respektive 0,23% [22]. Mindre mängder än så har 
inte gett kända reaktioner, vilket tyder på att raketimmunoelektroforesens lägsta detektions-
gräns på 0,006% med anti-PEA är tillräckligt bra för att kunna användas i allergireaktions-
utredningar.      
 
Eftersom Livsmedelsverket för statistik över hur stora mängder av ett allergen som orsakar 
allergiska reaktioner måste mätmetoderna vara kvantitativa. Raketimmunoelektrofores är en 
kvantitativ metod, men med antiserat mot ärtprotein som nu kommer att användas går det 
inte att avgöra om ett positivt resultat beror på en reaktion med ärta, kikärta, linser eller 
bockhornsklöver. På Livsmedelsverket finns det dock en PCR-metod uppsatt som kan 
särskilja ärtor, kikärtor och bockhornsklöver. Metoden är inte kvantitativ och används därför 
inte i rutinanalys, men om det är så att ett livsmedelsprov blir positivt i raketimmuno-
elektrofores när det testas mot ärta kan provet analyseras med PCR för att avgöra vilken 
baljväxt som ger det positiva utslaget.  
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